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Resumo  

 
Nesta dissertação, mudança organizacional é entendida como uma jornada complexa, 
caótica, emergente e prática, repleta de aspectos afetivos e emocionais. O estudo 
recorre ao Framework 5M - mapear, usar máscaras, mobilizar, manter-se atento e 
mirar - para analisar a mudança em uma cooperativa de crédito, que sofreu grave crise 
econômico financeira. Teve, então, como objetivo explicar como ocorreu o 
gerenciamento para mudança na Cooperativa Alfa, tendo sido realizado estudo de 
caso de caráter descritivo, explicativo e qualitativo. Para a coleta de dados, utilizou-se 
análise documental, pesquisa-ação, 10 entrevistas em profundidade com dirigentes, 
com conselheiros e com gerentes táticos, e dois grupos focais com empregados do 
nível operacional. Empregou-se a técnica de análise de conteúdo para analisar os 
dados, utilizando-se o software NVivo 12 Pro. Os resultados revelaram que a mudança 
da Alfa foi caracterizada em três fases: recuperação, de 2011 a 2013, com adoção de 
medidas de combate à crise; fase de estruturação, de 2014 a 2015, com 
implementação de novas práticas de planejamento, organização e responsabilização 
de pessoas; e fase de expansão, a partir de 2016, marcada por maior tecnicismo, 
proatividade e criticidade dos gestores. A análise da atuação dos gestores para a 
mudança revelou capacidade de responder à crise de forma reflexiva, criativa e 
proativa, com a formação de forte coalizão em torno do objetivo de recuperar e 
expandir os negócios. A atuação coerente e alinhada do time de gestores formou 
impressão de credibilidade e confiança e deu suporte ao enfrentamento de paradoxos 
e ambiguidades em tomadas de decisão difíceis, destacando a arte do entrelaçamento 
do palco e dos bastidores organizacionais. O estudo permitiu capturar elementos da 
racionalidade densa e pragmática na atuação dos gestores diante do emergente, do 
imprevisível, do paradoxal, característicos dos bastidores (backstage) da mudança. 
 
Palavras-chave: Mudança Organizacional; Gerenciamento para mudança; Liderança; 
Cooperativas de crédito.  



 

 

Abstract 

 

In this dissertation, organizational change is understood as a complex, chaotic, 
emergent and on practic journey, full of affective and emotional aspects. We used the 
Framework 5M - mindful, mobilize, map, masks and mirrors - to analyze the change in 
a credit cooperative that suffered a severe economic and financial crisis. We aimed to 
explain how the change management was applied at “Alfa Cooperative”, carrying out 
a descriptive, explanatory and qualitative case study. For the data collection, we used 
documentary analysis, action research, ten in-depth interviews with managers and 
tactical advisors, and two focus groups with operational level employees. We applied 
the content analysis, using the NVivo 12 Pro software. The results revealed that 
change at Alfa was configured in three different phases: recovery from 2011 to 2013, 
with measures to combat the crisis; structuring phase, 2014 to 2015, with 
implementation of new practices of planning, organization and accountability; and 
expansion phase from 2016, marked by technical, proactive and critical management. 
The analysis of the managers performance revealed the capacity of giving a reflexive, 
creative and proactive response to face the crisis, and by the formation of strong 
coalition around the goal to recover and expand the business. Coherent and aligned 
performance of the management team created the impression of credibility and 
confidence and gave support to confront paradoxes and ambiguities in decision-
making, highlighting the art of intermingling the stage and backstage of the 
organization. The study captured elements of the dense and pragmatic rationality in 
the managers performance facing the emerging, the unpredictable, the paradoxical, 
characteristic of the backstage of the change  
 
 
Keywords: Organizational change; Managing to change; Leadership; Credit 
Cooperatives. 
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 1 Introdução  

 

Mudança organizacional caracteriza-se como tema complexo, com teorias bem 

elaboradas que se misturam a proposições confusas e inconsistentes, a fragmentos 

teóricos pouco sistematizados. O tema alterna momentos em que correntes 

dominantes sucumbem com muita rapidez e com movimentos de retomada a 

abordagens clássicas. O desafio de explicar a realidade e de se propor soluções 

gerenciais efetivas diante da mudança está refletido no grande volume de debates 

que ocorrem hoje na academia e no âmbito empresarial. A defasagem entre teoria e 

prática indica que o tema ainda está em construção (Motta, 2001; Lima, 2003; Wood, 

2009). 

 

Mesmo com grande número de definições e da variedade de abordagens, identifica-

se certa congruência entre diversos autores (Lima & Bressan, 2003) em relação às 

dimensões da mudança:  

a) intencionalidade, entendida como ação orientada e coordenada dos 

gestores na indução do fenômeno;  

b) congruência, entendida como o esforço empregado para garantir 

alinhamento dos componentes organizacionais com o ambiente externo;  

c) relevância, entendida como o impacto para os resultados e para a 

maioria dos membros da organização;  

d) adaptação, como a resposta da organização a transformações que 

ocorrem no ambiente externo e interno;  

e) temporalidade, que diz respeito à ocorrência de eventos sucessivos que 

se desdobram em períodos da vida organizacional;  

f) construção social, pois é fenômeno percebido, falado, pensado pelas 

pessoas e representa registro de impressões sobre diversas variáveis 

articuladas; resposta à demanda interna da organização. 

 

Wood (2009, p. 202) observa tais dimensões e define mudança como “qualquer 

transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou 

em qualquer outro componente organizacional capaz de gerar impacto em partes ou 

no conjunto da organização”. Lima e Bressan (2003) complementam que a mudança 

objetiva a melhoria do desempenho organizacional em resposta a demandas externas 
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ou internas, fruto de modificações, planejadas ou não, nos componentes 

organizacionais formais ou informais e atingindo a maioria dos membros da 

organização. 

 

Apesar de frequentemente os termos mudança e transformação serem considerados 

como sinônimos, existe uma diferenciação entre eles: alteração mais localizada, 

restrita a um ou a determinados componentes organizacionais, caracteriza a 

mudança; quando é ampla, envolvendo a organização como um todo, transformação. 

Já a mudança transformacional é caracterizada pela ocorrência de modificações em 

um conjunto de dimensões organizacionais, de efeitos abrangentes, integrados e 

sistêmicos (Tanure & Soares 2007; Fisher, 2002). Tanure e Soares (2007) sinalizam 

que a transformação organizacional é potencializada especialmente por três 

situações: mudança de presidente, processos de fusão e aquisição e crises graves.  

 

As diversas abordagens do tema mudança são influenciadas pela formação do 

pesquisador, pelo objeto de análise e/ou pela experiência profissional. As análises que 

são formuladas acabam por serem determinadas pela tendência de se privilegiar 

determinados aspectos organizacionais em detrimento de outros, abordando o 

fenômeno seja pela perspectiva de análise estratégica, estrutural tecnológica, 

humana, cultural ou política (Motta, 2001). Ao focar em determinado componente e 

compreender o tema de maneira localizada e fragmentada, ignorando a 

interdependência dos componentes organizacionais, pode-se obstruir a visão para 

outras perspectivas relevantes ao processo de mudança.  

 

Nas últimas décadas, têm proliferado modelos prescritivos, planificados e simples 

para condução de processos de mudança, baseados em uma perspectiva que 

privilegia a racionalidade e o ideal de controle (Motta, 2001). Lewin (1965), precursor 

dessa abordagem planificada e racional, propôs um modelo que caracteriza a 

mudança como um processo com início, meio e fim, que ocorre em três estágios: 

descongelamento, mudança e recongelamento. Posteriormente, o desenvolvimento 

organizacional, conhecido como DO, também traz como premissa a racionalidade, 

pois concebe a mudança a partir de um plano, que é implementado por meio de 

conjunto de técnicas que visam alterar o comportamento e melhorar desempenho 

individual e organizacional (Beckhard, 1972). 
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Entretanto, esses processos de mudança têm sido criticados, pois a realidade é 

frequentemente mais complexa, dinâmica, confusa e assustadora. Mudanças 

significativas baseadas em processos simples, lineares e analíticos quase sempre 

falham (Kotter, 2013). Pettigrew (2011) problematiza de forma semelhante, ao 

descrever as consequências práticas “dos pesadelos dos planejadores de mudanças”, 

quando privilegiam como vetor de análise apenas as conexões do contexto externo 

para a definição do conteúdo da estratégia da empresa. Ressalta a fraqueza de 

abordagens de mudança que, por desconsiderarem componentes organizacionais 

internos e subjetivos, sofrem com a falta de aceitação dos membros da organização 

e consequente baixa implementação daquilo que foi planejado. Taxas de fracassos, 

apesar de apresentarem inconsistências e serem controversas, são frequentemente 

citadas: Kotter indica algo em torno de 50%; Beer e Nohria, da Havard Business 

School, sugerem 60 a 70%; e na Austrália, David Buchanan e Richard Badham 

observaram que esses números estão em torno de 50 a 70% (Badham, 2013).  

 

A partir de tais críticas, Badham (2013) desloca-se da perspectiva racional e acrítica 

da mudança, concebida como um processo de controle, ao qual ele denomina 

gerenciamento da mudança, e avança para uma perspectiva fundamentada na 

abordagem pragmática e crítica, denominada gerenciamento para a mudança. Essas 

duas abordagens, gerenciamento da mudança e gerenciamento para a mudança, 

embora diferentes, são complementares, entendendo a mudança como uma jornada 

complexa e caótica, repleta de aspectos emocionais e afetivos (Badham, 2013; 

Badham, Cançado, & Darief, 2015).  

  

Construído enquanto se faz (ongoing), o gerenciamento para mudança propõe que o 

gestor reconheça os limites da experiência e que entre em sintonia com estes para 

superá-los, considerando os sentimentos e afetos envolvidos na mudança. Por meio 

do framework 5 M, são apresentadas referências orientadoras para gestores 

percorrerem a jornada da mudança: manter-se atento, mobilizar, mapear, usar 

máscaras e mirar (tradução do inglês – mindful, mobilize, map, masks and mirrows). 

Esse quadro de referência foi projetado para apoiar e orientar ações e reflexões no 

gerenciamento para a mudança (Badham, 2013). Badham (2013, p.7) destaca que o 

“gerenciamento para mudança é arte criativa e interpretativa que envolve a prática de 

‘influenciar a si e aos outros’”. No seu gerenciamento, as lideranças atuam no palco e 
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bastidor organizacional, inspirando e encorajando as pessoas na jornada. Esse 

desempenho das lideranças manifesta-se especialmente no colocar e tirar máscaras, 

um dos cinco Ms do gerenciamento para a mudança. Trata-se da capacidade dos 

gestores para desempenhar performances sociais efetivas, inspirando a ação na 

direção dos objetivos da mudança. Compreender a mudança nessa perspectiva gera 

benefícios para os gestores, propiciando insights sobre sua atuação na liderança, 

fornecendo contornos aos papéis a serem desempenhados por eles na mudança 

(Badham, Cançado, & Darief, 2015). 

 

Esse quadro de referência dos 5 Ms pode trazer reflexões interessantes se aplicado 

à análise das mudanças que vêm ocorrendo, nas últimas décadas, em cooperativas 

de crédito no Brasil. Uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira, formada 

pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos 

seus associados. Os cooperados são ao mesmo tempo donos e usuários da 

cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. O 

cooperativismo não visa lucros, sendo os direitos e deveres de todos iguais e a adesão 

livre e voluntária (Oliveira, 2018). 

 

Esse segmento vem experimentando mudanças significativas, em termos de 

expansão e consolidação de seus negócios, motivadas por circunstâncias 

econômicas, financeiras, fiscais, normativas, estratégicas e tecnológicas (Oliveira, 

2018). De dezembro de 2012 a dezembro de 2016, o crescimento dos índices do 

segmento foi bastante expressivo: de R$ 76 bilhões de ativos para R$ 154,1 bilhões; 

de R$ 46,8 bilhões de carteira de crédito para R$ 83,6 bilhões; de R$ 41,5 bilhões de 

depósitos para R$ 90,9 bilhões. A sua participação no Sistema Financeiro Nacional 

passou de 2,21% para 3,65%, neste período (Banco Central do Brasil - BACEN, 2016). 

A subordinação ao controle do BACEN, que vem estabelecendo uma série de 

resoluções que normatizam a governança e gestão das cooperativas de crédito, tem 

deflagrado um ambiente de revisão e adaptação das cooperativas de crédito, no 

sentido de se adequarem a essas normas (Conselho Monetário Nacional. CMN, 2010, 

Conselho Monetário Nacional. CMN, 2012, Conselho Monetário Nacional. CMN, 

2015). A busca por maior eficiência operacional é fator de destaque, quando se 

observam as estratégias de expansão, combinada com a implementação de práticas 

de gestão que visam a redução de custos de operação. A ampliação do volume de 
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processos de incorporações e de transformação de cooperativas de crédito mútuo e 

rural em livre admissão é enfatizada pelo Banco Central do Brasil como exemplo de 

tais estratégias (BACEN, 2016). 

 

Tendo em vista esse contexto, conforme destacado por Pettigrew (2011), que reúne 

condições desencadeadoras da mudança, a observação sistemática em cooperativas 

de crédito pode ser oportunidade privilegiada para descrever a atuação de gestores 

em processo de mudança (Badham, 2013; Badham et al., 2015; Kotter, 1997; Tanure 

& Soares, 2007).  

 

Nesse sentido, define-se como problema desta pesquisa: Como ocorre o 

gerenciamento para a mudança em uma cooperativa de crédito? 

 

Para responder a essa questão, optou-se por realizar a pesquisa na Cooperativa Alfa 

(nome fictício), em função do seu crescimento expressivo nos últimos cinco anos e de 

sua recuperação de uma situação de grave crise econômico financeira em função de 

desenquadramento legal no índice de diversificação de risco. Considerando o sistema 

de medição de desempenho das cooperativas de crédito que compõem a Central a 

que Alfa é vinculada, a cooperativa foi classificada na 1ª posição do ranking de 

desempenho em sua região de atuação e 28º colocada entre as 81 cooperativas que 

compõe a Cooperativa Central à qual pertence (Alfa, 2017). Observa-se que, em 2012, 

a Cooperativa Alfa, por estar em situação de não enquadramento perante o BACEN e 

Cooperativa Central, ficou inelegível para participar deste ranking de desempenho. 

Outro fator relevante é o fato de a cooperativa, em 2011, ter implementado o novo 

modelo de governança, definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN, 2012). 

Considerou-se também a facilidade de acesso da pesquisadora, tendo em vista sua 

atuação em projeto de consultoria, realizado durante o ano de 2016, retomado em 

fevereiro de 2018. 

 

Nesta pesquisa, tem-se como objetivo geral explicar como ocorreu o gerenciamento 

para mudança na Cooperativa Alfa. 

 

Definem-se como objetivos específicos: 
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a) descrever a mudança na Cooperativa Alfa; 

b) explicar como os gestores atuam no gerenciamento para a mudança na 

Cooperativa Alfa.  

Para atingir o objetivo, foi realizado estudo de caso de caráter descritivo, explicativo e 

qualitativo. A coleta de dados ocorreu por meio de análise documental; de pesquisa-

ação, uma vez que a pesquisadora é consultora na Cooperativa Alfa; de entrevistas 

em profundidade com dirigentes, com conselheiros e com gerentes táticos da Alfa; e 

de grupo focal com empregados que ocupam funções técnicas e operacionais. Para 

análise de dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

 

De acordo com busca realizada na plataforma Scientific Periodicals Eletronic Library 

(Spell), utilizando a palavra-chave mudança organizacional, em agosto de 2018, foram 

encontrados 177 artigos; e com a palavra-chave cooperativa de crédito, nove artigos, 

mas não foi encontrado nenhum artigo que reunisse as duas palavras chave. 

Entretanto, a análise do conteúdo dos artigos sobre cooperativa de crédito indicou a 

existência de um artigo (Freitas & Freitas, 2013). Tais constatações sinalizam que, 

embora existam muitos estudos sobre mudança organizacional, observa-se a raridade 

de pesquisas sobre o tema mudança em cooperativas de crédito, confirmando-se, 

portanto, a relevância deste estudo.  

 

Ao analisarem a curva de publicações no ENEO - Encontro Nacional de Estudos 

Organizacionais, no período de 2004 a 2014, Silva e Junqueira (2016) observaram 

redução significativa de publicações sobre mudança organizacional, o que pode, por 

um lado, sugerir redução do interesse pelo tema pelos pesquisadores no Brasil, 

apesar de sua relevância nos desafios enfrentados pelas organizações. Por outro 

lado, os autores sinalizam que, mesmo utilizando-se uma amostra limitada como a do 

ENEO, é possível constatar a preocupação de pesquisadores brasileiros em propor 

novas formas de condução de mudança que tenham maior aderência ao dinamismo 

do ambiente em que as organizações se encontram (Silva & Junqueira, 2016). 

 

Portanto, esta pesquisa pode contribuir para produção acadêmica no campo da 

mudança organizacional e trazer avanços para a teoria, não só por abordar o tema 
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em cooperativa de crédito, mas também pela análise pragmática e crítica proposta, 

utilizando um modelo de análise pouco explorado – o framework 5M. 

 

A escolha do tema e da problemática pela pesquisadora se deve a sua atuação 

profissional como consultora, especialmente junto a lideranças do setor de 

cooperativismo de crédito, apoiando-os na implementação de mudanças, nesse 

momento de intensas transformações no setor. A atuação em cooperativas que 

passaram por processo de recuperação financeira, mudanças no modelo de 

governança e de suas práticas gerenciais suscita uma série de indagações por parte 

da pesquisadora, sobretudo no que diz respeito às estratégias, técnicas e 

comportamentos utilizados pelos gestores para influenciar a mudança e suas 

reflexões sobre a vivência desta experiência. 

 

Espera-se ainda contribuir com subsídios para as reflexões dos dirigentes e gestores 

da Cooperativa Alfa sobre como atuam no gerenciamento para mudança, bem como 

para os debates que são realizados hoje, tanto na academia como no próprio Sistema 

Nacional de Cooperativismo de Crédito, em relação à consolidação das cooperativas 

de crédito. 

 

Ressalta-se que este estudo está alinhado à área de concentração Gestão em 

Organização, atendendo aos requisitos do mestrado profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo. Ademais, este estudo é parte do projeto de pesquisa 

Gerenciamento para Mudança, coordenado pela orientadora desta dissertação, 

Professora Dra. Vera L. Cançado (Apêndice A).  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro, essa introdução, 

contempla o tema, a contextualização, a problema, os objetivos e a sua justificativa. 

O segundo, referencial teórico, abrange os principais conceitos, tipos e modelos de 

mudança organizacional, com destaque para o modelo de gerenciamento para a 

mudança, proposto por Badham (2013). No terceiro capítulo é descrita a metodologia, 

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

de análise e observação e a técnica de coleta e de análise de dados. No quarto 

capítulo são apresentados e discutidos os dados que são analisados à luz da teoria. 
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No quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais. Seguem as 

referências e os apêndices e anexos. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo apresenta elementos que dão sustentação teórica à dissertação e está 

dividido em duas seções. Na primeira, são abordados conceitos, tipos e modelos de 

mudança, destacando-se a diferenciação das abordagens tradicional de 

gerenciamento da mudança para a abordagem de gerenciamento para a mudança. A 

segunda seção aprofunda no gerenciamento para a mudança e nas proposições de 

Badham e colaboradores sobre o que é denominado visão densa da mudança, 

apresentando o framework 5M. 

 

2.1 Mudança organizacional: da abordagem tradicional ao gerenciamento para 

a mudança 

 

Mudança organizacional é tema amplamente debatido na literatura sobre gestão e 

organizações. Quase como um mantra, a necessidade de promover mudanças nas 

organizações e nas pessoas dentro delas tem sido verbalizada com grande vigor e 

persistência (Pereira, 1999; Grey, 2004). A partir de meados do século XX, a revolução 

científica e tecnológica nas formas de produção tornou as empresas mais complexas 

e os modelos de gerenciamento foram profundamente questionados e alterados tanto 

quanto os produtos e serviços (Motta, 2001). Nos últimos 20 anos, a noção de 

mudança tem sido apresentada como algo sem precedentes, em função das 

necessidades de as organizações inovarem para sobreviverem, criando-se um mito 

em torno do tema (Grey, 2004). 

 

O tema gera interesse de executivos, consultores, acadêmicos e é destacado por sua 

relevância em função do contexto gerador de “mudanças sem precedentes”, no qual 

as organizações devem ser proativas para se adaptarem, em contraposição a um 

passado marcado pela estabilidade e menor complexidade, em que mudanças eram 

apenas incrementais (Fisher, 2002). A rapidez e radicalidade das mudanças de nossa 

época também são atribuídas às transformações sociais que vêm ocorrendo desde o 

início do século XX, a partir da reestruturação do modelo capitalista de produção para 

um novo modo de desenvolvimento, baseado na tecnologia de informação - o 

informacionalismo (Castells, 1999; Lima, 2003). Nessa mesma lógica, Silva (2001) 

destaca que se vivencia uma mudança de época, em vez de uma época de mudança. 
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Em uma posição cética e radical e desafiando premissas preestabelecidas, Grey 

(2004) critica a concepção de “um tempo de mudanças sem precedentes”, 

argumentando que tal crença pode ser encontrada em todas as épocas. Ressalta que, 

em retrospectiva, o passado tende a parecer mais estável que o presente, mas que 

não há bases sólidas para sustentar tal concepção. Ele indaga se a queda do império 

romano, o Iluminismo, a colonização das Américas, a revolução industrial ou as 

grandes guerras mundiais teriam sido períodos de maior estabilidade que o atual. Se, 

por um lado, essa crença formou o panorama de produção de respostas das 

organizações, no sentido de se adaptarem às mudanças, por outro, há o risco de que 

a mudança atue como fator de legitimação para ações pretendidas por atores 

poderosos, que acabam apresentando as mudanças como única alternativa para a 

sobrevivência das organizações. Assim, Grey (2004) alerta para a necessidade de um 

exame crítico do que ele denomina de “fetiche” da mudança.  

 

Tushman e Romanelli (1985), teóricos do equilíbrio pontuado, sustentam que as 

organizações alternam períodos longos de estabilidade em que a tônica é a busca de 

eficiência, por meio de pequenas mudanças incrementais e contínuas, com momentos 

pontuais e curtos de transformações mais radicais, descontínuas e revolucionárias. 

Porém, o tempo entre essas perturbações revolucionárias tem sido reduzido em 

função da instabilidade e da complexidade do ambiente e a transformação radical e 

descontínua passou a ser a tônica da vida organizacional (Lima, 2003). 

 

Confirmando um cenário de transformação organizacional, Kotter (2013) afirma que o 

contexto organizacional é caracterizado por poderosas forças macroeconômicas que 

determinam que organizações sejam levadas a reduzir custos, melhorar qualidade de 

produtos e serviços, buscar novas oportunidades de crescimento e aumentar a 

produtividade. O empenho pela mudança tem levado algumas organizações a uma 

significativa adaptação às condições de transformação, melhorando sua posição 

competitiva e preparando-as para um futuro melhor. Porém, em outros casos, a 

mudança tem gerado como resultado desperdício de recursos, frustração e decepção 

das pessoas, podendo ser melhor compreendida, sobretudo, a partir de seus pontos 

cegos, tropeços ou erros. O autor chama a atenção para o fato de que “tentar gerar 
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processos de mudança significativa com processos simples lineares e analíticos 

quase sempre falha” (Kotter, 2013, p. 25). 

 

Para além do debate atual sobre a complexidade, velocidade, continuidade, ruptura e 

transformação, a reflexão sobre a efetividade do gerenciamento da mudança também 

se impõe. Taxas de fracassos, apesar de apresentarem inconsistências e serem 

controversas, são frequentemente citadas: Kotter indica algo em torno de 50%; Beer 

e Nohria, da Havard Business School, sugerem 60-70%; e na Austrália, David 

Buchanan e Richard Badham observaram que esses números estão em torno de 50-

70% (Badham, 2013). A ampla gama de programas de reengenharia, qualidade total, 

mudança estratégica e cultural quando confrontados com seus resultados revelam 

maior facilidade em serem concebidos do que implementados (Badham, 2013).  

 

Badham (2013) ainda afirma que é importante ver a mudança como normal e não 

como uma característica excepcional da vida organizacional. Organizações podem 

estar sujeitas, em menor ou maior grau, à mudança, e podem ser mais ou menos 

resistentes a mudanças. “Não há diferença essencial entre compreender e explicar o 

funcionamento diário dessas organizações e as forças que promovem e dificultam a 

mudança. Como apontado pelo teórico das organizações, James March, “a teoria da 

mudança é uma teoria da ação nas organizações” (Badham, 2013, p. 67) 

 

Diante de tais constatações, a abordagem do gerenciamento para mudança surge em 

uma perspectiva crítica e pragmática, que entende a mudança como uma jornada 

complexa e caótica, repleta de afetos e emoções, questionando-se os modelos 

tradicionais que apostam em uma abordagem racional e processual do gerenciamento 

da mudança (Badham, 2013). A utilização das palavras gerenciamento da mudança e 

gerenciamento para a mudança não é apenas uma figura de linguagem (apesar de o 

ser). Essas palavras exprimem a compreensão diferenciada de um processo racional 

e controlado da mudança para a jornada caótica e complexa pela qual a mudança 

ocorre. Essa jornada é comparada à metáfora da navegação em um rio, para retratar 

a complexidade do fluxo da mudança e da atuação gerencial, ao referenciar o filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche: "A pequena força necessária para lançar um barco no 

córrego não deve ser confundida com a força do fluxo que o leva adiante: mas essa 

confusão aparece em quase todas as biografias” (Badham, 2013, p. 34). 
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O controle racional da mudança pelo gestor por meio de um conjunto de técnicas e de 

seu próprio talento pessoal passa a dividir a cena dos debates com uma abordagem 

que demanda outro tipo de racionalidade: racionalidade crítica, pragmática, por meio 

da qual se reflete sobre o que se está fazendo, enquanto se faz, que integra 

pensamento e ação, que demanda capacidade de atuação e improviso no palco 

organizacional para formar impressões favoráveis à jornada, à navegação (Badham, 

Cançado, & Darief, 2015). 

 

Para esta dissertação, fez-se necessário delinear conceitos que permitam aprofundar 

na abordagem do gerenciamento para mudança e suas diferenças e 

complementariedades em relação à abordagem tradicional do gerenciamento da 

mudança. Para isso segue, nas próximas seções, um levantamento das principais 

definições, características, tipos e modelos de mudança organizacional. 

 2.2 Mudança organizacional: conceitos, característica e tipologias 

Mudança organizacional parece ser um tema imperativo e relevante no presente e no 

futuro das organizações e, embora seja alvo de muitas abordagens e explicações, 

muitos autores esquivam-se de defini-la e dedicam-se a esboçar tipologias em função 

das dificuldades intrínsecas de estabelecer os limites do fenômeno: o que é e o que 

não é mudança; onde ela começa e onde termina (Lima, 2003). 

Três características intrínsecas da mudança favorecem a sua compreensão. A 

mudança é inexorável, porque ocorre a despeito de nosso consentimento e de nossa 

ação, de resistência ou motivação, e quando chega, ela afeta a todos. É ambígua, 

conflituosa, pois ao mesmo tempo que é desejada, gera temor em relação à nova 

situação, uma vez que é um terreno desconhecido. A terceira característica refere-se 

à perda, em função daquilo que tem de ser deixado para trás, quando a mudança 

ocorre (Pereira, 1999). A literatura acadêmica apresenta múltiplos conceitos de 

mudança organizacional. Na Tabela 1, sintetizam-se algumas definições presentes na 

literatura pertinente. 
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Tabela 1 
Definições de mudança organizacional 
Definições Autor 
“Mudança transformacional: qualquer alteração significativa, 
articulada, planejada e operacionalizada por pessoal interno ou 
externo à organização, que tenha o apoio e a supervisão da 
administração superior e atinja integradamente os componentes de 
cunho comportamental, tecnológico e estratégico”. 

Araújo (1982, p. 24) 

Mudança como uma jornada complexa, caótica, emergente e prática, 
repleta de aspectos subjetivos e afetivos. É arte criativa e 
interpretativa que envolve a prática de “influenciar a si e aos outros. 

Badham (2013) 
Badham, Cançado e Darief 
(2015) 

“Esforço planejado que abrange toda a organização e administração 
do alto, para aumentar a eficiência e a saúde da organização, 
através de intervenções planejadas nos procedimentos da 
organização e usando os conhecimentos fornecidos pelas ciências 
do comportamento”. 

Beckhard (1972, p. 10) 
 

“Toda alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, 
decorrente de fatores internos e/ou externos à mesma, que traz 
algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no 
trabalho”. 

Bruno-Faria (2003, p. 128) 

Processo de transformação contínua, de larga escala, abrangente, 
profundo e multidimensional. 

Fisher (2002) 

Qualquer alteração, planejada ou não, nos componentes 
organizacionais ou nas relações da organização e seu ambiente que 
passam a ter consequências positivas ou negativas para eficiência, 
eficácia ou sustentabilidade organizacional. 

 Lima e Bressan (2003, p. 
25) 

Mudança ocorre em seis componentes que são interdependentes: 
estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política. Cada 
componente envolve sucessivamente adaptação com seu ambiente, 
papéis e status, a alteração de processos funções e tarefas, 
transformação individual, novos valores e hábitos e distribuição de 
poder. A mudança localizada tem repercussão em outros 
componentes. 

Motta (2001) 

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

Nadler, Shaw e Walton 
(1994) 

Resposta da organização em seu ambiente interno, com objetivo de 
se adaptar às transformações ocorridas no ambiente externo, 
implicando ação, reação e interação entre todas as partes 
interessadas no processo. 

Pettigrew (2011) 

Mudança são alterações que ocorrem em apenas uma dimensão da 
empresa (estratégia, estrutura, processos ou pessoas).  
Transformação organizacional implica ocorrências simultâneas nas 
diferentes dimensões, sendo articulada pela cultura e conduzida 
pelos seus líderes 

Tanure (2007) 

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

Wood (2009) 

Fonte: Adaptado de Lima, S. M., & Bressan, C. (2003). Mudança organizacional: uma introdução. In S. 
M. Lima. Mudança organizacional teoria e gestão (p.17-63). Rio de Janeiro: FGV. 
 

Observa-se, na comparação do foco das definições apresentadas na Tabela 1, 

similaridades e congruências entre os autores, destacando-se: 
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a) movimento de adaptação da organização ao ambiente externo (Bruno-Faria, 

2003; Lima & Bressan, 2003; Nadler et al, 1994; Pettigrew A., 1985); 

b) processo planejado (Araújo, 1982; Beckhard, 1972; Bruno-Faria, 2003; Lima & 

Bressan, 2003); 

c) repercussão no desempenho organizacional (Beckhard, 1972; Bruno-Faria, 

2003; Lima & Bressan, 2003; Wood, 2009); 

d) transformação organizacional, envolvendo diversos componentes e 

ressaltando sua interdependência (Araújo, 1982; Beckhard, 1972; Fisher, 2002; 

Motta, 2001; Nadler et al, 1994; Pettigrew, 2011; Tanure, 2007; Wood, 2009); 

e) impacto nas pessoas e na relação entre pessoas (Badham, 2013; Badham, et 

al; Beckhard 1972; Bruno-Faria, 2003; Motta, 2001; Nadler et al, 1994; Tanure, 

2007; Wood,2009); 

f) envolvimento de lideranças, da alta direção (Araújo, 1982; Beckhard, 1972; 

Tanure, 2007); 

g) dimensão incontrolável, imprevisível, emergente e prática da mudança 

(Badham, 2013; Badham et al, 2015). 

 

Os diversos conceitos de mudança implicam grande diversidade de categorias de 

análise que podem ser traduzidas em tipologias ou classificações. São identificadas 

na literatura pertinente inúmeras maneiras de se classificar e tipificar as mudanças. A 

classificação em tipologias pode ser considerada mais como um artifício didático que 

auxilia na compreensão do fenômeno, podendo inclusive haver ocorrências 

simultâneas de tipologias distintas (Motta, 2001; Pereira, 1999). 

 

Com base em revisão detalhada da literatura, Lima e Bressan (2003) identificaram 

diversas tipologias, que foram revisadas e acrescidas nesta dissertação, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

 

 
 



23 

 

Tabela 2 
Classificações e tipologias de mudança organizacional 
Tipos de mudança Referências 
Redução de custos: busca eliminar atividades e custos não essenciais. 
Modificação dos processos: alterar a forma como as coisas são feitas. 
Mudança cultural: foco no ser humano na organização. 

Beer (2010) 

Convergente: ajuste fino na organização existente. 
Radical: ruptura com a organização existente. Transformação organizacional 

Greenwood e 
Hinings (1996) 

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

Lima e 
Bressan 
(2003) 

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

Motta (2001) 

Incremental/ contínua: continuidade no padrão atual da empresa. Pode ter 
dimensões diferentes, mas é realizada dentro dos padrões atuais da empresa. 
Descontínua: mudança no padrão existente, que ocorre em períodos de 
desequilíbrio, envolvendo uma ou várias reestruturações. 

Nadler et al 
(1994) 

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

Pereira (1999) 

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

Porras e 
Robertson 
(1992) 

1ª ordem: mudança linear e contínua. Não implica mudanças fundamentais nas 
pressuposições dos funcionários sobre o ambiente organizacional. 
2ª ordem: mudança multidimensional e radical que envolve reenquadramento de 
pressupostos sobre a empresa e ambiente em que esta se insere 

Robbins 
(2000) 

Incremental / organizacional: aumento da eficiência e do uso de recursos. 
Mudança na arquitetura da empresa. 
Transformacional / institucional: questionamento e mudança da missão, natureza 
e objetivos da organização 

Silva (1999) 

Contínua: mudança constante cumulativa e evolutiva. Pequenos cotidianos que 
somados podem desembocar em mudança significativa. 
Episódica: mudança pouco frequente descontínua e intencional, que ocorre em 
períodos de divergência quando a empresa sai de seu equilíbrio. 

Weik e Quinn 
(1999) 

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

Wood (2009) 

Fonte: Adaptado de Lima, S. M., & Bressan, C. (2003). Mudança organizacional: uma introdução. In S. 
M. Lima. Mudança organizacional teoria e gestão (p.17-63). Rio de Janeiro: FGV. 
 

 A adaptação ao ambiente interno ou externo é fator observado para a tipificação da 

mudança, que pode ser reativa, quando a organização muda para responder a algum 

evento que ocorreu em seu ambiente interno ou externo, ou voluntária, quando a 

organização atua antecipando-se a mudanças em seu ambiente (Wood, 2009). De 

forma semelhante, Pereira (1999) denomina naturais ajustes relacionados à 

adaptação natural da organização ao ambiente; reativas aquelas modificações para 

ajustar-se às alterações do ambiente interno ou externo; evolutivas aquelas que 
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antecipam-se às alterações do ambiente e revolucionárias as radicais, que causam 

forte impacto na organização.  

 

O fenômeno também é descrito de acordo com sua natureza, destacando o enfoque 

da perspectiva envolvida, sendo  estratégico, estrutural, cultural, tecnológico e 

comportamental (Wood, 2009); ou seu enfoque em custos, processos ou cultural  

(Beer, 2010). 

 

Outro enfoque ressaltado para a classificação da mudança é o seu fluxo, que pode ter  

caráter contínuo, progressivo, mantendo padrões atuais da organização, ou 

descontínuo, episódico, ocorrendo em períodos de desequilíbrio e provocando 

reestruturação dos padrões existentes (Nadler, Shaw, & Walton, 1994; Weik & Quinn, 

1999). 

 

Já as tipologias da mudança descritas em função de sua amplitude ressaltam seu foco 

e efeitos. Neste caso a mudança ocorreria de forma restrita a determinados aspectos 

organizacionais, representando ajustes finos, de forma gradual e contínua, mantendo 

os padrões organizacionais ou de forma mais abrangente, envolvendo diversas 

dimensões organizacionais e implicando em transformação organizacional 

(Greenwood & Hinings, 1996; Lima & Bressan, 2003; Motta, 2001; Nadler, Shaw, & 

Walton, 1994; Porras & Robertson, 1992; Robbins, 2000; Silva, 1999). 

 

As diversas tipologias repercutem nas estratégias e nas diferentes metodologias 

gerenciais para se lidar com a mudança (Lima & Bressan, 2003). O manejo dos 

processos de mudança, que comportam determinadas características, conduz a 

proposições sobre como a mudança deva ser gerenciada. Armenakis e Bedeian 

(1999), a partir de revisão de artigos sobre mudança organizacional, classificaram os 

estudos em quatro possíveis categorias: conteúdo em que são enfocados os fatores 

que compõem a mudança organizacional e influenciam seus resultados; contexto 

envolvendo os fatores internos e externos que determinam a mudança; resultados em 

que são descritos impactos das mudanças no comportamento e resultados da 

organização; e processo de mudança como ações estabelecidas para viabilizar a 

mudança organizacional. 
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O interesse pelos processos de mudança está expresso num grande número de 

estudos e abordagens que são ofertadas na literatura de gestão e dependem da 

capacidade de se generalizar aquilo que supostamente deu certo de uma situação 

para outra. Todo o arcabouço de abordagens sobre como realizá-la ou gerenciá-la é 

amplamente debatido e “baseia-se no conceito de que é possível controlar 

sistematicamente as relações sociais e organizacionais, conceito esse partilhado 

pelas ciências sociais em geral” (Grey, 2004, p. 16). 

 

A premissa do controle do processo de mudança é revelada nos diversos modelos 

propostos, sobretudo a partir de meados do século passado. Com características how 

to do (como fazer), em um processo de n etapas planejadas, sugerindo fórmulas 

prescritivas e genéricas para o gerenciamento da mudança, essas abordagens são 

marcantes nos estudos e práticas de como as organizações lidam com a mudança 

(Badham, 2013). 

 

Apresentam-se a seguir modelos relevantes para este estudo e destacam-se 

especialmente as proposições de como a mudança deve ser gerenciada. Para além 

da compreensão dos modelos, a intenção foi analisar até que ponto essas 

proposições se identificam ou se distanciam da questão do controle de atuação 

racional dos gestores na execução do plano para condução da mudança aos 

resultados desejados. 

 

2.2.1 Modelos prescritivos de mudança: premissas de racionalidade e controle 

no gerenciamento da mudança 

 

Percussor dos estudos sobre mudança, especificamente da mudança planejada, 

Lewin (1965) propôs que a organização fosse compreendida como um campo de 

forças antagônicas que busca a estabilidade, vivenciada quando essas estão em 

equilíbrio. A mudança é considerada como um desequilíbrio entre forças impulsoras e 

restritivas, ocorrendo, portanto, na instabilidade do sistema. O processo da mudança 

exige cuidados, pois visa a reestabilização da organização e, assim, tem início, meio 

e fim. O processo da mudança ocorre em três estágios: descongelamento, mudança 

e recongelamento.  
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O descongelamento ocorre com um desequilíbrio inicial, provocado por alguma 

insatisfação com o presente e pela potencialização de forças que impulsionam para 

uma nova direção, provocando reações tanto positivas, de aceitação, como de 

resistência. A mudança designa a etapa na qual a reflexão e experimentação de novos 

procedimentos, atitudes e comportamentos promovem o questionamento de seus 

padrões e regras na organização, acabando por estabelecer um novo padrão. Esse 

novo padrão é o que caracteriza o recongelamento, com a estabilização da mudança 

que, muitas vezes, repercute na cultura, nas políticas e práticas organizacionais 

(Lewin, 1965). 

 

A metáfora da organização mecânica (Morgan, 1996) é subjacente ao modelo 

lewiniano, revelando-se nas forças estabilizadoras e desestabilizadoras que, sob 

controle, fazem a organização avançar. A gestão controlada do campo de forças 

presente nas organizações permite o alcance de um novo patamar organizacional 

desejado. Porém, a questão é refletir se organizações são máquinas tão 

condescendes com seu congelamento e descongelamento, como se fossem “um 

bloco de gelo” (Grey, 2004, p.9). Nessa mesma direção, Badham (2013) chama 

atenção para a complexidade envolvida na mudança e critica o entendimento da 

mudança como simples implementação de objetivos, que compreende a transição 

como movimento simples de um estado histórico indesejável para outro estado 

desejável. 

 

A lógica da gestão e controle do processo de mudança por meio das etapas de 

descongelamento, mudança e recongelamento é marcante em diversas abordagens 

posteriores de gerenciamento da mudança (Silva & Juqueira, 2016). Com o colapso 

da concepção mecanicista e da premissa da estabilidade, nos anos 70, surgem 

abordagens mais adequadas à dinâmica instável do ambiente organizacional. A 

concepção das organizações como sistema aberto propõe o movimento de 

alinhamento constante entre organização e seu ambiente como condição de 

sobrevivência, dando destaque ao tema mudança, no campo dos estudos 

organizacionais (Lima & Bressan, 2003). Essa abordagem deu maior ênfase ao 

paradigma da transformação organizacional, em uma perspectiva estratégica, social 

e de desenvolvimento contínuo das organizações (Fisher, 2002; Motta, 2001).  
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Nesse contexto, surge a abordagem do Desenvolvimento Organizacional (DO). As 

bases fundamentais do DO remontam aos trabalhos realizados pelo National Training 

Laboratory (NTL), de Bethel, em 1947, que realizou pesquisas de laboratório sobre o 

comportamento de grupo por meio de “T-Group” (grupo de treinamento). Nele, os 

participantes poderiam utilizar seus próprios comportamentos para ajudá-los a 

aprender sobre si próprios e sobre as propriedades do grupo (Lobos, 1975). 

 

A diversidade de estudos e pesquisas realizadas caracterizam o DO como um campo 

que sofreu influências de múltiplas correntes, podendo ser considerado um 

desdobramento da abordagem comportamental e sistêmica (Silva, Vasconcelos, & 

Silva, 2010). O modelo compreende a organização como um sistema sócio técnico, 

complexo, resultante da interação entre entradas, processos, ambientes internos e 

saídas em permanente interação com o ambiente externo (Wood, 2009). 

 

Entendido como mudança organizacional planejada, por meio de intervenções 

planejadas, o DO focaliza o aqui e agora, visando atingir a meta futura, considerando 

a história organizacional. É caracterizado como um processo que envolve um conjunto 

de premissas (Caravantes & Pereira, 1981): 

 

a) referenda-se nas ciências do comportamento (Bennis, 1972); 

b) visa atingir objetivos organizacionais e adaptar a organização às demandas do 

ambiente, por meio de estratégia educacional para mudança de crenças, 

valores, atitudes e estruturas organizacionais (Bennis, 1972); 

c) é processo administrado do alto, que envolve toda a organização (Beckhard, 

1972); 

d) é implementado por meio de agentes de mudança que atuam por meio de 

intervenções planejadas nos procedimentos da organização (Bennis, 1972; 

Schein, 1972). 

 

A implementação do DO é realizada a partir de uma lógica de etapas (Beckhard, 

1972). É iniciada com um diagnóstico em dois níveis da organização. O primeiro nível 

são os vários subsistemas que compõem o sistema global da organização (equipes 

naturais, departamentos, projetos). O segundo nível são os procedimentos 
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organizacionais como: tomada de decisão, comunicação, relacionamento de grupos, 

metas, conflitos métodos de planejamento. 

 

A análise diagnóstica é realizada a partir de um conjunto de hipóteses sobre a 

realidade organizacional e de condições que garantam favorabilidade do processo de 

mudança, como: grupos e não indivíduos são as unidades básicas de mudança; 

desenvolvimento de cooperação e minimização de conflitos entre as partes da 

organização; as fontes de informação definem a localização da tomada de decisão e 

não a hierarquia; uma estratégia administrativa se orienta por metas e não por 

controles que não passam de medidas provisórias; a organização saudável 

desenvolve confiança em todos os níveis; participação e senso de propriedade são a 

base do compromisso com a mudança (Beckhard, 1972). 

 

A partir do diagnóstico, com base nas hipóteses mencionadas, são propostos quatro 

tipos de intervenção: desenvolver equipes; trabalhar relações intergrupais entre 

subsistemas; planejar metas individuais, grupais e de sistemas mais amplos; educar 

pessoas - chave em todos os níveis em termos de conhecimentos, técnicas e 

habilidades (Beckhard, 1972). 

 

O processo de DO, conforme Caravantes e Pereira (1981), prevê seis etapas. A 

primeira é o contato, é o momento de exploração mútua entre o agente da mudança 

(consultor) e a organização, no sentido de clarear expectativas e condições de 

trabalho. O diagnóstico é a segunda etapa, quando ocorre a identificação do estado 

atual que cria condições de um plano que garanta ações subsequentes que levem ao 

resultado de mudança desejado. O diagnóstico já constitui o início do processo. A 

terceira etapa é o planejamento, com a sistematização das necessidades identificadas 

na etapa anterior, considerando possibilidades e limitações da organização. O plano 

não garante a sua operacionalização, que se dá na implementação de ações, na 

quarta etapa. É quando se dá de fato a aprendizagem e a mudança de 

comportamento. A institucionalização é a quinta etapa e visa a manutenção e 

cristalização dos comportamentos e conteúdos que foram mudados. A sexta etapa é 

a avaliação, quando é monitorada a necessidade da mudança de curso ou de 

continuidade do processo, por meio de um novo ciclo de mudanças planejadas. 
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Ao confrontar criticamente a mudança organizacional planejada (DO) e a abordagem 

de aprendizagem organizacional, Caravantes e Pereira (1981) tecem diversas 

considerações sobre a capacidade do modelo de DO gerar aprendizagem, entendida 

como “resultado de um processo normativo que integra pensamento crítico e ação” 

(Caravantes & Pereira, 1981, p. 21). Recorrendo aos estudos de Argyris (1974), Freire 

(1979), Mannheim (1940) e Schon (1971), os autores apresentam críticas ao modelo 

de DO.  
 

A primeira consideração diz respeito à concepção do DO enquanto estratégia 

educacional. Embora haja forte apelo à participação e ao componente 

comportamental, a perspectiva de aprendizagem utilizada pelo modelo diz respeito à 

aprendizagem-socialização e não à aprendizagem-libertação ou problematizante. 

Trata-se mais de um processo de acomodação e de condicionamento do que de 

aprendizagem de fato. Somente visando os objetivos organizacionais é que o DO se 

envolve no confronto dialético entre objetivos organizacionais e necessidades 

individuais. “Temos assistido, nos processos de mudança organizacional planejada, a 

uma mera adaptação do indivíduo às normas e aos valores organizacionais e sociais” 

(Caravantes & Pereira, 1981, p. 28). A aprendizagem-libertação (Freire, 1979) 

contrapõe-se à educação bancária, ao propor a libertação do indivíduo que passa a 

apresentar capacidade crítica sobre a organização e sociedade. A limitação, nesse 

caso, diz respeito à capacidade de o DO transformar o status quo e de estimular 

capacidade crítica que integra pensamento e ação e produz renovação. 
 

A segunda consideração refere-se aos processos de DO se intitularem como 

consultoria de procedimentos. Embora abranja a organização global, o modelo foca 

sobremaneira a variável comportamental e os processos gerenciais e psicossociais. 

Para Freire (1979), o mais importante na aprendizagem é o conteúdo. O foco no 

processo, nos meios, em detrimento do conteúdo, contrapõe-se à perspectiva 

relevante do conteúdo na aprendizagem, que é definida e determinada pela 

racionalidade substantiva e não por uma racionalidade apenas funcional, que busca 

eficiência e a otimização dos meios. Na racionalidade funcional, utilitária e orientada 

para atingir determinados objetivos, sem questioná-los, acaba-se por estabelecer uma 

hierarquia entre objetivos e alternativas para alcançá-los. A racionalidade substantiva 

diferencia-se da funcional, pois é um ato de pensamento que revela um insight 

inteligente sobre inter-relações de eventos, em determinada situação. Apesar de ser 
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parte essencial do processo de mudança, a racionalidade substantiva é relegada a 

segundo plano no DO. Portanto, a transcendência, de fato, aos padrões de 

comportamento consagrados e praticados, fica questionada, dado que somente por 

meio da racionalidade substantiva pode-se gerar aprendizagem capaz de transcender 

(Caravantes & Pereira, 1981).  

 

Fazendo também conexões com a proposta de aprendizagem de Paulo Freire e 

reiterando uma perspectiva crítica ao DO. Badham (2103) e Badham et al (2015) 

tecem considerações a respeito dos limites da proposta do modelo da mudança 

planejada como processo linear racional, centrado na gestão e no controle, a partir do 

uso de técnicas, de distribuição de papéis, de planejamento e execução da mudança 

e da avaliação de resultados. Ressaltando a complexidade e o pragmatismo, propõem 

a mudança como jornada repleta de percalços e imprevistos e destacam a 

necessidade de consciência crítica, reflexiva e geradora de aprendizagem. Embora 

não utilizem o conceito de racionalidade substantiva, fazem referência à capacidade 

crítica e reflexiva que integra pensamento e ação, que captura a realidade, permitindo 

a reflexão e superação de defesas cognitivas, emocionais e políticas.  

 

A crítica à perspectiva da mudança planejada é central para a proposição do 

gerenciamento para mudança. Badham (2013) propõe um quadro de referência, 

denominado de 5M, com o objetivo de apoiar gestores a utilizarem esse tipo de atitude 

reflexiva e crítica e a atuação consciente. Porém, é importante ressaltar que as 

premissas da mudança planejada do DO, assim como o processo de n etapas com 

início, meio e fim do modelo Lewiniano, influenciaram grande parte das abordagens 

sobre mudança nas organizações e ainda estão fortemente presentes na releitura da 

literatura pertinente, em abordagens que consideram a questão da transformação 

organizacional.  

 

2.2.2 Caminhando para o gerenciamento para mudança: abordagens de 

transformação organizacional 
 

Em uma outra abordagem que enfatiza a transformação organizacional, Motta (2001) 

sustenta que mudar uma organização depende de visão global e da interdependência 

entre diversas perspectivas de análise. A mudança que ocorre em uma dimensão gera 
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impactos de mudança em outras dimensões. Assim, uma mudança envolvendo a 

perspectiva tecnológica, por exemplo, tem potencialmente condições de gerar 

impactos de mudança na estratégia, estrutura, nas pessoas, na forma como o poder 

está distribuído. As perspectivas de análise são dimensões valorizadas, priorizadas 

ou destacadas, de acordo com a formação, experiência profissional, a afinidade de 

quem observa ou intervém no processo de mudança. Anunciar validade exclusiva de 

determinado modelo ou perspectiva de mudança é limitação que fragmenta e obstrui 

o progresso e a revisão das teorias e da condução dos processos de mudança (Motta, 

2001). Seis perspectivas de análise são destacadas neste modelo, cada uma delas 

relacionadas a unidades de análise e a objetivos de mudança, conforme apresentado 

na Tabela 3. 
 

Tabela 3 
Perspectivas de análise organizacional por objetivos e processo de mudança 
Pers-
pectiva 

Objetivos e processo de mudança 
Objetivos da 
mudança 

Problema central a considerar Proposição principal ação 
inovadora 

Estra-
tégia 

Coerência da ação 
organizacional 

Vulnerabilidade da organização 
a mudanças sociais, 
econômicas e tecnológicas 

Desenvolver novas formas de 
interação da organização com 
seu ambiente 

Estru-
tural 

Adequação da 
autoridade formal 

Redistribuição de direitos e 
deveres 

Redefinir e flexibilizar os 
limites formais para o 
comportamento administrativo 

Tecno-
lógica 

Modernização das 
formas de 
especialização do 
trabalho e tecnologia 

Adequação da tecnologia e 
possibilidade de adaptação 

Introduzir novas técnicas e 
novo uso da capacidade 
humana 

Huma-
na 

Motivação, satisfação 
pessoal e profissional; 
maior autonomia no 
desempenho das 
tarefas 

Aquisição de habilidades, 
desenvolvimento individual e 
aceitação de novos grupos de 
referencia 

Instituir um novo sistema de 
contribuição e de 
redistribuição 

Cultural Coesão e identidade 
interna em termos de 
valores que reflitam a 
evolução social 

Ameaças e singularidade e aos 
padrões de identidade 
organizacional 

Preservar singularidade 
organizacional ao mesmo 
tempo desenvolver processo 
transparente e incremental de 
desenvolver 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 a recursos. 

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

Na perspectiva estratégica, a questão central é garantir sintonia entre a organização 

e seu ambiente externo. A organização, sendo um sistema aberto, deverá adaptar-se 

ao cenário econômico, social, político e tecnológico pertinente a seu ambiente de 
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negócio para sobreviver. A mudança nessa perspectiva busca estabelecer fluxos de 

informação entre ambiente e organização para racionalizar a tomada de decisão sobre 

rumos do negócio e as melhores alternativas de ação para que se alcancem os 

objetivos. 

 

A perspectiva estrutural da mudança trata da distribuição de responsabilidade e 

autoridade, assim como aborda conceitos de consentimento e subordinação entre os 

membros da organização. Para mudar é necessário reconfigurar o desenho 

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

 

Buscar novas formas de realizar o trabalho a fim de otimizá-lo é foco da perspectiva 

tecnológica. É preciso tornar as formas de produção mais eficientes e eficazes e, para 

tal, são necessárias alterações das tecnologias empregadas na organização, revisões 

dos processos e otimização da utilização de recursos materiais e intelectuais. 

 

Na perspectiva humana, a tônica de análise recai sobre os elementos psicossociais 

como motivação, liderança e satisfação no trabalho. Enfoca pessoas e grupos e sua 

relação com a empresa. Mudar significa renovar o contrato psicológico entre empresa 

e pessoas, a fim de garantir maior equilíbrio entre a contribuição dos empregados e a 

retribuição da organização. 

 

A organização vista como um conjunto de valores, crenças e hábitos coletivamente 

compartilhados é o enfoque dado pela perspectiva cultural. A mudança é operada, 

considerando-se o comportamento coletivo das pessoas e a internalização de novos 

valores, hábitos e símbolos. 

 

A perspectiva política diz respeito à forma como o poder é distribuído entre membros 

da organização e à negociação de interesses pessoais e coletivos. Mudar, nessa 

dimensão de análise, significa fazer um rearranjo do acesso aos recursos e ao uso do 

poder. 

 

Motta (2001) considera a impossibilidade de haver controle absoluto do processo e de 

seu progresso, já que as influências externas e variações internas não são 

domináveis, são instáveis. As organizações sempre se modificam de alguma forma, 
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mesmo sem terem noção do sentido e de direção. Porém, mesmo considerando um 

movimento contínuo de transformação organizacional, a proposição é de que “a 

mudança intencional e planejada objetive atuar sobre a evolução natural das 

organizações, acelerando seu passo ou rompendo com a direção estabelecida” 

(Motta, 2001, p. 15). A modelagem da situação desejada, a transformação 

organizacional, ocorreria considerando a interdependência das diversas perspectivas 

de análise.  

 

Embora Motta (2001) avance e assuma como premissa um continuum de 

transformação e advogue a impossibilidade do controle total do processo, o modelo 

ainda tende à racionalidade e ao controle do gerenciamento da mudança, por meio do 

planejamento, direcionamento e aceleração da mudança rumo a um estado desejado. 

 

Kotter (2013), tomando como ponto de partida a investigação sobre o porquê grande 

parte dos esforços coordenados de mudança falham, propõe um modelo de oito 

passos que sintetiza etapas para as mudanças bem-sucedidas. Cada uma das oito 

etapas está associada a oito erros que foram identificados como gargalos que 

conduzem organizações ao desperdício de recursos, à frustração e decepção das 

pessoas, quando se lançam em movimentos de mudança. Apesar de apresentar o 

modelo, o autor destaca sua apreensão, já que “todos os diagramas tendem a 

simplificar excessivamente a realidade” (Kotter, 2013, p. 20). A Tabela 4 apresenta a 

proposta das oito etapas e a associação que é estabelecida pelo autor com as três 

etapas da mudança, proposta por Kurt Lewin. 
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Tabela 4 
Modelo de oito passos para mudança 

D
e

sc
on

ge
la

r 
o

 s
ta

tu
s 

q
u

o
 1- Estabelecimento de 

senso de urgência 
 Exame do mercado e das realidades dos concorrentes 
 Identificação e discussão das crises, potenciais ou 

oportunidades fundamentais 
2- Criação de coalisão 

administrativa 
 Formação de um grupo com autoridade para liderar a 

mudança 
 Motivação do grupo para que trabalhe junto como um time 

3- Desenvolvimento 
de uma visão 
estratégica 

 Criação de uma visão para ajudar a direcionar o esforço de 
mudança 

 Desenvolvimento de estratégias para concretizar essa 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 

N
o

va
s 

pr
á

tic
as

 

5 Investir de 
empowerment os 
funcionários para 
ações abrangentes 

 Eliminação de obstáculos 
 Mudança de sistemas ou estruturas que minem a visão da 

mudança 

6 Realização de 
conquistas a curto 
prazo 

 Planejamento de melhorias visíveis no desempenho 
 Criação destas conquistas 
 Visível reconhecimento da recompensa pessoal 

7 Consolidação de 
ganhos e produção 
de mais mudanças 

 Uso de credibilidade para mudar mais sistemas, estruturas 
políticas incompatíveis e que não se adequam a visão de 
transformação 

 Contratação, promoção e desenvolvimento pessoal que 
possa implementar a visão da mudança. 

 Revigoramento da mudança com novos projetos, temas e 
agentes de mudança 

M
u

da
nç

a 
cu

ltu
ra

l 
e 

im
p

le
m

e
nt

aç
ã

o
 8 Estabelecimento de 

novos métodos na 
cultura 

 Criação de um melhor desempenho por meio de 
comportamento voltado para o cliente e a produtividade de 
uma liderança mais forte e melhor e de gerenciamento 
eficaz 

 Articulação entre os novos comportamentos e o sucesso 
organizacional 

 Desenvolvimento de meios para garantir o desenvolvimento 
e sucessão da liderança 

Fonte: Kotter, J. P. (2013). Liderando mudança. (p. 21). Rio de Janeiro: Elsevier. 
 

O descongelamento do estado atual ocorre por meio dos quatro primeiros passos do 

modelo. No primeiro passo, estabelece-se o senso de urgência por meio de desafios 

audaciosos e da remoção das fontes de complacência, como estruturas que 

restringem os funcionários, baixos padrões de desempenho gerencial, sistemas de 

avaliação inadequados, falta de feedback, cultura de pouca confrontação. O segundo 

passo consiste em criar coalizão administrativa forte, pois não é possível a condução 

por uma única liderança de uma mudança ampla. É importante formar uma equipe de 

líderes com capacidade, credibilidade, autonomia e poder de decisão para trabalhar 

em parceria com a gerência na implementação da mudança. No terceiro passo, 

desenvolve-se a visão estratégica que norteará o futuro. A visão deve ser clara e bem 

disseminada para que as pessoas saibam onde devem chegar, evitando perda de 
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tempo, recursos e retrabalho. Finalizando o descongelamento, o quarto passo propõe 

a comunicação clara e simples a todos da visão da mudança. 
 

Avançar para a mudança implica em adoção de novas práticas. O passo cinco propõe 

atribuir empowerment aos funcionários. As estruturas e sistemas que operam na 

organização devem ser compatíveis com a nova visão. As pessoas devem ser 

capacitadas e empoderadas para que possam contribuir com as práticas da nova 

visão. O passo seis destaca a importância das conquistas a curto prazo que motivem 

os funcionários. Elas devem ser reconhecidas e recompensadas pelos avanços. A 

partir disso é possível consolidar ganhos para que a mudança possa romper 

progressivamente com estruturas antigas que ainda persistam. As lideranças deverão, 

no sétimo passo, aumentar o senso de urgência, eliminar interdependências 

organizacionais desnecessárias para facilitar o processo e contratar, promover ou 

desenvolver pessoas para consolidação da mudança.  
 

Por fim o oitavo passo, representando o recongelamento, no qual, por meio dos 

passos anteriores, é possível estabelecer uma renovação da cultura organizacional. 

Os novos métodos e práticas estabelecidos, assim como a internalização pelas 

pessoas da nova visão organizacional, permitem alinhamento da cultura à mudança 

que foi proposta.  
 

Ao indicar as oito etapas como referência para levar a cabo resultados positivos de 

mudança, Kotter (2013) questiona e ressalta o risco de os processos simples, lineares 

e analíticos conduzirem a resultados pouco efetivos. Chama a atenção para outros 

elementos envolvidos na mudança e sinaliza que, para além da coleta de dados, 

identificação de opções, análise e tomada de decisão, existe a dimensão da liderança, 

que envolve aspectos como alinhamento para visão, inspiração para ação e motivação 

do pessoal, geração de confiança e credibilidade, em contraposição à dimensão da 

gerência, que envolve aspectos ligados ao planejamento, orçamento, controle, gestão 

de pessoas. Essa distinção entre liderança e gerenciamento é crucial nessa 

proposição, uma vez que, segundo Kotter (2013, p. 26), “a transformação bem-

sucedida consiste em 70 a 90% de liderança e apenas 10 a 30% de gerenciamento”. 
 

O destaque dado à liderança nessa proposição traz à tona outros fatores prevalentes 

na concepção do gerenciamento para mudança, que destoam do modelo racional e 

acrítico. Ao afirmar a complexidade e a imprevisibilidade inerente à ação de mudança, 
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Kotter (2013, p. 28) reconhece que é necessário educar para uma postura 

empreendedora, proativa e crítica, para superar a postura “daqueles que foram 

ensinados a manter o sistema funcionando como um relógio suíço”. Para o autor, esta 

constatação gera apreensão e convoca a necessidade da preparação de posturas e 

capacidades para atuação crítica, coerentes com o modelo de gerenciamento para a 

mudança  
 

Outro modelo que observa os limites do controle e racionalidade nos processos de 

mudança é a abordagem de tomada de decisão e mudança estratégica, proposta por 

Pettigrew (2011). A abordagem racional e linear da gestão estratégica, como um 

exercício de identificação das estratégias em uso, análise de ambiente, identificação 

dos gaps, avaliação de opções e escolhas que levem a uma implementação 

estruturada é confrontada pela concepção de que estratégia é um processo humano 

e complexo, que exige a participação de todos os envolvidos. Qualquer proposta de 

mudança estratégica “terá que envolver pensamento e ação, tanto no nível das 

crenças básicas como de suas manifestações culturais” (Pettigrew, 2011, p. 145).  

 

A integração entre contexto, conteúdo e processo de mudança e a habilidade de 

regular a relação entre as três dimensões são fundamentais para compreender e atuar 

em mudança estratégica (Pettigrew, 2011), conforme apresentado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 
Modelo para tomada de decisão e mudança estratégica 
Fonte: Pettigrew, A. M. (2009). A cultura das organizações é administrável? In M. T. Fleury, & R. 
M.Fischer. Cultura e poder nas organizações. (p. 146). São Paulo: Atlas. 
 

O contexto refere-se ao ambiente externo - social, político, econômico, competitivo; e 

ao ambiente interno, com as a dimensões em que a mudança deverá ocorrer como a 
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cultura organizacional, estrutura, política interna. O contexto está relacionado à 

questão do “porquê” mudar, aquilo que no contexto impõe e justifica a mudança. O 

conteúdo trata de “o que” deve ser mudado. São temas específicos que devem ser 

mudados na organização, como por exemplo a tecnologia, produtos, a estrutura. Já o 

processo refere-se ao “como” mudar, ou seja, o conjunto de ações, reações e 

articulações que ocorrem entre as partes interessadas na mudança (Pettigrew, 2011).  

 

O reconhecimento da natureza confusa, complexa, interativa, contingente e contextual 

da mudança estratégica é foco na obra de Pettigrew, desde anos 1980 (Pettigrew, 

1985, 1997, 2011). Segundo o autor, o fluxo da transformação nas organizações não 

pode ser compreendido e nem gerenciado como um processo acontextual, ahistórico 

e aprocessual (Pettigrew, Woodman, & Cameron, 2001). Nesse modelo, a 

implementação da mudança ganha relevância sobre seu planejamento e a atuação 

dos gestores é destacada como fator chave em função da necessidade de regulagem 

das relações entre contexto, conteúdo e processo. 

 

Os modelos apresentados anteriormente, suas referências de concepção e de 

implementação dos processos de mudança fornecem condições para a compreensão 

da abordagem crítica de Badham (2013) à visão tradicional e limitada da mudança 

que ele denomina como “gerenciamento da mudança”. Apesar de nos últimos anos 

terem surgido abordagens que questionam a ideia de gestão e de controle dos 

processos de mudança, elas ainda não repercutiram nas práticas gerenciais e na 

formação de gestores. Essas abordagens parecem não despertar atenção e interesse, 

talvez porque se recusem à instrumentalização e às práticas de controle e se furtem 

a produzir conhecimento funcional. Sendo o campo organizacional dominado por 

rituais e retóricas racionais, criam-se barreiras para que a natureza confusa e política 

da mudança, assim como suas falhas, sejam alvo de debate consistente (Badham & 

Cançado, 2014; Badham, Cançado, & Darief, 2015; Cançado, Badham, Sales, & 

Tanure, 2015). 

 

Propondo princípios orientadores, conceitos chave para o gerenciamento para a 

mudança, Badham (2013) elaborou um veículo retórico, denominado Framework 5 M, 

que traz princípios que capturam a essência do gerenciamento para mudança: 

Manter-se atento (Mindful); Mobilização (Mobilizing); Mapeamento (Mapping); usar 
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Máscaras (Masks); Mirar – usar espelhos (Mirror). Visa auxiliar gestores no 

enfrentamento da realidade ambígua e paradoxal, por meio do exercício da 

racionalidade crítica e reflexiva (densa), integrando pensamento e ação. Na próxima 

seção, é apresentado de forma mais detalhada esse Framework 5M, referência 

fundamental para este estudo. 

 

2.3 Gerenciamento para mudança e a racionalidade densa: o Framework 5M 

 

A crítica afirmada pelo gerenciamento para mudança não deve ser confundida com 

oposição a abordagem racional da mudança. Não se trata de advogar uma prática 

irracional de atuação na mudança em detrimento de uma prática racional, mas sim de 

avanço e complementação. A introdução de um outro tipo de racionalidade que evita 

a negação de percepções indesejáveis difere da visão do conhecimento como técnica 

aplicada, enfatizando e reconhecendo toda ação como incerta e complexa. A 

racionalidade crítica e reflexiva cria assim um processo interativo de ação sob 

incerteza, reflexão sobre ação e reação (Badham, 2013). 

 

A novidade proposta pelo gerenciamento para a mudança insere-se de forma 

consistente no debate, ao reconhecer a mudança como experiência emergente e 

prática, que comporta uma “imprevisibilidade previsível”, fundamentada em uma 

abordagem sensemaking e pragmática. Ela traz à tona e complementa dimensões que 

não são abordadas pelos modelos tradicionais, já que o “gerenciamento para” ocorre 

por meio do confronto entre eventos, problemas e ações que permitem aos atores 

envolvidos interpretarem e organizarem a realidade em que estão inseridos e a partir 

dela decidirem e agirem (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 

2015; Cançado et al., 2015; Cançado & Badham, 2019 (a publicar); Guedes, Cançado, 

& Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017).  

 

O gerenciamento para mudança reconhece a dualidade da realidade organizacional, 

caracterizada pela chamada racionalidade densa. No palco (frontstage), apresenta-se 

a visão pública de unidade, ordem, racionalidade e eficiência da organização. Já nos 

bastidores (backstage), lida-se com as ambiguidades e paradoxos e com os aspectos 

políticos implicados na mudança. O backstage refere-se à esfera na qual narrativas 

de confusão, intrigas, incompetências, interesses e até mesmo caos são vividas. O 
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Framework 5M, entendido a partir da visão da racionalidade densa da organização, 

propõe apoio à atuação de gestores no entrelaçamento de performances de palco e 

de bastidores no gerenciamento para mudança (Badham, 2013; Badham & Cançado, 

2014; Badham et al., 2015; Cançado et al., 2015). 

 

Para dar contornos mais claros ao gerenciamento para mudança e introduzir o 5M, 

recorre-se a uma série de imagens retóricas, dentre elas o iceberg, a montanha russa 

e o vale da morte (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015; 

Cançado et al., 2015). 

 

A figura do iceberg retrata a dualidade da vida organizacional. A ponta do iceberg, que 

está acima da água, é o que é aparente, o palco no qual a vida organizacional formal 

é encenada. A parte submersa diz respeito aos aspectos informais e tácitos, aos 

elementos políticos e culturais, aspectos muitas vezes negados ou desconsiderados 

na realidade organizacional. Refere-se às emoções, aos costumes, aos bastidores. 

Essa dimensão permanece inquestionável pela racionalidade limitada e tradicional da 

mudança (Badham, 2013).  

 

O clássico modelo de descongelamento, movimento e recongelamento de Kurt Lewin 

é associado à imagem da montanha russa e do vale da morte, para ilustrar a 

complexidade da mudança. Essa imagem indica os movimentos de subida e descida 

da montanha russa, representando diversos momentos da mudança, quando o 

descongelamento, mudança e congelamento se sucedem, em espirais contínuos e 

sucessivos. Na montanha russa, a saída da inércia para a longa subida representa a 

dificuldade inicial de se mobilizar e estimular o descongelamento. Segue-se a descida 

vertiginosa, indicando o mergulho no vale da morte, caracterizado por um turbilhão de 

emoções ambíguas e controversas, pelo medo e pela incerteza, inerentes ao colocar-

se em movimento para efetivar a mudança. É um momento repleto de traumas, 

inseguranças, temores que represam a jornada e põem em risco o recongelamento 

quando realmente são incorporados novos hábitos, costumes e práticas, sem retornos 

ao vale da morte. Esses movimentos de altos e baixos, de subidas e descidas, vão se 

repetindo sucessivamente, ao longo da jornada da mudança (Badham, 2013; Badham 

& Cançado, 2014; Badham et al., 2015). 
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A intenção do 5 M é inspirar, mobilizar, encorajar pessoas a percorrer a jornada da 

mudança com a coragem e atenção necessárias para embarcar na montanha russa e 

fazer a travessia do vale da morte. Amplia-se, assim, a racionalidade limitada 

característica da abordagem prescritiva e tradicional, marcante no modelo de DO que, 

por meio de aplicação de técnicas desenha e distribui papéis, planeja ações executa 

e monitora os resultados (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 

2015). 

 

Recorrendo à racionalidade densa, o 5M integra elementos como: manter-se atento a 

lacunas e imprevistos inerentes à complexidade da mudança; mobilizar recursos e 

energias das pessoas; elaborar mapas, por meio de diagnósticos, que identifiquem 

padrões e característica capazes de garantir flexibilidade à jornada; tirar e colocar 

máscaras, para influenciar pessoas em direção à mudança; mirar espelhos, reflexão 

para avaliar e aprender com a experiência. Dessa forma, o framework 5M oferece 

princípios que orientam as pessoas na jornada complexa da mudança (Badham, 2013; 

Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015). A Tabela 5 apresenta as cinco 

categorias de análise (agência da mudança, papéis da mudança, planejamento da 

mudança, liderança para a mudança e aprendizagem com a mudança) que 

caracterizam e diferenciam a visão da racionalidade limitada nos processos de 

mudança, representada pelo DO (Beckhard, 1972; Bennis, 1972; Schein, 1972), da 

visão da racionalidade densa, representada pelos 5M (Badham, 2013; Badham & 

Cançado, 2014; Badham et al., 2015, Cançado & Badham, 2019, 2015; Guedes, 

Cançado, & Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017). 

 
 
 
 
  



41 

 

Tabela 5 
Abordagens da racionalidade limitada do gerenciamento da mudança e da 
racionalidade densa do gerenciamento para a mudança 

Categorias 

Racionalidade 
limitada 

Racionalidade densa 

Gerenciamento da mudança 
(DO) 

Gerenciamento para mudança 
(Framework 5M) 

Agência da 
mudança 

Técnicas aplicadas 
 Uso de ferramentas e 

técnicas eficazes 
 Regras lógicas 
 Especialista em DO 

 
Manter-se atento 
 Racionalidade X imprevistos 
 Agir consciente 
 Cuidado com lacunas, barreiras e 

complexidades 
 Reconhecer emoções, papel da política, 

compromissos concorrentes   

Papéis da 
mudança 

Papéis desenhado (estrutura) 
 - Alocar e alinhar tarefas e em 

papéis formais 
 -Foco na estrutura 

 
Mobilizar 
 Mobilizar pessoas e recursos de forma 

proativa 
 Lidar com burocracias, desfazer 

estruturas = mentalidade empreendedora 
 Criar colisões  
 Superar inércias e resistências 

Planejamento 
da mudança 

Planejamento 
 Coletar e avaliar evidencias 
 Definir objetivos e a maneira 

de alcançá-los 
 Identificar a sequência das 

etapas planejadas 

 
Mapear 
 Mapear características, padrões e 

dinâmicas da jornada com flexibilidade 
 Dar espaço ao incerto e a ambiguidade 
 Usar ferramentas diagnósticas 

complexas como campos de força, 
análise de gaps como norteadores da 
prática social complexa 

Liderança 
para a 
mudança 

 Executar tarefas 
 -Executar tarefas planejadas 

a partir de objetivos definidos 
 -Tomar decisões com base 

em regras e dados 

 
Usar Máscaras 
 Influenciar pessoas por meio de 

performance 
 Lidar com diferentes interesses e 

paradoxos 
 Adotar múltiplas mascaras de acordo 

com papéis coerentes com as demandas 
com autenticidade e credibilidade.  

 Planejar e improvisar, gerir e liderar, ser 
coercitivo e participativo 

Aprendizagem 
com a 
mudança 

Avaliar resultados 
 Monitorar planos 
 Ações planejadas x realizadas 

x resultados 
 Propor ações corretivas 

Mirar 
 Olhar em espelhos: olhar para o futuro 

tendo como referência o passado  
 Refletir avaliar e proporcionar feedbacks 
 Incorporar múltiplas dimensões: 

inteligência intelectual, emocional e 
sabedoria prática 

 - Criar espaço de aprendizagem 
Fonte: Cançado, V. L., & Badham, R. (2019, a publicar). Discutindo o gerenciamento para mudança: o 
framework 5M. Revista Organização & Sociedade - O&S. 
 

Tendo em vista a categoria agência da mudança, na racionalidade limitada (DO), a 

atuação se dá por meio de um aparato instrumental e da facilitação do agente de 
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mudança, que ordena e provoca, de forma estruturada e lógica, a geração de 

informações válidas e úteis para que as escolhas e compromissos com o processo 

sejam gerados (Beckhard, 1972; Bennis, 1972; Schein, 1972). Já o Framework 5M, 

manter-se atento diz respeito ao reconhecimento da imprevisibilidade previsível da 

realidade organizacional, ao emergente, que exige cuidado e vigilância coletiva e 

permanente às barreiras, erros e lacunas entre os planos e aquilo que surge na 

experimentação da jornada. É a disposição e o interesse por aquilo que seria 

indesejável, que escapa ao planejado que emerge do backstage e impacta o 

frontstage (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015). 

 

A mudança no DO estrutura-se a partir da divisão de papéis e tarefas formais. Todos 

devem estar conscientes de suas responsabilidades e tarefas para executar o projeto 

de mudança. O Framework 5M avança e amplia, introduzindo a visão de que é preciso 

mobilizar pessoas e recursos no fluir da mudança. É preciso mobilizar energia, 

entusiasmo e emoção, em vez de reclamar, atacar e desistir diante dos gaps àquilo 

que foi proposto. 

 

O planejamento da mudança no DO é fundamental para a produção dos planos de 

ação estruturados em etapas lógicas a serem desenvolvidas por todos os envolvidos. 

O planejamento é a referência para o processo de mudança, estruturado a partir de 

coleta de evidências e por meio de procedimentos lógicos e estruturados. Os planos 

representam escolhas lógicas qualificadas que são sintetizadas em objetivos 

amplamente disseminados pelos líderes. Já na racionalidade densa é a produção de 

uma cartografia organizacional que apoia a navegação no rio da mudança. Mapear é 

dispor de informação para calcular rotas alternativas, quando a experimentação 

sinaliza que é necessário. Mapear de forma inteligente resultados e caminhos para o 

enfrentamento da confusão, da complexidade, dos imprevistos em contraponto a 

adivinhação, a falta de tempo e a obsessão técnica que levam a ineficácia e frustração, 

tornando a mudança um empreendimento tão difícil 

 

A liderança da mudança no DO trata de influenciar o cumprimento daquilo que foi 

concebido no plano. É perseguir de forma determinada os objetivos por meio da 

execução das tarefas previstas nos planos de ação, tomando decisões a partir das 

regras e dados. O Framework 5M destaca o papel central de influenciar pessoas, 



43 

 

colocando máscaras e desfazendo-se delas, sempre que necessário, para assumir 

outro papel, adotando múltiplas influências, estilos apropriados situacionalmente e 

performances no sentido dramatúrgico, para gerar confiabilidade e credibilidade 

(Goffman, 1975). Cada peça teatral possui plateias diferentes, exigindo do ator 

adaptação de sua performance. Aqui não se trata do senso comum da ideia de 

falsidade ou manipulação, mas da máscara no sentido da persona, conforme Jung 

(1999). Durante a vida, a pessoa assume muitas personas ou máscaras, que são 

respostas do ego aos outros e às situações vividas. A flexibilidade da persona é 

atributo do ego forte e a identificação com uma persona específica inibiria o 

desenvolvimento psicológico (Jung, 1999). O tirar e colocar máscaras, na visão densa, 

traduz essa flexibilidade para a atuação no fluxo da mudança que demanda além de 

inteligência cognitiva, inteligência emocional para lidar com sentimentos confusos e 

paradoxais, bem como a inteligência orientada para ação, empreendedora, proativa 

(Badham, 2013). 

 

Por fim, aprender com a mudança, na abordagem do DO, diz respeito a checar, avaliar 

e monitorar os resultados e falhas, a fim de promover melhorias nos planos. Envolve 

o conhecimento processado de fatos e dados. No framework 5M, mirar significa partir 

de múltiplas fontes para exercitar a reflexão e praticar avaliação e feedback. Refletir 

sobre o conhecimento tácito, algo dificilmente visível, pois trata-se de “conhecimento 

altamente pessoal, difícil de formalizar e transmitir” (Nonaka & Takeuchi, 1997, p. 7). 

Envolve tanto a dimensão técnica, o know how, como a cognitiva, repleta de modelos 

mentais, crenças e percepções arraigadas tomadas como certas. Trata-se de 

examinar as lacunas entre aquilo que se defende e se acredita fazer e aquilo que 

realmente se faz, entre as teorias de ação esposada e de o uso efetivo (Argyris, 2005). 

Trata-se da avaliação e reflexão contínuas sobre a experimentação da mudança, dos 

planos de ação provisórios, baseados em hipóteses, suposições e adivinhações. É 

preciso mirar espelhos, olhando para o futuro e enxergando o passado, tal qual um 

espelho retrovisor, e enxergando o que está ali refletido, reagir e reposicionar-se. É 

necessário criar espaços de compartilhamento, debate coletivos que propiciem a 

emergência de uma racionalidade crítica, que estimula o emocional, o intelectual e o 

conhecimento prático (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 

2015). 
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O gerenciamento para a mudança contribui para o avanço dos estudos da mudança 

organizacional, sobretudo em um momento no qual grande parte do debate sobre 

planejamento versus emergência da estratégia (Mintzberg, Bruce, & Lampel, 2000) e 

sua execução toma a forma de afirmações e contra afirmações sobre a natureza dos 

processos de mudança (Badham, 2013). O destaque dado à execução converge com 

o interesse pelo emergente, pela ação e por uma abordagem mais pragmática da 

realidade organizacional e, portanto, para o gerenciamento para a mudança. 

 

Para esta dissertação, optou-se, portanto, pela adoção da concepção do 

gerenciamento para a mudança, calcada no framework 5M. Considera-se a mudança 

organizacional como uma jornada complexa, caótica, emergente e prática, repleta de 

aspectos emocionais e afetivos. É arte criativa e interpretativa que envolve a prática 

de “influenciar a si e aos outros” (Badham, 2013, Badham et al, 2015; Badham & 

Cançado, 2014; Cançado & Badham, 2105; 2019 (a publicar); Guedes, Cançado, & 

Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017). 

 

A dinâmica da mudança de uma cooperativa de crédito e a interação com seu 

contexto, unidade de análise desta pesquisa, foi estudada por meio da teoria da 

mudança organizacional à luz da abordagem tradicional e limitada, e especialmente 

pela visão densa do framework 5M do gerenciamento para a mudança. O próximo 

capítulo apresenta a metodologia, que tem como suporte os conceitos que foram 

tratados neste referencial teórico. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo é descrita a metodologia de pesquisa. Na primeira seção, apresenta-

se a caracterização da pesquisa; na segunda, o quadro de referência, tendo como 

base o referencial teórico; na terceira, segue a descrição da unidade de análise e de 

observação. A quarta seção apresenta a técnica que foi utilizada para coleta de dados, 

seguida pela última seção que expõe a técnica que foi empregada para análise dos 

dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa - explicar como ocorre o gerenciamento para 

mudança na Cooperativa Alfa - foi realizado estudo de caso descritivo e explicativo, 

de caráter qualitativo.  

 

A opção pelo estudo de caso deveu-se às características desse método de pesquisa 

que viabiliza a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e 

políticos, no contexto em que ocorrem. A estratégia é geralmente usada quando as 

questões de interesse do estudo referem-se ao como e ao porquê; quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos; e quando o foco se dirige 

a um fenômeno contemporâneo, em um contexto natural (Stake, 2000; Yin, 2010). O 

estudo de caso preserva características holísticas e significativas da vida real, de 

processos organizacionais e administrativos (Yin, 2010). Nesta pesquisa, será 

realizado estudo de caso único na cooperativa Alfa, a fim de descrever em 

profundidade como ocorre o gerenciamento para mudança. 

 

As limitações e críticas relacionadas a esse tipo de método dizem respeito à 

impossibilidade de generalizações, a partir de caso único. Porém, Yin (2010) destaca 

que as generalizações, nesse caso, dizem respeito a proposições teóricas e não a 

populações ou universos. Nesse estudo, a pretensão foi justamente contribuir para o 

avanço da teoria da mudança especialmente na perspectiva do gerenciamento para 

mudança e não de proceder a generalizações a respeito do universo das cooperativas 

de crédito. Essa abordagem do gerenciamento para mudança vem sendo pesquisada 

por Badham e Cançado e carece ainda de estudos e comprovação (Badham, 2013; 
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Badham et al, 2015; Badham & Cançado, 2014; Cançado & Badham, 2105; 2019 (a 

publicar); Guedes, Cançado, & Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017). 

 

Buscando identificar características do fenômeno do gerenciamento para mudança na 

cooperativa Alfa, a escolha foi por um estudo de caráter descritivo e explicativo (Collis 

& Hussey, 2005). Além de descrever a mudança em Alfa, a pesquisa apresenta 

características explicativas, já que por meio do Framework 5M buscará identificar a 

racionalidade densa, crítica e prática para analisar a mudança. 

 

Foi utilizada a técnica qualitativa, pois sendo um estudo de caso descritivo e 

explicativo, esta abordagem assegura maior riqueza de dados, permitindo ver o 

fenômeno de forma ampla, facilitando captar as contradições e paradoxos existentes 

na realidade investigada (Ramalho, 2007; Godoy, 1995). O estudo qualitativo, por ser 

mais subjetivo e examinar as percepções, favorece o entendimento de atividades 

humanas, sendo, portanto, adequado a uma investigação que pretende capturar o 

gerenciamento para a mudança em uma única organização. 

 

3.2 Quadro de referência  

 

Para esta pesquisa, foi utilizado o conceito de mudança como uma jornada complexa, 

caótica, emergente e prática, repleta de aspectos afetivos e emocionais. É arte criativa 

e interpretativa que envolve a prática de “influenciar a si e aos outros (Badham, 2013; 

Badham et al, 2015; Badham & Cançado, 2014; Cançado & Badham, 2015; 2019 (a 

publicar); Guedes, Cançado, & Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017). 

 

Para descrever como ocorre o gerenciamento para mudança em Alfa, foi utilizado 

como referência o Framework 5M, proposto por Badham (2013). Entende-se que o 

gerenciamento para mudança é fundamentado por outra racionalidade, diferente 

daquela abordada na visão limitada, representando uma complementação, um avanço 

à abordagem tradicional do gerenciamento da mudança. O quadro de referência desta 

pesquisa contempla as cinco categorias de análise que caracterizam e diferenciam a 

racionalidade limitada, e a racionalidade densa representada pelos 5Ms, conforme 

descrito em Cançado e Badham (2019 – a publicar) e apresentado na Figura 2. 
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MUDANÇA 

Jornada complexa, caótica, emergente e prática, repleta de aspectos afetivos e emocionais. É arte 
criativa e interpretativa que envolve a prática de “influenciar a si e aos outros”. 

Categorias 
Racionalidade densa 

Gerenciamento para mudança 
(Framework 5M) 

Manter-se 
atento 

 

 Racionalidade X imprevistos 
 Agir consciente 
 Cuidado com lacunas, barreiras e complexidades 
 Reconhecer emoções, papel da política, compromissos concorrentes   

Mobilizar 

 Mobilizar pessoas e recursos de forma proativa 
 Lidar com burocracias, desfazer estruturas = mentalidade empreendedora 
 Criar colisões  
 Superar inércias e resistências 

Mapear 

 Mapear características, padrões e dinâmicas da jornada com flexibilidade 
 Dar espaço ao incerto e a ambiguidade 
 Usar ferramentas diagnósticas complexas como campos de força, análise de 

gaps como norteadores da prática social complexa 

Usar Máscaras 

 Influenciar pessoas por meio de performance 
 Lidar com diferentes interesses e paradoxos 
 Adotar múltiplas mascaras de acordo com papéis coerentes com as 

demandas com autenticidade e credibilidade.  
 Planejar e improvisar, gerir e liderar, ser coercitivo e participativo 

Mirar 

 Olhar em espelhos: olhar para o futuro tendo como referência o passado  
 Refletir avaliar e proporcionar feedbacks 
 Incorporar múltiplas dimensões: inteligência intelectual, emocional e 

sabedoria prática 
 Criar espaço de aprendizagem 

Figura 2 
Quadro de referência da pesquisa 
Fonte: Adaptado de Cançado, V., & Badham, R. (2019, a publicar). Discutindo o gerenciamento para 
mudança: o framework 5M. Organização e Sociedade - O&S. 
 

Por meio das cinco categorias de análise – mater-se atento, mobilizar, mapear, usar 

máscaras e mirar -, o quadro de referência apoiou a descrição e a explicação da 

experiência da mudança na Cooperativa Alfa, permitindo a captura da racionalidade 

densa, representada pelo Framework 5M. 

 

Com esse quadro de referência, busca-se a ampliação da observação da realidade 

organizacional na Cooperativa Alfa, permitindo a captura da complexidade da 

mudança, tanto no aspecto da integração entre pensamento e ação, assim como da 

dualidade e entrelaçamento entre palco (frontstage - espaço da ordem e da eficiência), 

com o bastidor (backstage - espaço das ambiguidades e paradoxos).  

 



48 

 

Esse quadro de referência servirá como base para a coleta e análise dos dados. 

 

3.3 Unidade de análise e de observação 

 

A seleção da unidade de análise relaciona-se à caracterização da pesquisa, suas 

questões centrais e ao quadro de referência proposto (Yin, 2010). “É o tipo de caso 

ao qual referem-se fenômenos que estão sendo estudados e o problema de pesquisa 

e sobre o qual os dados são reunidos e analisados” (Collis & Hussey, 2005). Refere-

se ao local onde a pesquisa será realizada (Godoy, 1995), que neste estudo foi a 

cooperativa Alfa. A autorização para a realização da pesquisa encontra-se no 

Apêndice B.  

 

A Cooperativa de Crédito Alfa, unidade de análise desta dissertação, foi fundada em 

06 de novembro de 1999, por 20 produtores de cana de açúcar. O agronegócio é a 

atividade econômica característica da região de atuação, onde estão localizadas 

quatro usinas de cana de açúcar e uma unidade do frigorífico FBS. Iniciou suas 

atividades como cooperativa de crédito rural, mas a partir de 25 de julho de 2007 

transformou-se em cooperativa de livre admissão, com quadro de associados 

composto por pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, possui um quadro social de 

4234 associados, cinco agências de atendimento e um quadro de 69 empregados. Em 

2018, apresentou um total de ativos de R$145.258.267; carteira de crédito de R$ 

110.626.705, sendo 59,01% rural e 40,99% comercial; e patrimônio líquido de R$ 

31.398.468 (Alfa, 2018). 

 

Desde 29 de março de 2011, aderiu ao novo modelo de governança corporativa que 

segrega funções do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva a ele 

subordinada e veda a acumulação de cargos (Conselho Monetário Nacional. CMN, 

2010). Em 2012, a Alfa passou por grave crise, sendo apontada por estar 

desenquadrada em parâmetros econômicos financeiros de controle do BACEN, o que 

levou a uma intervenção da Cooperativa Central. A partir de então, passou por um 

processo de recuperação, com a implantação de mudanças que foram alvo deste 

estudo. 
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Para caracterizar a unidade de análise, foi importante discorrer sobre o 

cooperativismo, seu surgimento, seus princípios e segmentos. Foi apresentado no 

capítulo quatro, a apresentação e análise dos resultados, o cooperativismo de crédito, 

sua relevância, seus números e sua importância para a economia brasileira, assim 

como sua relevância para o contexto de mudança em Alfa.  

 

Para unidade de observação, foram selecionados atores envolvidos com a mudança 

na Alfa, considerando-se como critérios: ocupar cargo que envolva tomada de decisão 

no nível estratégico, tático ou operacional na Alfa; e ter papel de agente de mudança, 

e/ou participação no quadro da cooperativa desde a crise de 2012, quando ocorreu 

intervenção da Cooperativa Central. Foram realizadas 10 entrevistas e dois grupos 

focais com as seguintes pessoas chave: 

 

a) Membros Conselho de Administração: um presidente e um conselheiro; 

b) Membro do Conselho fiscal 

c) Diretores executivos (dois): um administrativo operacional, um de negócios; 

d) Gerentes táticos (três): um comercial, um operacional e um administrativo; 

e) Um interventor da Cooperativa Central, que é atual consultor externo para os 

temas risco e governança; 

f) Um assessor de gestão de pessoas; 

g) Grupo de empregados que participam do quadro desde 2012 (dez); 

h) Grupo de empregados promovidos a menos de um ano (dez). 

 

A Tabela 6 apresenta o perfil dos entrevistados: 
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Tabela 6 
Perfil dos principais gestores de Alfa 

Entrevis-
tado 

Idade 
Tempo na 

cooperativa 

Tempo de 
instituição 
financeira 

Formação 
 

Pós graduação/ doutorado 

AGP  37 2 anos 2 anos Psicologia 
Especialização Gestão de 
Pessoas 

DR1  46 7 anos 7 anos Agronomia Especialização Administração 

DR2  55 7 anos 7 anos Agronomia Especialização Administração  

GTN  38 1,5 10 anos 
Ciências da 
Computação 

Especialização Gestão de 
Projetos 

GTO  42 19 anos 19 anos Direito - 

GTA  37 14 anos 14 anos Administração - 

CSA  54 12 anos 12 anos Agronomia Doutorado Agronomia 

CSF  59 12 anos 12 anos Ensino fundamental - 

PCSA  62 12 anos 12 anos Ensino fundamental - 

INT 62  43 anos Ciências contábeis Especialização Controladoria 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Observa-se que apenas o gerente tático administrativo (GTA) tem graduação em 

Administração. Os dois diretores executivos (DR1 e DR2), a assessora de gestão de 

pessoas (AGP) e o gerente tático de negócios (GTN) possuem especialização no 

campo da gestão. Já o conselheiro de administração (CSA), assim como os dois 

diretores, tem formação de base em agronomia, temática afim com a atividade 

produtiva da região, o agronegócio. O gerente tático operacional (GTO) tem formação 

em direito e o presidente (PCS) e o conselheiro fiscal (CSF) têm o ensino fundamental 

completo. A experiência no mercado financeiro do grupo foi na própria cooperativa, 

com exceção do gerente tático de negócios que já possuía experiência pregressa. 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados em estudo de caso é importante a escolha de diferentes fontes 

que foquem o mesmo conjunto de fatos e descobertas. Os dados podem ser coletados 

a partir de inúmeras fontes como documentos, entrevistas, grupos, registros de 

observação participante, artefatos físicos (Yin, 2010). Os dados também podem ser 

classificados como primários ou secundários. Primários são aqueles coletados 

diretamente na fonte, obtidos em uma situação não controlada por meio de perguntas 

e observações. Já os dados secundários são obtidos por meio de livros, documentos 

e registros (Collis & Hussey, 2005).  
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Neste estudo, foram coletados dados secundários por meio de análise documental. A 

pesquisa documental é importante, pois a partir de documentos, registros, relatórios 

pode-se gerar evidências que corroborem dados levantados por outras fontes (Yin, 

2010). Neste estudo, a pesquisa documental ocorreu a partir de relatórios gerenciais, 

documentos administrativos e internos da Cooperativa Alfa e da Cooperativa Central, 

circulares e comunicados internos e aos associados. 

 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas em profundidade com 

dirigentes, conselheiros, consultores e assessor de RH, com gerentes táticos de Alfa; 

de grupo focal com empregados; e de pesquisa-ação, uma vez que a pesquisadora é 

consultora na Cooperativa Alfa.  

 

A entrevista semiestruturada foi utilizada para coletar opiniões e percepções dos 

principais tomadores e influenciadores de decisão e dos responsáveis pelo 

gerenciamento da Alfa. Apesar de seguir roteiro previamente preparado para 

orientação e foco no tema, a técnica permite flexibilidade, já que estimula o 

respondente a discorrer sobre outros tópicos que se desdobrem a partir do tema 

principal. Assim, a técnica permite novas descobertas e discussões, sendo este um 

dos seus atributos mais relevantes (Collis & Hussey, 2005).  

 

A Tabela 7 apresenta o roteiro de entrevista, elaborado a partir do quadro de 

referência. O foco da análise da mudança foi a recuperação  
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Tabela 7 
Roteiro para entrevista semiestruturada 

Categorias Varáveis/Perguntas 

Mudança: Gerenciamento da mudança/ gerenciamento para mudança 

1) Fale-me sobre as principais mudanças ocorridas na Alfa, nos últimos 10 anos.  
2) Tendo em vista seu relato, como você definiria a mudança na Alfa, após 2012: o que mudou? Como 

mudou? O que desencadeou? Como foi a sua atuação (em um papel direcionador/ influenciador da 
mudança)? 

Racionalidade limitada / Racionalidade densa 

Agenciando a mudança Aplicar técnicas Manter-se atento 

3) Como foram/são identificadas as necessidades de mudança (técnicas e ferramentas)? Por que foram 
efetivadas essas mudanças na Alfa? 

4) No que você presta atenção aqui na Alfa para atuar na mudança (deflagrar, ajustar, melhorar)? 
Como você identifica e reage aos imprevistos e às surpresas que ocorrem frente às mudanças?  

5) Como as pessoas reagem frente às mudanças – comportamentos e emoções? 

Organizando a mudança 
Desenhar e distribuir papéis 

(estrutura) 
Mobilizar 

6) Quais são os papéis designados e como é/foi estruturada a mudança? 
7) Como foram mobilizados os recursos (humanos, materiais e financeiros) para a mudança?  
8) O que favoreceu e desfavoreceu a organização das pessoas na mudança? 
9) Como você identifica e atua frente às barreiras e resistências à implementação das mudanças? Você 

consegue identificar grupos favoráveis e desfavoráveis à mudança? Qual o papel da política nesse 
processo? 

Direcionando a mudança Planejar Mapear 

10) Como a Alfa procedeu para planejar as mudanças? 
11) Que mecanismos, práticas, instrumentos se utilizou para direcionar a ação de gestores e 

empregados na mudança? 
12) Quando o plano não funcionou, como se agiu? 

Liderando a mudança Executar tarefas  Usar máscaras 

13) Qual foi o papel das lideranças na mudança? (Executar tarefas, regras para decisão) 
14) Como você atuou com seus subordinados para engajá-los nas mudanças? Como os influenciou? 

Como você vê a atuação das demais lideranças? 
15) Como você acha que seus subordinados o enxergam na condução da mudança? 
16) Quando as pessoas (subordinados, pares, chefias) não correspondiam às expectativas de atuação 

na mudança proposta (resistências, posições antagônicas, conversas e articulações de corredor, 
política de bastidor) o que você fez, que tipos de reação você manifestou, como lidou?  

Aprendendo com a mudança Avaliar resultados Mirar - Olhar em espelhos 

17) Como resultados da mudança são avaliados e/ou melhorados? 
18) Existem espaços para se compartilhar experiências ou descobertas e aprendizagens com a 

mudança? Quais espaços? Quem participa? 
19) Como são as oportunidades de se propor melhorias e inovações na cooperativa? Quem em geral 

protagoniza essas proposições? Elas são consideradas e implementadas? 
20) Você tem o hábito de refletir sobre sua atuação na Alfa? Como você procede para refletir sobre sua 

própria atuação e sobre como desenvolver-se? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Badham, R. (2013). Short change: an introduction to managing 
change. Ukreine: Business Perspectives Publishing Company; Badham, R., Cançado, V. L., & Darief, 
T. (2015). An Introduction to the 5M Framework: Reframing Change Management Education. BAR - 
Brazilian Administration Review, 12(1), 22-38.; Beckhard, R. (1972). Desenvolvimento organizacional: 
estratégias e modelos. São Paulo: Edgar Blucher; Bennis, W. (1972). Desenvolvimento organizacional: 
sua natureza, origem e perspectivas. São Paulo: Edgard Blücher; Cançado, V. L., & Badham, R. (2019 
(a publicar)). Discutindo o gerenciamento para mudança: o framework 5M. Revista Organização & 
Sociedade - O&S; Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças - transformando empresas com a força das 
emoções. Rio de Janeiro: Elsevier; Pettigrew, A. (2011). Cultura das organizações é administrável? In 
A. Pettigrew, C. et al.  Cultura e poder nas organizações (pp. 145-153). São Paulo: Atlas. 
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Tendo como base esse roteiro, as entrevistas foram realizadas presencialmente pela 

autora deste estudo com duração aproximada de uma hora, tendo sido gravadas e 

transcritas para posterior tratamento e análise. Os entrevistados assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). 

 

Os entrevistados foram designados por siglas: Presidente do Conselho de 

Administração (PCA); dois Conselheiros sendo um de administração e outro fiscal 

(CSA, CSF); dois diretores executivos (DR1, DR2); três gerentes táticos de 

administração, operacional e negócios (GTA, GTO, GTN); o interventor da 

Cooperativa Central hoje consultor (INT); e o assessor de gestão de pessoas (AGP), 

totalizando 10 entrevistas. 

 

Os dados das entrevistas foram complementados por dois grupos focais (GF1 e GF2). 

O grupo focal é utilizado para reunir dados relacionados a sentimentos e opiniões de 

um grupo de pessoas que são estimuladas a discutir situações relacionadas a 

conceitos, produtos e experiências em comum. Utiliza-se a interação do grupo para 

estimular insights e geração de opiniões de forma mais aberta, dado que a opinião de 

um membro estimula a dos outros (Collis & Hussey, 2005). A técnica foi adequada 

para este estudo, pois permitiu coletar dados sobre percepção da experiência da 

mudança, de forma debatida e ampla, a partir da percepção de empregados 

veteranos, que vivenciaram a história passada de crise e se mantiveram no presente 

da cooperativa, assim como de empregados mais jovens, recentemente promovidos 

a funções que demandam coordenação, que experimentam no presente crescimento 

profissional e ampliação da complexidade de suas entregas e de responsabilidades. 

Foram formados dois grupos mesclados pelos dois tipos de segmentos de 

empregados. A Tabela 8 apresenta o roteiro para coleta de dados do grupo focal. 
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Tabela 8 
Roteiro para grupo focal 

Categorias Varáveis/Perguntas 

Mudança: Gerenciamento da mudança/ gerenciamento para mudança 

1ª parte – Procedimento: Fixar linha de barbante esticada no centro da sala, disponibilizar post it e 
canetas. Solicitar ao grupo que elabore uma linha do tempo da cooperativa, a partir de 2011, 
registrando em post its os eventos de mudança marcantes em ordem cronológica.  
Tendo em vista o produto elaborado, solicitar que estabeleçam relação da linha do tempo com o tema 
mudança a partir das seguintes questões: 

1) O que desencadeou mudança? 
2) O que mudou de fato? 
3) Como as pessoas experimentaram a mudança na Alfa? 
4) O que ajudou e o que dificultou a transição? 
5) Quem foram os catalizadores da mudança? 
6) Como foi/é atuar no processo de mudança? 

Racionalidade limitada / Racionalidade densa 

2ª parte - Procedimento: dividir em 3 subgrupos e solicitar que respondam a um conjunto de 
perguntas, registrando em folha de flip chart para compartilhar e debater em plenária. Na percepção 
do grupo ...? 

 Subgrupo 1 (SGR1)  

Agenciando a 
mudança  

Aplicar técnicas Manter-se atento 

1) Como foram/são identificadas as necessidades de mudança? 
2) No que se presta atenção aqui em Alfa para atuar em mudança (deflagrar, ajustar, melhorar)?  
3) Como se identifica e se reage aos imprevistos, às surpresas, barreiras na implementação das 

mudanças?  

Organizando a 
mudança 

Desenhar e distribuir papéis 
(estrutura) 

Mobilizar 

4) O que favoreceu e desfavoreceu a organização das pessoas na mudança?  
5) Como os recursos (humanos, materiais e financeiros) foram/ são mobilizados e alocados para a 

mudança? 

 Subgrupo 2 (SGR2)  
Direcionando a 

mudança 
Planejar Mapear 

6) Como se procedeu para planejar as mudanças? 
7) Que mecanismos, práticas, instrumentos foram utilizados para direcionar a ação de gestores e 

empregados na mudança? 
8) Quando o previsto no plano não funcionou, como se agiu? 

Liderando a 
mudança 

Executar tarefas conforme 
planejado 

Usar máscaras 

9) Como gestores atuam com seus subordinados para engaja-los nas mudanças; como os 
influenciam? 

10) Quando as pessoas (subordinados, pares, chefias) não correspondiam as expectativas de 
atuação na mudança proposta (resistências, posições antagônicas, conversas e articulações de 
corredor, política de bastidor) o que foi feito, que tipos de reação foram manifestadas pelas 
pessoas, como se lidou com isso?  

(continua) 
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(Continuação) 

Categorias Varáveis/Perguntas 

 
 Subgrupo 3 (SGR3)  

Aprendendo com a 
mudança 

Avaliar resultados Mirar: olhar em espelhos 

11) Como os resultados da mudança foram/ são avaliados e melhorados? 
12) Existem espaços para compartilhamento de experiências ou descobertas e aprendizagens com 

a mudança? (Quais espaços?  Quem participa?) 
13) Como são as oportunidades de se propor melhorias e inovações na cooperativa? Quem, em 

geral, protagoniza essas proposições? Elas são consideradas e implementadas? 
14) As pessoas e equipes têm o hábito de refletir sobre sua atuação em Alfa? Como procedem para 

refletir sobre o desenvolvimento pessoal, da equipe e global da cooperativa? 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Badham, R. (2013). Short change: an introduction to managing 
change. Ukreine: Business Perspectives Publishing Company; Badham, R., Cançado, V. L., & Darief, 
T. (2015). An Introduction to the 5M Framework: Reframing Change Management Education. BAR - 
Brazilian Administration Review, 12(1), 22-38.; Beckhard, R. (1972). Desenvolvimento organizacional: 
estratégias e modelos. São Paulo: Edgar Blucher; Bennis, W. (1972). Desenvolvimento organizacional: 
sua natureza, origem e perspectivas. São Paulo: Edgard Blücher; Cançado, V. L., & Badham, R. (2019 
(a publicar). Discutindo o gerenciamento para mudança: o framework 5M. Revista Organização & 
Sociedade - O&S; Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças - transformando empresas com a força das 
emoções. Rio de Janeiro: Elsevier; Pettigrew, A. (2011). Cultura das organizações é administrável? In 
A. Pettigrew, C. et al.  Cultura e poder nas organizações (pp. 145-153). São Paulo: Atlas. 
 

A sessão de levantamento de dados nos dois grupos focais (GF1 e GF2) seguiu o 

mesmo roteiro. A sessão foi dividida em duas partes, conforme apresentado na Tabela 

7. Na segunda parte, os membros do grupo foram divididos em três subgrupos que 

foram denominados na 1ª sessão de grupo de SGR1, SGR2, SGR3. Já na 2ª sessão 

de grupo, a título de diferenciação, serão denominados SGR4, SGR5, SGR6. 

 

Os grupos foram moderados pela pesquisadora com assistência de um auxiliar que 

registrou observações relevantes. As sessões foram gravadas e transcritas para 

posterior tratamento e análise. 

 

Para complementar a coleta de dados, foi utilizada a técnica de pesquisa-ação, em 

função do pesquisador atuar como consultor em Alfa sendo, portanto, ator do 

processo de mudança. Segundo Thiollent (1997, p. 12): 

 

A pesquisa-ação consite em integrar pesquisa e ação em um processo no qual 
os atores implicados participam interativamente com os pesquisadores 
objetivando compreender a realidade em que estão inseridos. Busca-se, 
identificar de forma planejada problemas coletivos, buscando e 
experimentando soluções para situação real.  
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A relação cooperativa e simultanea entre pesquisa e análise e a mudança 

organizacional,  segundo Drago (1989), representa um eficiente instrumento de 

intervenção para que consultores e clientes conheçam a realidade, ao mesmo tempo 

que atuam sobre ela. Nos períodos de setembro de 2016 a fevereiro de 2017 e de 

março de 2018 a setembro de 2018, foi realizada pela autora deste estudo trabalho 

de consultoria para facilitar processo de mudança organizacional, atuando como 

coaching das principais lideranças e em desenvolvimento de equipes e participando 

de processos de tomada de decisão estratégicas e de reuniões de avaliação de 

resultados globais de Alfa. Tais atividades foram registradas pela 

pesquisadora/consultora de maneira sistemática, em um diário de campo; esses 

dados foram utilizados para elaboração de relatórios de atividades e para a análise 

dos dados desta pesquisa. 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

A análise de dados desta pesquisa foi ancorada na triangulação, uma vez que foram 

usados diferentes métodos e técnicas de pesquisa. A triangulação consiste na 

combinação de metodologias diferentes para analisar o mesmo fenômeno, de modo 

a consolidar a construção de teorias sociais (Flick, 2009). Pode ser classificada como 

triangulação de (Collis & Hussey, 2005; Yin, 2010):  

a) dados, coletados em momentos ou de fontes diferentes, em relação a um 

mesmo fenômeno; 

b) metodologias, por meio de métodos quantitativos e qualitativos de coleta de 

dados; 

c) teorias, por meio do uso de diferentes perspectivas sobre o mesmo conjunto 

de dados; e  

d) pesquisadores, usando-se diferentes pesquisadores para coleta dos dados. 

 

Tendo em vista as diferentes fontes de coleta de dados, utilizou-se, neste estudo, a 

triangulação de dados, com o uso de diferentes fontes primários e secundários de 

evidência, como a análise documental, as entrevistas e os grupos focais e a pesquisa-

ação. O uso da triangulação é recomendado em estudos de caso e em pesquisas 

etnográficas, considerando-se técnicas adicionais de coleta de dados, a partir de 

diferentes e múltiplas fontes (Flick, 2009; Yin, 2010). Segundo Yin (2005), por meio 
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da triangulação, pode-se lidar com o problema da validade do constructo da pesquisa, 

uma vez que diferentes fontes de evidências estariam produzindo várias fontes de 

evidências e de avaliações do mesmo fenômeno. A triangulação entre entrevistas 

individuais e grupos focais permite considerar os dados em paralelo, sem a 

preocupação de validar uma conclusão ou outra (Barbour, 2009) ou corrigir eventuais 

erros de interpretação (Gibbs, 2009). Flick (2009) ainda salienta ser fundamental a 

triangulação em pesquisas que utilizam a observação participante e a pesquisa ação, 

visando minimizar vieses do pesquisador/observador.  

 

Utilizou-se, também, a triangulação teórica, uma vez que foi analisado o mesmo 

fenômeno – mudança organizacional – sob a perspectiva da racionalidade limitada e 

da racionalidade densa. A primeira é baseada em visão limitada e tradicional do 

gerenciamento da mudança, sendo complementada pela segunda, uma visão 

pragmática e crítica do gerenciamento para a mudança (Badham, 2013; Badham et 

al, 2015; Badham & Cançado, 2014; Cançado & Badham, 2105; 2019 (a publicar); 

Guedes, Cançado, & Muylder, 2016; Costa & Cançado, 2017). 

 

Para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que tem sido 

amplamente utilizada no campo da administração em estudos qualitativos. Permite a 

análise das comunicações, o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador, utilizando diferentes fontes de conteúdo (verbais ou não-verbais). Na 

análise do material, busca-se classificar os dados em categorias que auxiliam na 

compreensão do que está por trás das falas. É uma técnica com intuito de produzir 

inferências de um texto para seu contexto social de forma objetiva. A análise estrutura-

se em três fases: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados e 

inferência e interpretação (Bardin, 2011). 

 

A pré-análise é desenvolvida para organização inicial do material coletado, permitindo 

visão geral, tendo em vista as categorias de análise do quadro de referência da 

pesquisa, para o estabelecimento de indicadores, organização e interpretação do 

material. Essa etapa permite melhor operacionalização do material coletado. A 

segunda fase, denominada exploração, permite o exame aprofundado do material por 

meio de sua classificação e categorização, a partir do quadro de referência do estudo. 

Essa etapa visa o incremento das interpretações e inferências (Bardin, 2011). Para 
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realizar essa etapa, foi utilizado o software NVivo 12 PRO, que permitiu a organização 

e análise do conteúdo das entrevistas, a partir de sua codificação nas categorias de 

referência da pesquisa, proporcionando a conexão de dados. Além disso, o software 

forneceu ferramentas de consulta como relatórios, diagramas e gráficos. A terceira e 

última etapa é o momento de tratar os resultados a partir de interpretações e 

inferências, tendo em vista o referencial teórico e o entrelaçamento dos dados 

sistematizados nas etapas anteriores (Bardin, 2011). 

 

A Tabela 9 apresenta a síntese da metodologia desta pesquisa. 

 
Tabela 9 
Síntese da Metodologia 

Objetivos Autores Técnica de coleta de dados 
Tec. análise 
de dados 

Caracterizar a 
mudança na 
Cooperativa Alfa 

Badham (2013); Beckhard 
(1972); Bennis (1972); 
Kotter (2013); Lewin 
(1965); Pettigrew (2011); 
Schein (1972) 

Pesquisa documental; 
Entrevista de profundidade; 
Grupo focal; Pesquisa ação 
(diário de campo) 

Análise de 
conteúdo  

Explicar como gestores 
atuam para a mudança 
na Cooperativa Alfa 

Badham e Cançado 
(2014); Badham et al, 
(2014); Cançado e 
Badham (2019); Costa e 
Cançado (2017); Guedes, 
Cançado e Muylder (2016) 

Pesquisa documental; 
Entrevista de profundidade; 
Grupo focal; Pesquisa ação 
(diário de campo) 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: elaborada pela autora 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo aborda os resultados obtidos por meio da pesquisa documental e da 

análise de conteúdo das entrevistas, grupos focais realizados e da pesquisa-ação. A 

primeira seção descreve a mudança e seu contexto na cooperativa Alfa. Já na 

segunda seção, é analisada a atuação dos gestores no gerenciamento para mudança 

em Alfa à luz do framework 5M: mapear, usar máscaras, mirar, manter-se atento e 

mobilizar, proposto por Badham (2013). 

 

4.1 Descrevendo a mudança na Cooperativa Alfa 

 

Apresenta-se, na primeira parte desta seção, o cooperativismo de crédito, sua 

relevância, seus números e sua importância para a economia brasileira, assim como 

alguns elementos que têm levado as cooperativas singulares a adotarem novas 

estratégias, estruturas e práticas de gestão. A seguir, foram apresentados o contexto, 

conteúdo e processo da mudança em Alfa. 

 

4.1.1 O contexto da pesquisa: cooperativismo e o ramo do crédito 

 

Cooperativa é uma organização que tem como base a economia solidária e busca 

desenvolver uma economia diferente da atual vigente do mercado, em que o lucro não 

é o objetivo central. Nesse modelo de organização, as pessoas associam-se 

formalmente para atingir objetivos comuns (Cardozo, Xavier, Mello, & Araújo, 2017).  

O cooperativismo baseia-se em sete princípios que orientam sua prática (Meinen & 

Port, 2014): 

 

a) adesão livre e voluntária: são organizações voluntárias, abertas a todas as 

pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como 

membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e 

religiosa; 

b)  gestão democrática: são controladas pelos seus membros, que participam 

ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os 

representantes eleitos são responsáveis perante os outros pela gestão e 

prestação de contas dos resultados; 
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c)  participação econômica: os membros contribuem equitativamente para o 

capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente;  

d) autonomia e independência: são organizações autônomas, de ajuda mútua, 

controladas pelos seus membros; 

e)  educação, formação e informação: promovem a educação e a formação dos 

seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que 

possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento das suas 

cooperativas; 

f) intercooperação: para servir de forma mais eficaz a seus membros e dar mais 

força ao movimento cooperativo, devem atuar em conjunto, por meio das 

estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais; 

g) interesse pela comunidade: devem trabalhar para o desenvolvimento 

sustentado das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos 

membros. 

 

No Brasil, o cooperativismo é regido pela Lei n.º 5.761 de 1971 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4595.htm). As cooperativas são 

consideradas como sociedades de pessoas, com forma e natureza distinta das demais 

pessoas jurídicas, diferenciando-se por não serem sujeitas à falência. Realizam 

contrato de sociedade cooperativa, constituindo assim redes de relacionamento entre 

as pessoas, que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens e serviços para o 

exercício de uma atividade econômica e de proveito comum. Possui treze ramos 

distintos, conforme apresentado pela Organização Brasileira de Cooperativas - OCB: 

agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, infraestrutura, habitacional, 

produção, mineral, trabalho, saúde turismo e lazer, transporte 

(http://somoscooperativismo.coop.br recuperado em 8 de agosto de 2018).  

 

As cooperativas de crédito são equivalentes às instituições financeiras, pois 

disponibilizam serviços semelhantes aos das entidades bancárias. Para atender à sua 

essência cooperativista e desenvolver atividades para proporcionar capital necessário 

para o financiamento de atividades dos seus associados, as cooperativas de crédito 

devem oferecer taxas de juros e custos de serviços sensivelmente mais baixos aos 

do sistema bancário (Bressan & Resende Filho, 2011). São instituições importantes 

para a sociedade, pois, ao atuarem com taxas de juros reduzidas em comparação à 
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dos bancos, propiciam maior equilíbrio ao mercado, além de gerar sobras para os 

seus sócios e potencializar os recursos dos captadores e aplicadores (Ferreira, 

Gonçalves, & Braga, 2007). O crédito praticado por cooperativas é considerado 

instrumento de desenvolvimento econômico no Brasil e em outros países, como  

Japão e Alemanha, onde o sistema de cooperativas intermedia 35% do crédito. Alguns 

bancos europeus são originários de cooperativas, como o Rabobank, da Holanda, o 

DG Bank, da Alemanha, e a Caja Laboral Popular, da Espanha (Quiroga, Bressan, & 

Braga, 2008). 

 

Portanto, para cumprir sua missão as cooperativas de crédito devem buscar o 

desenvolvimento de estratégias adequadas para o negócio, ou seja, resultados 

significativos, por meio do fornecimento de serviços e produtos de qualidade para os 

seus associados, de maneira menos onerosa possível e gerando retorno adequado 

aos associados. As cooperativas de crédito, apesar de se nortearem pelos princípios 

do cooperativismo, devem também lidar, como qualquer outra instituição financeira, 

com a dinâmica do mercado, estando sujeitas às pressões externas de concorrência 

e normatizações próprias de seu ambiente de negócio (Mulinari & Ritterbuch, 2013).  

 

O funcionamento das cooperativas de crédito no Brasil é autorizado e regulado pelo 

Banco Central do Brasil – Bacen (http://somoscooperativismo.coop.br, recuperado em 

8 de agosto de 2018). O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo - SNCC é composto 

por dois bancos cooperativos, quatro confederações, 35 centrais e 1.041 cooperativas 

singulares de crédito (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, 2017). Por 

meio dessa estrutura, conforme estatísticas do Banco Central do Brasil - Bacen, em 

dezembro de 2016, as cooperativas de crédito singular possuíam 4.687 Postos de 

Atendimento Cooperativo - PAC, perfazendo um total de 5.706 unidades de 

atendimento em funcionamento (http://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp, 

recuperado em 11/08/2016 ). 

 

A expansão do SNCC, nos últimos anos, é acompanhada por uma série de resoluções 

do BACEN que normatizam procedimentos administrativos, de negócio, de controle 

de risco e práticas de governança. As resoluções 4122, de 2 de agosto de 2012, 4434, 

de 5 de agosto de 2015 e 4538, de 24 de novembro de 2016 dispõem sobre as práticas 
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de governança, tais como sua estrutura e requisitos de formação e experiência para 

sucessão de cargos de diretoria executiva e conselho de administração e fiscal. 

 

O intenso crescimento e expansão das cooperativas de crédito, bem como a pressão 

do BACEN, principalmente a partir de 2012, com a exigência da implantação do 

sistema de governança, as têm levado a adotarem estruturas mais complexas e 

exigido maior profissionalização em sua administração (Silva & Sabaini, 2015). Nesse 

sentido, esse setor é um campo de pesquisa privilegiado para o tema mudança 

organizacional, uma vez que vem experimentando movimentos estratégicos de 

renovação e profissionalização, com a alteração na estrutura de governança e 

elaboração de política de sucessão, bem como buscando aporte tecnológico aos 

produtos e serviços para fazer frente à demanda de digitalização e do mercado. O 

estudo de caso da Cooperativa Alfa ofereceu oportunidade para observação e análise 

destes eventos 

 

4.1.2 A mudança na Cooperativa Alfa 

 

A Cooperativa Alfa, fundada em 06 de novembro de 1999, vivenciou no período de 

2011 a 2012 grave crise, tendo como elemento desencadeador a situação econômico 

financeira da cooperativa. O BACEN e a Cooperativa Central, identificados como 

agentes externos indutores da mudança, evidenciaram o não enquadramento da Alfa 

em relação a indicadores monitorados para prevenção de riscos ao SNCC, o que 

gerou diversas mudanças. Com o monitoramento mais efetivo, tanto do BACEN como 

da Cooperativa Central, a fragilidade dos índices da Alfa acabou por ser revelada e a 

crise foi deflagrada. 
 

Começamos essa grande mudança em 2011 e 2012, por causa da situação 
dos números da cooperativa. O Banco Central e a Central nos avisaram que 
tínhamos que resolver e o Conselho não tinha consciência do que estava 
ocorrendo. A primeira grande mudança foi na governança e na forma de 
gerenciar, mas as mudanças foram muitas e continuam até hoje (Entr. DR2). 
 
Nós estávamos desenquadrados em alguns quesitos legais, o Banco Central 
nos chamou e mostrou. Foi um feedback muito ruim sobre a situação. Nenhum 
de nós tinha noção do que estava acontecendo na cooperativa de fato (Entr. 
DR1). 
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A mudança na Cooperativa Alfa é retratada como um fluxo contínuo de transformação 

contextual, histórico e processual que se inicia em 2011/2012 e que se perpetua até 

os dias atuais. A aplicação da técnica “Linha do tempo” nos dois grupos focais revelou 

três fases principais da mudança na Alfa, confirmadas pelas entrevistas individuais: a 

primeira fase denominada saneamento ou recuperação, que vai de 2011 a 2013; a 

segunda, estruturação, de 2014 a 2015; e a terceira, expansão ou consolidação, a 

partir de 2016. A fase de saneamento ou recuperação (2011 a 2013) foi a mais 

enfatizada nas entrevistas. A Figura 3 apresenta a linha do tempo elaborada pelos 

dois grupos. 

 

 

Figura 3 
Linha do tempo Alfa 2011-2013 – Fase saneamento ou recuperação 
Fonte: dados da pesquisa - linha do tempo elaborada por grupos focais 1 e 2 
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Trata-se, nesta fase, do momento da deflagração da crise, da tomada de consciência 

das lideranças, empregados e associados e da adoção de medidas para reverter o 

quadro de crise. São destacados na linha do tempo dos dois grupos focais medidas 

como: a reestruturação da governança, com a renovação de parte do conselho e da 

diretoria executiva; a atuação de um interventor da Cooperativa Central; a elaboração 

de um plano de recuperação da Cooperativa, acordado e validado pelo BACEN e 

Cooperativa Central; a priorização de estratégia para recuperação dos indicadores 

econômicos financeiros da Alfa, por meio da renegociação e cobrança de dívidas dos 

associados; e o gerenciamento dos riscos de imagem junto à comunidade e 

associados.  

 

Diversos aspectos destacados pelos grupos focais são corroborados pelos 

entrevistados. No contexto interno, os entrevistados destacaram as práticas de 

concessão de crédito da Alfa e a ausência de monitoramento dos Conselhos de 

Administração e Fiscal que levaram a Cooperativa a níveis altos de concentração de 

risco e a problemas de liquidez.  

 

Tínhamos dois problemas conjunturais. Primeiro os números da cooperativa. 
As sequências de erros de gestão, ao longo do tempo, foram piorando a 
cooperativa; isso logicamente aparece nos números. Além disso, nós tínhamos 
um problema de governança (Entr.INT). 
 
O fator que desencadeou foi a saúde financeira da cooperativa, pela má gestão 
de cumprimento das normas. Fazia-se vista grossa em alguns pontos, na 
concessão do crédito, né? Não havia pulverização, havia rolagem de dívida e 
daí veio à tona que as operações não eram novas, eram renegociações, por 
isso houve o arrastro, de operações e provisão e isso veio a desencadear o 
prejuízo que a cooperativa teve e isso colocou a cooperativa em evidência 
(Entr. GTA). 
 

A análise da crise pela qual a Alfa passou foi, em 2018, relatada pelo diretor 

administrativo da Alfa, em um fórum para dirigentes na Cooperativa Central. Ele 

analisou os principais eventos que deflagraram o desenquadramento no BACEN. A 

apresentação (Figura 4) indicou que a auditoria BACEN, ao adotar nova metodologia 

de classificação de risco dos associados, passou a rastrear relações entre pessoa 

física, jurídica e familiares, reclassificando o grau de risco das operações de crédito 

para nível H, o que acabou por identificar o alto risco das operações, desenquadrando 

a cooperativa no limite legal de diversificação de risco (Conselho Monetário Nacional, 
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CMN, Resolução 3442). Somado a isto, os cadastros dos associados eram 

desatualizados, as concessões realizadas sem garantias adequadas e os avais eram 

realizados dentro do próprio grupo econômico de forma cruzada. Agravando a 

situação, grande parte dos associados tomadores do maior volume de crédito eram 

produtores do setor canavieiro, que passava por grave crise, comprometendo assim 

sua capacidade de honrar com os compromissos. 

 

 

Figura 4 
Fatores que deflagraram em Alfa crise econômico financeira em 2011  
Fonte: Apresentação Cooperativa Alfa no Fórum de Gestão de Pessoas para Dirigente na Cooperativa 
Central, 2018. (DC. DR1). 

 

A Cooperativa Alfa, em função desse quadro, bem como da omissão do Conselho de 

Administração, teve que proceder a provisão de 7 milhões, o que gerou uma grave 

crise econômico financeira. 

 

O conselho antigamente não tinha conhecimento, não se reunia. Tudo era o 
gerente-geral da época que resolvia. Ficava aquela coisa meio obscura, os 
conselheiros não tinham muito conhecimento a fundo de como estava a 
cooperativa. Foi-se ter esse conhecimento quando realmente não tinha mais 
como segurar e chegamos a esse rombo de 7 milhões de provisões (Entr. 
GTA). 
 

Em termos da governança, os papéis dos Conselhos de Administração e Fiscal não 

eram desempenhados adequadamente. Seus membros não detinham informações 

sobre o negócio, não havia prática de monitoramento dos resultados ou de 

participação dos conselheiros em tomadas de decisão sobre os rumos da cooperativa. 
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As decisões eram concentradas no presidente, que delegava o gerenciamento da 

cooperativa a um gerente geral. 

 
Entrei para o conselho de administração, para o meu primeiro mandato, mas 
eu nunca fui convidado para uma reunião de conselho de administração. Eu 
não sabia o que o conselho de administração fazia (Entr.CSA). 

 
O problema foi o conselho não ter competência necessária, e aí entregava para 
os caras! Dirigente para dirigir tinham que ir lá na cooperativa né? E eles eram 
tipo beija-flor: iam lá só um pouquinho (Entr. INT). 
 

Assim, o gerenciamento da Cooperativa era delegado a um gerente geral que atuava 

de forma bastante centralizada e autônoma, definindo políticas e procedimentos de 

concessão de crédito muito orientadas para associados pertencentes ao setor 

produtivo canavieiro, que foi fundador da Alfa. Mesmo com a livre admissão, 

concedida em 2007, a Cooperativa não criou oportunidades de expansão do negócio 

para outros setores, mantendo o foco do crédito nesse grupo menor de associados do 

setor canavieiro, com a concessão de benefícios que comprometiam o negócio.  

 
A gestão anterior era centralizadora, e nós funcionários não tínhamos muita 
abertura para sugestões, para opiniões, para discutir a realidade da 
cooperativa, para discutir estratégias e resultados, já vinha tudo pronto “é isso 
que tem que fazer! ” (Entr. GTA). 

 
Então o gerente da cooperativa, ele trabalhava quase só em função de 
canavieiro, emprestava dinheiro só para canavieiro. Depois passou a 
emprestar dinheiro para alguns pecuaristas, mas tudo muito direcionado! Era 
para amigo dele, era para panela dele, para turma dele, e aí a cooperativa ficou 
muito concentrada. Tivemos uma auditoria que identificou muitos grupos 
econômicos e aí tínhamos que provisionar muito dinheiro. Estava tudo 
mascarado, porque os grandes devedores não pagavam, quando o crédito ia 
vencer eles renovavam tudo, sem garantia real. Era uma confusão. Quando o 
Banco Central e a Central viram isso, vieram atrás de nós (Entr. CSA). 
 

A ausência de práticas de gestão que permitissem controle do negócio e tomada de 

decisão qualificada marcam o ambiente interno de Alfa neste período pré-crise. A 

ausência de procedimentos padrão, de organização do trabalho, de monitoramento 

por ausência de controle e de capacidade de análise crítica dos gestores para analisar 

relatórios foram destacadas nos dados coletados 

 
Em 2012, eu entrei para abrir a conta só precisava trazer o RG. Não havia 
controle nenhum (GF1). 
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Ninguém sabia de APN (relatório analítico da produtividade do negócio), as 
informações não eram repassadas. O controle da cooperativa estava na mão 
do gerente administrativo, não havia burocracia nenhuma, o gerente entregava 
um bilhete e mandava emprestar R$ 100.000 para um cliente e o atendimento 
processava sem assinar nenhum documento (GF1). 
 
Não ouvia a palavra provisionamento na cooperativa (GF2). 

 
Era todo mundo muito à vontade, não tinha cobrança, meta, nada. A gente fazia 
só que o gerente mandava, não precisava pensar (Entr. GTO). 

 

Em relação à governança corporativa, a adesão ao novo modelo ocorreu em 2011, 

visando a segregação do Conselho de Administração da Diretoria Executiva. À 

Diretoria Executiva, coube o papel de gerenciamento da cooperativa e ao Conselho 

de Administração, o papel do direcionamento estratégico. Porém, o modelo não foi 

implementado de fato. Após deflagrada a crise, foram substituídos membros do 

Conselho, inclusive o presidente, que estavam endividados e envolvidos diretamente 

com a situação crítica da Alfa. Foi então, em 2012, implementado de fato o novo 

modelo de governança, com a contratação de um novo diretor executivo, que já atuava 

como conselheiro fiscal e era gestor de uma cooperativa de produção local.  

 

Essa questão de governança estava incipiente ainda em 2012, a gente fazia, 
mas não entendia o que era a boa governança. Então nós começamos a 
trabalhar. Quando eu falo a visão do conselho de administração é o conselho 
entender sua função e trabalhar dentro deste papel, entendendo que o papel 
da diretoria é executar, o conselho de administração deixando a diretoria 
trabalhar. Aqui hoje isso amadureceu a ponto de o conselho de administração 
não dar opinião em contratação e demissão. Fazem a parte deles, cobram dos 
diretores o resultado e o como nós vamos produzir esse resultado, hoje é 
responsabilidade da diretoria (Entr. DR1) 
 
Fomos trocando conselheiros, e até o final do ano fizemos uma negociação 
para que o atual presidente, que era um dos maiores devedores, renunciasse. 
O atual presidente é um empresário respeitado na cidade de muita 
credibilidade e que era conselheiro da cooperativa, que acabou assumindo na 
época (Entr. INT). 
 
Ele [DR1] era o conselheiro fiscal e já conhecia os problemas da cooperativa e 
o ambiente. Ele tinha uma formação de agrônomo. No caso, eu sempre brinco 
que nós tiramos ele de trás dos pés de cana para virar um executivo financeiro. 
E tivemos uma grata surpresa (Entr. INT). 
 
E foi onde começaram a ter as grandes mudanças, começou a ter separação 
não podendo mais conselheiro fazer parte da diretoria e nós assumimos como 
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conselho e contratamos diretores executivos na época para administrar a 
cooperativa. Aí começaram as mudanças (Entr. DR2). 
 

Apesar de terem sido surpreendidos pela situação crítica da Alfa, os membros do novo 

Conselho de Administração, Fiscal e da nova Diretoria Executiva, apoiados por um 

interventor designado pela Central, estabeleceram uma forte coalisão em prol da 

recuperação de Alfa. A coalisão administrativa, conforme Kotter (2013), forma um 

grupo com motivação, poderes, atribuições e credibilidade suficiente para tocar a 

mudança como um time. Por meio de reuniões frequentes, o grupo estabeleceu um 

processo de comunicação fluida, que possibilitou posicionamento alinhado da 

liderança perante o BACEN, à Cooperativa Central, aos empregados e associados, 

além de permitir a análise crítica de problemas e o dimensionamento de soluções 

efetivas. 

 
E aí nós ficamos loucos aqui, porque nós não sabíamos nada de cooperativa, 
nós estávamos com um abacaxi na mão monstruoso, nós não tínhamos noção 
nenhuma do que fazer. Aí nós começamos a reunir todo dia depois do nosso 
trabalho até 11 horas da noite, meia noite (Entr. CSA). 
 
Juntamos todos os conselheiros, e demos a mão um para o outro: “não vamos 
deixar a cooperativa cair, quebrar! ” (Entr. CSF). 

 
Na época, a Central enviou uma pessoa aqui [o INT], ele foi muito importante 
para gente na época porque ele participou... isso não foi falado abertamente, 
mas ele estava aqui para interferir e fazer o negócio acontecer, porque nós 
estávamos totalmente sem controle nenhum, enfim, sem saber o tamanho do 
problema que nós tínhamos na mão (Entr. DR2) 

 

Outra mudança foi o novo direcionamento da cooperativa para recuperação de crédito 

e adoção de política de concessão mais conservadora que estabeleceu 

procedimentos rigorosos de crédito aos associados. As metas previstas no plano de 

recuperação elaborado pela Alfa e validado pelo BACEN e pela Cooperativa Central 

passaram a orientar toda a ação da Cooperativa. Pode-se relacionar esse momento 

com o terceiro passo para mudança de Kotter (2013) em que a liderança cria uma 

nova visão estratégica para direcionar a mudança e, no caso de Alfa, superar a crise, 

traduzida pela meta de pelo menos um real de resultado final no exercício de 2013. 

Esse novo direcionamento impactou hábitos arraigados de associados, em termos de 

quitar as operações de crédito, e de empregados em cobrar dívidas ou negar 

empréstimos sem viabilidade para a Cooperativa. 
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Então aí descobrimos que o nosso negócio naquela hora era pegar quem 
estava podre, arrumar cadastro, renegociar e recuperar. Como eram valores 
grandes, nós em praticamente um ano conseguimos. Fizemos um comitê de 
cobrança. A partir daí nós atacamos na cobrança e atacamos no crédito bem 
feito. Nós não liberávamos para ninguém que a gente via que tinha risco 
(Entr.CSA) 
 
Eu falei para o pessoal do Banco Central, “não, nós estamos lá é para trabalhar, 
é para consertar o problema” E aí fizemos tudo que tinha precisão de fazer. 
Fizemos ajuizamento, fizemos cobranças, fizemos tudo que precisou fazer 
dentro do plano que o Banco Central exigiu (Entr. PSCA). 

 
Aí que entrou uma das fases mais severas, que foi a renegociação de dívidas 
com esses produtores, e também veio a público toda essa situação. O plano 
de recuperação dava sustentação para reverter o patrimônio da Cooperativa 
em um determinado tempo, para gente não perder credibilidade na praça, 
porque ela poderia correr o risco da insolvência, a questão do risco de imagem 
(Entr. INT). 
 

 
As ações de renegociação e cobrança de dívidas assim como de troca de membros 

do Conselho, demissão de diretor, gerente geral e empregados gerou temor de perda 

de credibilidade, de risco de imagem de Alfa junto aos associados e localidades de 

atuação da Cooperativa. O BACEN solicitou que Alfa realizasse uma Assembleia 

Geral Ordinária (AGO) na qual fossem explicitados, com transparência, os resultados 

e a situação da Cooperativa aos associados. A AGO foi realizada na nova sede que 

estava em final de construção, com a intenção de gerar credibilidade para associados 

e empregados. A comunicação clara da situação da Alfa, nesta AGO, acabou por gerar 

informação do porquê da mudança (Pettigrew, 1985), já que permitiu tanto a 

associados como a empregados a compreensão do contexto gerador da crise e do 

conteúdo da mudança (Pettigrew, 1985): mudanças na governança, demissões, 

política de crédito mais conservadora e severa, renegociação de dívidas. Pode-se 

ainda fazer relação com o quarto passo da mudança proposto por Kotter (2013), 

comunicação da visão da mudança, já que a AGO foi considerada como um divisor 

de águas na forma de comunicar a mudança a todos os envolvidos, com transparência 

e simplicidade. 

 
O Banco Central exigiu que nós fizéssemos uma assembleia e declarássemos 
tudo que estava acontecendo para o cooperado, porque o cooperado não sabia 
da situação da cooperativa. A credibilidade da cooperativa estava muito 
abalada. Houve localidade, em que o pessoal é mais desconfiado, e teve 
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aquela evasão de gente, “tá quebrando e vou tirar meu dinheiro”, “eu vou 
também”, enfim, fizemos um trabalho e conseguimos segurar o pessoal (Entr. 
CSF). 
 
Aí colocamos na nova sede o que era possível para realçar a imagem: placa, 
demos uma maquiada no ambiente. Tudo para realizar a AGO num ambiente 
que gerasse mais credibilidade. Eu conduzi, foi uma assembleia muito pesada, 
porque a preocupação do pessoal era colocar a mão no bolso para pagar o 
prejuízo de quase sete milhões. Sem quebrar o sigilo bancário, nós expusemos 
toda a situação da cooperativa. E no final, foi uma grata surpresa porque a 
Cooperativa, a partir da assembleia, ela começou a tomar outro rumo (Entr. 
INT). 
 
Até que reagiram bem, né? Eles viram que a gente estava com boa vontade de 
trabalhar e não foi assustador. Eles viram que a gente estava trabalhando para 
consertar tudo! E aí receberam bem (Entr.PCS). 
 
A AGO que nós fizemos para levar esse resultado negativo de oito milhões, a 
gente estava pensando que a gente ia sair de lá triturado. Só que as ações 
nossas foram tão rápidas que quando nós fizemos a AGO, já tinha gente que 
já estava na justiça, já tinha operação ajuizada. Então a receptividade por parte 
dos cooperados foi muito boa (Entr. CSA). 

 

Nesta fase, as lideranças de INT, em termos de apoio e orientação técnica aos 

Conselheiros de Administração e Fiscal e ao diretor, assim como a de DR1, no 

gerenciamento e execução das ações, foram destacadas por entrevistados e grupos 

focais.  

 
E nesse movimento, a entrada do DR1 foi fundamental, porque eu precisaria 
de uma pessoa para tocar a Cooperativa. Ele tinha credibilidade, inteligência 
(Entr. INT) 
 
O DR1 veio para assumir essa gestão se preparou, buscou informações, o 
conselho assumiu a responsabilidade (Entr. AGP) 
 
Aí a Central começou a nos ajudar e indicou o INT que acompanhou e instruiu 
nós todos. A condução da assembleia foi ele quem fez. Com o passar do 
tempo, nós fomos estudando e tentando acompanhar e conseguimos com 
apoio muito grande do INT (Entr. CSF) 
 
Quem tocou tudo isso aqui e comandou mesmo foi DR1 (GF1) 

 

A mudança em Alfa foi marcada por grande rotatividade de pessoal principalmente 

nessa primeira fase. Isso ocorreu no âmbito do Conselho, da diretoria e dos 

empregados. As demissões de empregados ocorreram em função de dificuldades de 

adaptação a novos procedimentos adotados pela cooperativa, cobrança de resultados 
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e de gap de competências para produzir os resultados que eram solicitados. 

Reconhece-se aí a não complacência das lideranças com a ausência de entregas e 

maus resultados em todos os níveis e estabelecimento de um senso de urgência 

demonstrado que a mudança de fato ocorrerá, como proposto por Kotter (2013). 

 

Em março de 2012, nós demitimos 12 gerentes com ensino médio. Assim, me 
desculpa, eu não tenho nada contra quem só tem o ensino médio, mas eu acho 
que para trabalhar numa instituição financeira, o cara tem que saber ligar um 
computador e mexer num Excel. E eram os gerentes que ganhavam os maiores 
salários (Entr. DR1). 
 
Aquela turma que estava aqui era viciada naquele sistema antigo de trabalho, 
nós fomos mandando todos embora (Entr. CSA). 

 
Nós começamos na cooperativa com 36 pessoas, se não me falha a memória, 
hoje tem 69 no quadro aproximadamente, tem 12 ou 13 que é daquela época 
de 2012, mas são pessoas que foram trabalhadas para estar e pessoas que 
entenderam que deviam mudar (Entr. DR1) 

 

A partir de 2014, os relatos indicam um período de relativa estabilidade em função da 

recuperação dos resultados de Alfa. A Cooperativa sai da situação de risco e tem seu 

esforço de saneamento reconhecido pelo Banco Central e Cooperativa Central. “De 

2014 e 2015 a cooperativa começa a saber o que fazer, foi o divisor de águas, a gente 

começa a sair do quadrado” (GF1).  

 

Inicia-se, assim, a segunda fase da mudança, designada como estruturação, a partir 

da técnica da linha do tempo aplicada aos dois grupos focais, que revelou percepção 

bastante homogênea. A Figura 5 registra os principais eventos ocorridos nesta fase, 

segundo relatado nos dois grupos focais.  
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GF1 GF2 
Figura 5 
Linha do tempo Alfa 2014-2015 – Fase de estruturação 
Fonte: dados da pesquisa - linha do tempo elaborada por grupos focais 1 e 2 
 

É retratado o período em que ocorreram investimentos na departamentalização, no 

estabelecimento de planejamento anual com metas e programa de premiação para 

setor de negócios, padronização do processo de seleção e investimento na 

capacitação de funcionários. Implementam-se diversas novas práticas de gestão. 

Contratou-se consultoria para elaboração de plano de cargos e salários e análise do 

perfil do quadro de empregados, que apoiou a tomada de decisão de movimentação 

de pessoal. Foram criados setores e designados responsáveis para seu 

gerenciamento. Outro aspecto destacado foi a melhoria tecnológica do sistema 

operacional, que foi informatizado, a partir de sistema desenvolvido a nível da 

Confederação.  

 

As entrevistas corroboram o que é retratado pelos grupos focais, indicando que com 

o melhor controle sobre os resultados e com o acúmulo de experiência e 
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conhecimento técnico, o Conselho de Administração e Diretoria optaram por fazer 

investimentos na estruturação de Alfa. Nessa fase da mudança, é possível fazer 

conexões com o quinto e sexto passos de Kotter (2013) – investimento da organização 

no empowerment dos funcionários para ações, alterando sistemas ou estruturas que 

minem a visão da mudança, e realização de conquistas de curto prazo, por meio da 

sofisticação do sistema de metas individuais e de equipes e sistemática de premiação 

e reconhecimento das conquistas.  

 

Daí então é que começou um ciclo diferente. Foi a hora que deu uma legalizada 
nas coisas, aí começamos a desenvolver, começamos a olhar para frente. Até 
então, nós estávamos olhando para trás, para resolver os problemas para trás 
(Entr. CSF) 
 
Nós herdamos em 2012 uma equipe com pouco conhecimento, que 
praticamente não tinha autonomia. Os gerentes que não sabiam nem ler 
relatórios, nós herdamos isso! E aí, à medida que o tempo foi andando, 
começamos a fazer um trabalho de base: capacitação, adequação dos perfis 
aos cargos, planejamento e metas nas agências, com premiação (Entr. DR1). 

 
Aí começou estruturação de processos, estruturação de equipe, estruturação 
de agência. Teve também várias outras demissões de pessoas que não se 
adaptaram, não só os gerentes, mas vários outros empregados que não 
estavam rendendo, produzindo o necessário. Até um diretor foi demitido 
(Entr.GTA). 
 
No final de 2013 deu um “up” no SISBR, foi quando o ‘DR1’ viu que não havia 
comprovação de renda para abrir conta! Melhorou muito o sistema de lá para 
cá e os relatórios também (GF1) 
 

 
A partir de 2016, inicia-se a terceira fase, apresentada na linha do tempo dos dois 

grupos focais sobre o histórico dos eventos marcantes na Alfa, como fase de 

expansão ou consolidação, com duração até o ano de 2018, conforme Figura 6.  
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GF1 GF2 

Figura 6 
Linha do tempo Alfa 2016-2018 – Fase de consolidação ou expansão 
Fonte: dados da pesquisa - linha do tempo elaborada por grupos focais 1 e 2 
 

Destacam-se as iniciativas de segmentação de carteiras, o Programa de Gestão de 

Desempenho (PGD), coaching de lideranças, a centralização do cadastro, a revisão 

do processo de análise de crédito para otimização da concessão, com práticas, 

metodologias gerenciais sistematizadas utilizadas para apoiar a expansão dos 

negócios de Alfa.  
 

Desde 2016, já tínhamos uma meta de prazo para fazer análise de crédito. 
Para você ter uma noção dessa mudança, começamos com só um analista e 
aí as propostas começaram a aumentar porque como eu disse 2015 para 16, 
para 17, 18 nós estamos num upgrade maior de operação de crédito e hoje 
temos três analistas e um supervisor. Com a segmentação de carteiras 
aumentou o fluxo na análise de crédito (Entr.DR1). 
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Há dois anos atrás, nós tínhamos um gap de conhecimento muito grande, isso 
foi diagnosticado e hoje eu vejo que com o coaching que foi trabalhado aí 
durante esse ano, eu acho que despertou muito as pessoas (Entr.DR1). 
 
De um ano e meio para cá estruturamos esses processos de feedbacks, 
proporcionando uma mudança muito grande, porque ficou mais transparente 
para os empregados o papel que eles têm nos processos da cooperativa, o que 
é esperado deles, quais são os gaps que eles têm que trabalhar, o que eles 
têm de potencial. O nosso PGD mudou muito a forma dos gestores lidarem 
com as pessoas. Temos uma ferramenta que utilizam para dar os feedbacks. 
O processo tornou-se mais objetivo, mais direcionado, os gerentes se 
preparam, observam a equipe e aí o feedback é de maior qualidade (Entr. 
AGP). 
 
A questão do conhecimento tem ajudado muito, ele está mais abrangente, 
temos mais orientação, reunião e informação para trabalhar (GF1). 
 
Lembro que quando entrei aqui em 2013 fui fazer treinamento em BH na 
Central. Hoje a capacitação é diferente vem até nós (GF2) 

 

Também nesse ano de 2016, ocorreu contratação de consultoria para apoiar 

movimentação de pessoas em função da implementação da estratégia de 

segmentação dos associados por carteiras comerciais. Tal ação demandaria um 

número maior de gerentes de relacionamento e de assistentes comerciais. A Figura 7 

ilustra as recomendações da consultoria para preparação da implementação do 

projeto de segmentação de carteiras. 

 

 

Figura 7 
Recomendações Consultoria 
Fonte: Apresentação diagnóstico e recomendações consultoria dezembro de 2016 (DC) 
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A consultoria identificou relevante gap de competências na Cooperativa para 

implementação da medida. A contratação exclusiva de mão de obra local e de 

entrantes no mercado de trabalho para otimizar custos de folha de pagamento e a 

ausência de preparação de sucessores criou barreiras às estratégias de expansão 

dos negócios.  

 

A implementação da estratégia de segmentação de carteiras foi adiada e houve 

investimento na contratação de um gerente de negócios e da assessora de gestão de 

pessoas. Ambos foram recrutados no mercado, visando incorporar à Cooperativa 

maior capacidade técnica e estruturar novas práticas comerciais e de gestão de 

pessoas. 

 

O projeto de segmentação era de 2014; em 2016, não tínhamos conseguido 
começar. Fizemos uma avaliação e não tínhamos gente com maturidade para 
assumir gerência... Daí investimos pesado e trouxemos pessoa de fora. Ele já 
era de cooperativa e tinha conhecimento técnico, ele está apoiando as pessoas 
a analisar relatório, a pensar para fazer negócio (Entr. DR1). 
 
Contratamos com isso também o ano passado uma pessoa voltada para RH, 
para nos auxiliar, porque isso aí até há dois anos atrás era feito de uma forma 
sem muita técnica. Ela se tornou uma assessoria da diretoria e participa de 
reuniões de negócio e das mudanças estruturais que estamos fazendo. Ajuda 
a tomar decisão e fazer acontecer (Entr. DR2). 

 

Identifica-se nos relatos dos grupos focais, assim como nas entrevistas, a 

continuidade dos investimentos e estruturação da Cooperativa, sobretudo em termos 

técnicos, gerenciais e de compartilhamento e descentralização de liderança. Houve 

um certo revigoramento da mudança, semelhante ao que Kotter (2013) descreve em 

seu sétimo passo da mudança, consolidação de ganhos e produção de mais 

mudanças. Na Diretoria Executiva ocorreram novos arranjos. Em 2016, o ex 

conselheiro de administração, DR2, é contratado como diretor administrativo e DR1 

permanece na diretoria de negócios.  

 

Houve uma dança de cadeiras, assim, no sentido de mudança de diretores, 
reestruturação de diretoria, e isso tem trazido ganhos para cooperativa, na 
verdade. Apesar desse tumulto de trocar e adaptações que têm que ser feitas 
quando a gente faz mudança de gestão, isso tem trazido mais ganhos do que 
propriamente prejuízo (AGP). 
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Foi dado direcionamento ao negócio, visando a ampliação da atuação da Alfa no 

mercado. Todas as atividades administrativas e operacionais foram segregadas das 

atividades de negócios, inclusive fisicamente, com a criação do Centro Administrativo 

- CAD. Essa iniciativa seguiu recomendação da Cooperativa Central e BACEN de que 

houvesse separação das equipes e atividades responsáveis por vender crédito 

daquelas responsáveis por analisar o crédito, controlar risco e conformidade, 

execução de atividades administrativas e de apoio ao negócio. Também foram criados 

e fortalecidos setores como marketing, logística, gestão de pessoas, Núcleo de Apoio 

a Negócios- NAN que trata da inteligência competitiva, planejamento e gerenciamento 

de produtos e serviços. Seguindo recomendação do BACEN, foi criada ainda uma 

terceira diretoria, a de risco. Assim, no final de 2018, foi DR2 nomeado para a Diretoria 

de Risco, o gerente de negócios (GTN) passou a diretor de negócios e DR1 foi para a 

Diretoria Administrativa, com poder ampliado pelo Conselho para atuação como 

diretor geral.  

 

Com a minha vinda, o DR1 ficou como diretor comercial e eu assumi a gerência 
de negócios e aí a gente começou a dar uma nova cara para a área de negócio, 
para organização de negócio (Entr. GTN). 
 
Nos últimos dois anos houve um trabalho grande de reestruturação da área de 
negócios, com maior profissionalização. Aprendemos muita coisa com o GTN: 
temos mais informações para definir nossas ações comerciais, relatórios, apoio 
do marketing, reuniões onde discutimos melhor as coisas (GF1). 

 
As novas contratações impulsionam mudanças, com a implementação de novas 

práticas de gestão e revisão de alguns processos chave.  

 

E aí começa essa geração nova de funcionários, com cabeças diferentes, com 
cabeças capacitadas, aonde tem tido esta evolução toda (Entr. CSF).  
 
Então, foi um trabalho que iniciou o ano passado e entrou em vigor esse ano 
de 2018. Então desenhamos as carteiras, para isso precisamos de mais 
gerentes e assistentes. Houve promoções, muita necessidade de apoio de 
treinamento, muita reunião...muita gente tinha pouca experiência. Então, no 
início de 2018, a mudança principal na agência sede foi o encarteiramento e 
segmentação (Entr. GTN). 
 

Dados sobre os resultados econômico financeiros referentes ao crescimento de 

ativos, depósitos totais, operações de crédito, patrimônio e sobras, de 2012 a 2018 
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indicam evidências positivas da transformação na Alfa, conforme apresentado na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 
Resultados da Cooperativa Alfa 2012 a 2018 (R$) 

 Ativo Depósitos Patrimônio 
Liquido 

Operações de 
crédito 

Resultado 
final 

2012 67.582.136 31.421.996 10.426.518 40.688.506 - 6.066.446 

2013 64.152.732 35.752.549 13.047.634 35.441.264 2.349.173 

2014 71.752.400 42.017.444 13.499.833 37.370.314 986.020 

2015 101.299.670 42.928.284 16.998.134 64.911.365 3.251.298 

2016 121.396.580 56.656.013 20.976.120 79.035.854 3.947.776 

2017 119.648.833 53.923.850 26.560.580 69.469.865 5.152.618 

2018 145.258.267 65.286.326 31.398.468 110.626.705 5.949.904 

Variação %  115% 108% 201% 172% 198% 

Fonte: Alfa Relatórios anual 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
 

Observa-se que a cooperativa teve um crescimento superior a 100% em todos os 

cinco indicadores, nos últimos seis anos. Destaca-se o Patrimônio Líquido, com 

crescimento de 201% e o resultado final que contabilizou prejuízo significativo em 

2012 e experimentou um crescimento positivo de 198% até 2018. Outro aspecto que 

pode ser observado é o crescimento dos depósitos totais, que pode corroborar os 

relatos de superação da crise de imagem da Alfa com seus associados, dado que há 

aumento de 108% dos depósitos neste período. A estratégia de expansão dos 

negócios com aquisição de novas competências, segmentação de carteiras e ajustes 

nos processos de concessão de crédito que ocorrem na terceira fase da mudança, 

especialmente em 2018, está refletida no crescimento acentuado das operações de 

crédito de 2017 a 2018. 

 

Considerando os registros dos grupos focais e entrevistas foi possível identificar 

percepções de avanços de elementos mais intangíveis, como aquisição de 

competências técnicas e humanas, modelo de atuação das lideranças, relação com 

feedback e erro que sinalizam mudança de natureza cultural. 

 

Houve ganhos na maturidade do processo e das pessoas, hoje já temos 
condições de discutir (GF1). 
 
Hoje os gerentes sabem ler um relatório e pensar em estratégias, em soluções. 
As reuniões têm outro nível de participação (Entr. DR1). 
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Uma mudança muito importante foi a postura das pessoas, para aceitar a 
mudança e melhorar as coisas (GF2). 
 
Os líderes mudaram muito o jeito. Abriu-se a mente nessa questão de 
direcionar, de esclarecer, de forma que as equipes não ficassem assim, como 
robôs, do tipo “tem que fazer isso e pronto”, agora é “tem que fazer isso por 
quê?” “Se fizer assim nós vamos chegar nesse resultado e se caso der errado 
e se não fizer, se nós não fizermos, as consequências vão ser essas, essas e 
essas” (Entr. GTA). 

 

Pode-se destacar ainda o caráter complexo, emergente e aspectos afetivos e 

emocionais na mudança em Alfa, já que segundo relatos, a mudança foi percebida 

como motivo de orgulho, gerador de muitas angústias de aprendizagens, como um 

processo subjetivamente exigente e construída dia a dia.  

 

Importante que a gente conseguiu pegar uma cooperativa que estava com 
problema e deixamos ela em ordem, estamos fazendo ela cada dia melhorar 
mais. Importante é trabalhar, continuar trabalhando e fazendo ela crescer mais 
(Entr. PCSA). 
 
Um sentimento assim de honra por fazer parte, estar inserido no processo, né? 
Por ter conhecido as duas gestões. Ah o ponto de como era, o que se tornou, 
fico honrado e feliz nesse sentido de ter adaptado às mudanças. Foi sofrido, 
bem sofrido, mas fico honrado de ter engrenado e buscado isso como 
crescimento, como melhoria (Entr. GTA). 
 
Nós passamos, sei lá, bem mais de um mandato inteirinho apagando fogo só, 
apagando fogo, não tinha... não tinha outra coisa... Mas assim, o pulo do gato 
do negócio foi enfrentar as broncas de frente (Entr. CSA). 
 
Tínhamos um plano de recuperação com metas a serem cumpridas que 
acordamos com o BACEN, mas não sabíamos como fazer acontecer...foi tudo 
na raça...um dia de cada vez (Entr.DR1). 
 
Muitas cooperativas no sistema depois da nossa que passaram por isso ou 
foram incorporadas ou foram liquidadas pelo Banco Central. E nós 
conseguimos reverter esse resultado (DR1). 
 
O mais gostoso é que antes eu vinha com medo e hoje eu venho com gosto, 
vou para o meu PA satisfeito. Quando a gente vê que o resultado pode ser 
alcançado é gratificante para o empregado (GF1). 

 

Tendo em vista o objetivo de descrição da mudança na Alfa, os dados apresentados 

nesta seção permitem uma série de conexões com as referências que serviram de 

base conceitual para esta dissertação, apresentadas na próxima seção. 
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4.1.3 Discussão da mudança em Alfa à luz da teoria 

 

A Tabela 11 mostra o resultado da categorização das entrevistas por fase da mudança 

na Alfa, fornecido pelo software NVivo 12.0. A categorização foi realizada a partir de 

todas as referências das entrevistas que foram classificadas na categoria mudança. 

Contempla o número de fontes e o número de citações por fase da mudança, 

agrupadas nas subcategorias: superação ou recuperação (2011 a 2013); estruturação 

(2014 e 2015) e expansão ou consolidação (2016 a 2018). 

 

Tabela 11 
Categorização das entrevistas por fase da mudança na Alfa 

Categoria Fontes Referências Frequência (%) 

Superação ou recuperação (2011-2013) 10 151 71,56 

Estruturação (2014-2015) 9 25 11,85 

Expansão ou consolidação (2016 – 2018) 8 35 16,59 

Total 10 211 100,00 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A fase mais destacada pelos entrevistados foi a de superação ou recuperação, com 

71,56% do total das referências categorizadas na categoria mudança. Já a fase de 

estruturação foi a subcategoria menos citada, com apenas 11,85%, seguida pela 

subcategoria expansão, que contemplou 16,59% das citações. A frequência elevada 

de citações sobre a fase de superação ou recuperação (2011- 2013) foi obtida de 

forma espontânea. Considerando que oito dos dez entrevistados atuavam na Alfa no 

momento de crise, e dentre esses, seis em funções na cúpula da Cooperativa, tal 

evidência pode estar relacionada à necessidade de o grupo verbalizar a crise, a fim 

de elaborá-la. Outro fato que chama a atenção é existirem diversas citações a respeito 

do momento da crise mesmo no caso dos dois entrevistados que ingressaram na 

Cooperativa posteriormente. Isso pode indicar não apenas a necessidade pessoal dos 

envolvidos na crise de elaboração da situação vivenciada, mas também sinalizar a 

ocorrência de uma introjeção do trauma da crise e das aprendizagens decorrentes na 

cultura da cooperativa. 
 

Sobre as três fases descritas na mudança em Alfa - superação ou recuperação de 

2011 a 2013; estruturação de 2014 a 2015; e expansão, a partir de 2016 - foi possível 

estabelecer associação com os três estágios do modelo Lewin (1965). O primeiro 

estágio de descongelamento ocorreu na Alfa deflagrado pela crise econômico 
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financeira, apontada pelo BACEN e Cooperativa Central, e pelos transtornos 

decorrentes no ambiente interno, provocando aceitação e resistências. O segundo 

estágio de mudança na Alfa tomou contorno a partir de novas práticas que foram 

sendo estabelecidas, como a criação de setores, planejamento de metas, definição 

de função e responsabilização de pessoas, adoção de normas e novos 

procedimentos. Porém, o desenvolvimento de tais práticas ainda esbarra na ausência 

de internalização de novos valores, hábitos e incorporação de novas competências 

técnicas e comportamentais das pessoas. Na terceira fase, expansão ou 

consolidação, observam-se algumas características de internalização da mudança, já 

sendo descritos comportamentos de maior proatividade dos gestores e de parte dos 

empregados, engajamento das equipes, quadro gerencial exibindo maior criticidade, 

expressa nos debates e reuniões, e maior empoderamento das equipes para 

encaminhamento de soluções operacionais. Há, portanto alguns indicativos de 

repercussão da mudança na cultura, políticas e práticas organizacionais (Lewin, 1965; 

Kotter, 2013;Tanure & Soares, 2007). 
 

O modelo dos oito passos de Kotter (2013) também se mostrou adequado à análise 

da mudança em Alfa, sendo possível o estabelecimento de conexões dos oito passos 

com os eventos relatados. 

  

Os primeiros quatro passos são relacionados por Kotter (2013) à etapa de 

descongelamento (Lewin, 1965) que, na Alfa, pode ser evidenciada na primeira fase 

de superação ou recuperação. O primeiro passo, estabelecimento do senso de 

urgência, é evidenciado pelo comportamento não complacente da alta direção em 

relação a associados, empregados e aos próprios membros do grupo dirigente e 

conselhos, em relação à adesão ao novo rumo, políticas, normas e comportamentos 

que foram definidos para superação da crise da cooperativa. O segundo passo, 

criação da coalisão administrativa, é destacado nas entrevistas como um aspecto 

relevante para o sucesso da reação da Alfa à crise. Foram realizadas adequações no 

conselho e diretoria executiva e os seus membros estabeleceram um laço forte de 

confiança mútua do grupo, que atou com motivação, poderes, atribuições e 

credibilidade suficiente para tocar a mudança como uma equipe. Por meio de reuniões 

frequentes, o grupo estabeleceu um processo de comunicação fluida, que possibilitou 

posicionamento alinhado da liderança perante o BACEN, à Cooperativa Central, aos 
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empregados e associados, além de permitir a análise crítica de problemas e o 

dimensionamento de soluções efetivas. Já o terceiro passo, desenvolvimento de uma 

visão estratégica, pode ser observado no novo direcionamento da cooperativa para 

recuperação, com adoção de política de concessão mais conservadora, que 

estabeleceu procedimentos rigorosos de crédito aos associados. As metas previstas 

no plano de recuperação, elaborado pela Alfa e validado pelo BACEN e Cooperativa 

Central, passaram a orientar todo o esforço da Alfa. Esses direcionamentos eram 

apresentados a todo corpo de empregados e gerenciados no dia a dia. O passo quatro 

refere-se à comunicação da visão da mudança e é destacado pelo impacto descrito 

da AGO, em que foram comunicadas aos associados, de forma transparente e 

simples, a situação ruim da cooperativa e as propostas e ações que já estavam sendo 

implementadas para resolver os problemas. A AGO foi considerada um marco para a 

criação de uma nova visão de direcionamento para as partes interessadas da Alfa. 

 

Em relação aos passos cinco, seis e sete, que abordam o estabelecimento de novas 

práticas na organização, observa-se que na Alfa, por meio da departamentalização e 

de sistema de metas anuais, disseminação de informações sobre resultados e 

orçamento para controle e monitoramento de todos os envolvidos, reuniões para 

discussão e solução de problemas, investiu-se no empowerment dos funcionários 

para ações abrangentes, quinto passo da mudança. Tais eventos tiveram ocorrência 

nas 2ª e 3ª fases da mudança da Cooperativa. Com a fixação de metas anuais e 

monitoramento mensal das equipes e premiação de êxitos, foram estimuladas e 

reconhecidas as realizações e conquistas de curto prazo, sexto passo da mudança. 

Já a consolidação de ganhos e produção de mais mudanças, sétimo passo, pode ser 

ilustrada pela revigoração da mudança, que ocorreu na Alfa a partir de 2016 com: a 

movimentação da diretoria executiva; contratação de profissionais de mercado para 

impulsionar estratégias e inovar práticas de gestão como PGD e segmentação das 

carteiras; coaching das lideranças; promoções de talentos baseado em mérito. Com 

a mudança revigorada, apareceram diversos relatos confirmando a mudança de 

mentalidade de lideranças e comportamento mais técnico e engajado dos 

empregados, o que indica a internalização de novos elementos na cultura 

organizacional, indicando assim que o oitavo passo da mudança está sendo 

processado. A Tabela 12 apresenta a síntese da interação entre os oito passos da 

mudança (Kotter, 2013) e a mudança na Alfa.  
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Tabela 12 
Modelo de oito passos para mudança, segundo Kotter (2103) 

 Passos Mudança na Alfa 

D
e

sc
on

g
el

a
r 

o 
st

at
u

s 
q

u
o 

1- Estabelecimento 
de senso de 
urgência 

 Não complacência com ações em desacordo com a mudança: 
 Substituição de membros de conselhos, diretoria por questões de 

endividamento e de empregados que resistiam a executar novas 
políticas e procedimentos, sobretudo de cobrança e crédito. 

 Adoção de políticas e novos procedimentos de crédito e de cobrança 
rigorosa, com ajuizamento de devedores, exigência de aval etc. 

2- Criação de 
coalisão 
administrativa 

 Formação de grupo com motivação, poderes, atribuições e credibilidade 
suficiente para tocar a mudança como um time. Por meio de reuniões 
frequentes o grupo estabeleceu um processo de comunicação fluida que 
possibilitou posicionamento alinhado da liderança perante o BACEN, à 
Cooperativa Central, aos empregados e associados, além de permitir a 
análise crítica de problemas e o dimensionamento de soluções efetivas. 

3- Desenvolvimento 
de uma visão 
estratégica 

 Direcionamento da cooperativa para recuperação, com adoção de 
política de concessão mais conservadora que estabeleceu 
procedimentos rigorosos de crédito aos associados. As metas previstas 
no plano de recuperação elaborado por Alfa e validado pelo BACEN e 
Cooperativa Central  passaram a orientar toda a ação de Alfa. Esses 
direcionamentos eram apresentados a todo corpo de empregados e 
gerenciados no dia a dia. 

4- Comunicação da 
visão da mudança 

 Comunicação da situação da crise e das ações de correção de rumo 
tomadas pelas lideranças na AGO, que foi considerada um divisor de 
águas na forma de comunicar a mudança a todos os envolvidos com 
transparência e simplicidade, gerando credibilidade na Alfa e na nova 
liderança. 

N
o

va
s 

p
rá

tic
as

 

5- Investir de 
empowerment os 
funcionários para 
ações abrangentes 

 Distribuição de responsabilidades e estabelecimento claro das entregas 
com a departamentalização e sistema de metas anuais, disseminação 
de informações sobre resultados e orçamento para controle e 
monitoramento de todos os envolvidos, reuniões para discussão e 
solução de problemas - 2ª e 3ª fases da mudança na Alfa  

6- Realização de 
conquistas a curto 
prazo 

 Fixação de metas anuais e monitoramento mensal das equipes e 
premiação de êxitos. 

7- Consolidação de 
ganhos e 
produção de mais 
mudanças 

Mudança é revigorada a partir de 2016. 
- Contratação de GNT e AGP em 2016 
- Na Diretoria Executiva ocorrem novos arranjos: em 2018, criação da 
Diretoria de Risco e DR2 nomeado diretor nesta nova posição; o gerente 
de negócios (GTN) passa a diretor de negócios e DR1 vai para a 
Diretoria Administrativa com poder ampliado pelo Conselho para 
atuação como diretor geral. 
- A segmentação de carteiras e centralização do credito criou 
oportunidades para promoção de jovens talentos 
-Avanços e reformulações nas práticas de planejamento e premiação, 
estendidas ao setor administrativo.  

M
u

d
an

ça
 c

ul
tu

ra
l 

e
 im

p
le

m
e

n
ta

çã
o 8- Estabelecimento 

de novos métodos 
na cultura 

 PGD criou rotina de feedback de gestores e suas equipes; maior 
participação dos empregados nos processos de solução de problema, 
promoções e premiações referenciadas em mérito criam condições de 
internalização de novos comportamentos retratados como proatividade, 
maior engajamento e maturidade para participar de reuniões e debates 
e agilidade na solução de problemas. 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Já se considerando o modelo de Pettigrew (2011), percebeu-se a interação entre 

contexto (porquê), aquilo que no ambiente interno e externo justifica a mudança; 

conteúdo (o que?), temas específicos que devem ser mudados na organização e 

processo (como?), o conjunto de ações, reações e articulações que ocorrem entre as 
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partes interessadas na mudança na tomada de decisão e a integração destes 

elementos pelas lideranças na mudança. A Tabela 13 apresenta a síntese da 

interação dos elementos propostos no modelo de tomada de decisão e mudança 

estratégica em Alfa.  

     

Tabela 13 
Integração elementos modelo tomada de decisão e mudança estratégica, segundo 
Pettigrew (2011) 

Contexto - Por que? Conteúdo - O que? Processo - Como? 

Fase 1: Recuperação 

 Ambiente externo: BACEN e 
Cooperativa Central monitoram 
risco de Alfa ao SNCC: 
constatação 
desenquadramento; risco de 
incorporação e insolvência. 

 Ambiente interno: governança 
disfuncional: conselhos e 
diretoria não cumprem seu 
papel 

 Ambiente interno: Processo de 
controle de risco e concessão 
de crédito fora de controle 

 Diagnóstico da 
situação econômico 
financeira de Alfa e 
estabelecimento de 
liderança com forte 
coalizam para 
recuperação 

 Implementação da 
Governança 
corporativa 
(CMN,2010) 

 Estratégia de 
recuperação de 
crédito priorizada 

 Alinhamento das lideranças por meio de 
comunicação contínua e 
estabelecimento de fluxo de 
informações (escritório de crise). 

 Alocação de interventor da Central 
 Substituição de membros dos 

conselhos e diretoria e segregação 
funções 

 Gerenciamento do risco de imagem 
com todas as partes interessadas 

 Renovação política e procedimentos de 
concessão de crédito; criação setor de 
crédito; cobranças e ajuizamento de 
inadimplentes; substituição de 
empregados 

Fase 2: Estruturação 

 Cooperativa sai de evidência 
no BACEN  

 Conselho e diretoria 
acumulam mais experiência e 
conhecimento do negócio  

 Alfa tem maior controle de 
riscos e processo de crédito 
sob controle 

Investimentos na 
organização do trabalho 
(estrutura), práticas de 
gestão de pessoas, 
tecnologia 

Criação de departamentos com 
responsáveis; plano cargos e salários: 
contratações, demissões; planejamento 
diretoria negócios com metas e premiações 
por resultado e monitoramento, 
investimentos em capacitação e aporte 
tecnologia 

Fase 3: Expansão 

 Conselho e diretoria 
acumulam mais experiência e 
conhecimento do negócio  

 Crescimento nos resultados 
econômicos financeiros  

 Necessidade de enfrentar 
competitividade no mercado 
para ampliar resultados e 
consolidar o negócio 

Expansão das carteiras 
comerciais; inteligência 
competitiva; preocupação 
com sucessão e gap de 
competências; 
descentralização de 
liderança 

Contratação gerente de negócios e criação 
da assessoria estratégica de Gestão de 
Pessoas; segmentação de carteiras 
comerciais; promoções; otimização 
processo de crédito; investimentos em 
capacitação técnica e comportamental 
especialmente no desenvolvimento de 
lideranças; implementação Programa 
Gestão do desempenho, implementação 
orçamento e de monitoramento de metas 
para setores operacional e administrativo. 
Criação de unidades para apoio a negócios 
(produtos e serviços, marketing, etc.) 

Fonte: dados da pesquisa - linha do tempo elaborada por grupos focais 1 e 2 
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Em cada fase, as lideranças definem conteúdos, temas de mudança a partir de um 

conjunto de compreensões do contexto externo e interno e investem em iniciativas, 

ações, reações e articulações para execução das mudanças definidas. 

  

Pode-se concluir ainda que a Alfa passou pelo que é chamado de mudança 

transformacional (Araújo, 1982; Beckhard, 1972; Fisher, 2002; Motta, 2001; Nadler et 

al, 1994; Pettigrew, 2011; Tanure, 2007; Wood, 2009), já que foram alterados os 

diversos componentes organizacionais de forma interdependente: estratégia, 

estrutura, humano, tecnológico, cultura e aspectos políticos. É também um movimento 

de adaptação de Alfa ao ambiente externo (Bruno-Faria, 2003; Lima & Bressan, 2003; 

Nadler et al, 1994; Pettigrew, 1985), dado que é deflagrado por agentes externos, 

como BACEN e Cooperativa Central que, por meio de novas práticas de 

monitoramento, identificaram riscos da Alfa no SNCC. Esse movimento de adaptação 

ao contexto externo também pode ser percebido em estratégias que são deflagradas 

na Alfa para fazer frente à concorrência de mercado, principalmente na terceira fase. 

 

O grande envolvimento e forte coalisão das lideranças, da alta direção, característicos 

dos processos de mudança (Araújo, 1982; Beckhard, 1972; Kotter, 2013; Tanure, 

2007) também é destacado nos dados apresentados. A mudança da Alfa repercutiu 

no desempenho organizacional (Beckhard, 1972; Bruno-Faria, 2003; Lima & Bressan, 

2003; Wood, 2009), conforme os resultados destacados na Tabela 9 deste capítulo.  

 

Por fim identificam-se características da mudança como processo planejado (Araújo, 

1982; Beckhard, 1972; Bruno-Faria, 2003; Lima & Bressan, 2003), expressas em 

iniciativas como a do Plano de Recuperação, elaborado com apoio do interventor da 

Cooperativa Central e apresentado ao Banco Central em 2012. Esse plano serviu de 

direcionador, fixando um horizonte de desempenho a ser alcançado para conselheiros 

e diretores ou como nas práticas de planejamento anual elaboradas nas fases 

posteriores, que orientaram o esforço de gestores e empregados. Porém, em 

contraposição à mudança planificada também foi destaque nos relatos a dimensão 

incontrolável, imprevisível, emergente e prática da mudança (Badham, 2013; Badham 

et al, 2015). O início da mudança em Alfa é particularmente descrito como caótico, 

surpreendente para lideranças, que admitem ignorar a situação da cooperativa e falta 

de conhecimento do negócio para a priori propor soluções aos problemas. O uso de 
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expressões “na raça”, “no dia a dia” apontam para o improviso e empreendedorismo 

que caracteriza a racionalidade densa (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; 

Badham et al., 2015; Cançado et al., 2015). Tais aspectos serão discutidos na próxima 

seção, que apresenta dados referentes à atuação dos gestores na mudança, 

analisando-a por meio do Frameword 5M.  

 

4.2 Analisando a atuação dos gestores no gerenciamento para mudança na 

Alfa 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, para a análise da atuação dos gestores no 

gerenciamento para mudança foi utilizado como referência o proposto por Badham 

(2013): manter-se atento, mobilizar, mapear, usar máscaras e mirar. A Tabela 14 

mostra o resultado referente à categorização fornecido pelo software NVivo 11.0., 

contemplando o número de fontes e o número de citações identificadas nas 

entrevistas: 

 
Tabela 14 
Categorização das entrevistas e grupos focais 

Categoria Fontes Referências Frequência (%) 

Agenciando a mudança - Manter-se atento 12 148 21,48 

Organizando a mudança - Mobilizar 12 137 19,88 

Direcionando a mudança - Mapear 12 103 14,95 

Liderando a mudança – Usar Máscaras 12 181 26,27 

Aprendendo com a mudança - Mirar 11 98 14,22 

Total 12 689 100,00 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Todas as categorias foram identificadas, sendo a categoria Usar máscaras a mais 

mencionada, correspondendo a 26,27% das citações, seguida pela categoria “Manter-

se atento”, com 21,48% das citações. A categoria que apresentou menos citações foi 

“Mirar”, com 14,22% das citações. De acordo com esses resultados, pode-se afirmar 

que a mudança em Alfa contou fortemente com o componente de liderança dos 

gestores em termos de sua influência, credibilidade, confiança e atuação oportuna - 

Usar máscaras. Outro ponto de destaque foi a consciência sobre a complexidade da 

jornada, da singularidade da experiência e da capacidade de empreender soluções 

diante da imprevisibilidade (Manter-se atento). Já as categorias Mapear e Mirar, 
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categorias que implicam metodologias mais sistematizadas de gestão, obtiveram um 

percentual mais reduzido de referências. Essa interpretação pôde ser suportada pelos 

dados já apresentados, em que foi observado, sobretudo na fase inicial da mudança, 

o baixo conhecimento técnico dos gestores sobre o negócio da Cooperativa. Esse 

déficit poderia ter sido compensado por competências comportamentais e pelo 

conhecimento tácito pré-existente (conhecimento da realidade do público alvo da 

cooperativa, credibilidade dos conselheiros e diretor na comunidade, habilidade 

política, coragem para lidar com incertezas). Tratar-se-ia mais de atuação baseada 

em liderança do que em utilização sistemática de metodologias gerenciais. Portanto, 

houve indícios de que as performances sociais de conselheiros e diretores, assim 

como a consciência da complexidade da situação foram determinantes na primeira 

fase da mudança da Alfa. Já o tecnicismo de práticas estruturadas que favoreceram 

diagnóstico e aprendizagem são mais marcantes na segunda e sobretudo na terceira 

fase de expansão. 

 

A seguir, apresentam-se os dados referentes à análise de conteúdo e documental de 

cada categoria, contemplando a racionalidade densa por meio do Framework 5 M. 

 

4.2.1 Manter-se atento 

 

Gerenciar para a mudança requer sempre estar atento aos problemas e barreiras 

existentes, estar atento à lacuna da prática entre projeto e implementação, estratégia 

e mudança, planos e resultados, entre o que as regras prescrevem e as situações 

exigem (Badham, 2013).  

 

A consciência das lacunas pôde ser identificada na Alfa já no momento da crise, 

deflagrada em 2011. A crise na Cooperativa foi anunciada por agentes externos: 

BACEN, Cooperativa Central e por um interventor designado pela Central para 

agenciar o processo de mudança. O diagnóstico apresentado revelou lacuna que 

surpreendeu o Conselho da Cooperativa que não tinha consciência da situação.  

 
O antigo diretor e o gerente geral convidaram a nós quatro, os novos 
conselheiros para uma reunião de emergência. Aí chegou nessa reunião, 
expuseram um abacaxi enorme. Aí nós ficamos loucos, porque nós não 
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sabíamos nada sobre cooperativa, nós estávamos com um abacaxi na mão 
monstruoso, nós não tínhamos noção nenhuma do que fazer (Entr. CSA).  
 
Descobrimos da pior forma que estávamos totalmente sem controle, enfim, sem 
saber o tamanho do problema que nós tínhamos na mão (Entr. CSF). 
 

A reação dos conselheiros à situação surpreendente parece ter levado à ciência dos 

descompassos organizacionais e da própria atuação em relação ao papel a ser 

desempenhado. Revelou o gap entre o que era esperado da atuação do grupo e o que 

se praticava. Nos relatos sobre a reação dos conselheiros, foi possível reconhecer 

elementos como a abertura para cometer erros e a capacidade de responder de forma 

reflexiva, criativa e proativa a situação. 

 
Fomos ao Banco Central, nós não sabíamos nada de cooperativa, nós 
estávamos com um negócio na mão que era nosso, um problema nosso, e nós 
falamos: “nós vamos enfrentar! Se a gente não conseguir tudo bem, mas dá 
um tempo para gente, precisamos de um tempo". Aí acho que o BACEN deu 
seis meses. Nossa opção foi a seguinte: "nós temos que fazer o que tem que 
ser feito, doa a quem doer, e tem que ser correto (dentro das normas). Se nós 
tivermos que ir embora por causa disso, nós vamos de cabeça erguida. Se a 
Cooperativa fechar por causa disso também, que feche, nós estamos de 
cabeça erguida, nós não podemos ser coniventes com nada errado" (Entr. 
CSA).  
 
Juntamos todos os conselheiros, demos as mãos e fomos em frente: “não 
vamos deixar a Cooperativa cair, quebrar”. Nós não tínhamos noção do 
negócio, tanto é que teve suplente que não aceitou ser efetivado, em função 
do medo da situação que a Cooperativa estava (Entr. CSF). 
 
A gente conversava muito, nós nos reuníamos todo dia, todo dia! E aí as ideias 
iam surgindo, era um exercício, e aí achávamos o pulo do gato, sabe? Era tipo 
um escritório de crise, porque nenhum de nós tinha conhecimento do que era 
isso aqui (Entr. DR2). 
 

 

A postura e atenção ampliada, de não negar e nem reclamar das lacunas e de abordá-

las, também foi evidenciada no nível tático da Alfa. Atualmente existe reunião com 

frequência semanal do grupo tático (GTA, GTO, GTN, AGP) para troca de informação 

e alinhamento das posturas na abordagem das barreiras e gaps que são identificados. 

As reuniões tratam de questões relativas ao planejado, mas também de questões 

relativas ao emergente, ao que surge no dia a dia, que é indesejável, questões de 

bastidor que impactam o palco (DC). 
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Se se percebe que algo não está fluindo da maneira que deveria, geralmente 
o corpo tático se reúne, a gente trabalha em cima do que pode ser feito, e a 
gente faz a intervenção dentro daquilo que a gente vê que está sendo a 
defasagem do processo ou do comportamento das pessoas (Entr. AGP). 
 
Nós precisamos chegar junto com os funcionários para centralização do crédito 
dar certo! Temos que trabalhar com as nossas equipes e no corredor, senão 
propaga a opinião de que isso não serve (DC. GNT). 
 
Muitas vezes (reunião dos táticos) damos feedback um para o outro, buscando 
entender o que cada um pode fazer para ajudar o outro dentro da sua área, 
dentro dos seus processos de melhoria, tanto melhoria pessoal quanto 
profissional (Entr. AGP). 

 

A identificação de barreiras, na fase inicial da mudança da Alfa, ocorreu com 

característica mais reativa, considerando as barreiras que se apresentavam 

cotidianamente ao trabalho de gerenciamento. A identificação baseou-se mais na 

vivência do cotidiano da Cooperativa do que em metodologias gerenciais de 

diagnóstico que fornecessem tais informações. Já na segunda e terceira fase foram 

encontradas referências aos relatórios fornecidos pelo SISBR, pesquisa de clima, 

PGD, sistemas de medição de resultados como fontes para definição de mudanças.  

 

Antigamente se esperava as coisas acontecerem por si. Hoje fazemos análise 
de relatórios, mercado, resultados e, planejamento. Experimentamos antes de 
pôr em prática alguma coisa (GF1). 
 
Quando você tem uma coisa errada, eu não sei se é um imã que tem, mas de 
repente você já vê aquilo (Entr. CSF). 
 
Nosso método é o PDCA. Tem também o PGD e esse ano a pesquisa de clima, 
mas tem problema que você descobre é no corredor (Entr. GTN). 

 

A atuação gerencial no trato das barreiras também se diferencia nas fases da 

mudança de Alfa. Na primeira fase da mudança, privilegiou-se a remoção dos 

bloqueios para o saneamento dos números da Cooperativa e o resgate da 

credibilidade. A atuação parece ter sido firme e rápida na troca de membros da alta 

direção, demissão de empregados que se opunham ou aqueles com dificuldades de 

se adequar à nova política e normas de concessão de crédito. 

 

Aquela turma que estava viciada naquele “sistemão antigo”, nós fomos 
mandando tudo embora. Então foram três coisas atacadas, tudo junto: sistema 
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de cobrança, empréstimo bem feito e trocar colaborador que não servia 
mesmo! (Entr. CSA). 
 
A cobrança foi bem maior, então gerou um pouco de resistência. O que me 
incomodava muito era a maneira do DR1 e o outro diretor nesse período. Eles 
eram muito severos, na reunião eles pressionavam bastante. A gente se sentia 
até um pouco coagido. Depois eles foram mudando essa postura, mas na 
época eu lembro que foi bem rígido mesmo! (Entr. GTO). 
 
Houve troca das pessoas por questão de competência mesmo. Pessoas que 
não estavam alinhadas, pessoas que não queriam sair dos vícios antigos. É 
que nós tínhamos uns vícios antigos lá sérios. Se não fizéssemos isso não 
íamos conseguir sair do lugar (Entr.INT). 
 

Já na segunda e terceira fases da mudança, os relatos indicam postura dos gestores 

cuidadosa com a compreensão e interpretação das situações, mesmo aquelas 

aparentemente óbvias, considerando fatores como resistências, aspectos subjetivos, 

políticos. 

 
Identifico as barreiras no comportamento da pessoa, né? Na forma que ela 
recebeu a informação, na forma que conversou isso é perceptível. Você 
percebe se a pessoa comprou a ideia (Entr. GTA). 
 
Vamos devagar, vamos entendendo as situações. Tem determinadas coisas 
que você não pode ir chegando e jogando na roda, senão você vai causar um 
problema lá na frente, vamos esperar primeiro aquilo ali funcionar, acompanhar 
para você então interpretar e decidir. É assim que a gente faz no conselho 
(Entr.CSF). 
 
Eu gosto muito de planejar para executar, mas quando eu vejo algum 
imprevisto, eu espero e analiso melhor, porque muitas vezes as informações 
que foram fornecidas não são suficientes e às vezes isso interfere muito na 
estratégia. Geralmente, eu fico com a queixa que me trazem, mas eu vou 
dentro da agência, atuo buscando maiores informações com os empregados. 
Muitas vezes, eu abordo também outros gestores de outras agências para 
entender se aquilo também acontece em outros locais (Entr. AGP). 

 

Relacionada a ter em mente as complexidades envolvidas na mudança (Badham, 

2013), os dados coletados apontam para um processo de amadurecimento da alta 

cúpula da Alfa, a partir da crise vivenciada em 2012. As entrevistas com conselheiros, 

diretores e alguns gerentes revelaram profunda consciência da imprevisibilidade 

previsível da mudança e até um certo gosto de lidar com o indesejável. 
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Eu acho que a adrenalina da gestão é aquele momento que você está 
implementando uma ideia de mudança que você entendeu que é boa para 
cooperativa, que vai trazer resultados principalmente de agilidade e de repente 
no meio do caminho acontece algum imprevisto. Eu acho que o imprevisto é a 
adrenalina do negócio (Entr.DR1). 
 
Nós tínhamos um plano de recuperação, mas ele falava dos números. Ele não 
dizia como íamos lidar com os problemas de governança, com a credibilidade 
ou com as pessoas que sabotavam as coisas! O bom é voltar para casa 
pensando como conseguimos resolver tudo aquilo (Ent.INT.). 
 
Como na reação de CSA ao comentário do consultor sobre a surpresa com a 
agilidade do conselho de administração em definir encaminhamento de uma 
situação de conflito ocorrida em 2018. “Gostamos de entender bem as coisas. 
Discordamos debatemos, mas somos unidos. Aprendemos a reagir rápido aos 
problemas e que não enfrentá-los é sempre pior” ( DC. CSA). 

 

Não se pode afirmar que todos os gestores tenham consciência da complexidade da 

mudança, mas há fortes indícios de que, nos níveis estratégico e tático, exista a 

consciência de que nem mesmo todos os esforços para promoção de adesão às 

políticas e metodologias de gestão que estão sendo propostas eliminam a emergência 

dos imprevistos e de surpresas no cotidiano do gestor. 

 

4.2.2 Mobilizar 

 

Para a mudança fluir, não basta somente identificar barreiras: é necessária a 

mobilização positiva e proativa de energias, esforços e recursos para removê-las 

(Badham, 2013). Os dados levantados destacam alguns elementos de maior 

dificuldade de mobilização e que exigiram maior esforço para a mudança na Alfa: 

perfis de liderança para conselhos, diretoria e gerências; as competências técnicas e 

comportamentais e o engajamento dos empregados. Embora os relatos mencionem 

os investimos em equipamentos, TI e reformas de estrutura, estes recursos de 

natureza mais concreta são citados como algo que foi providenciado a contento. 

 

A grande dificuldade, o ponto mais difícil foi ajustar pessoas, se você não tiver 
equipe preparada para trabalhar, a execução não tem jeito! Encontramos em 
2012, pessoas que não tinham comando, conhecimento e nem vontade de 
trabalhar (Entr.CSF). 
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A proposta de segmentar carteiras foi de 2014! Só começamos a implementar 
em 2017, porque não tínhamos pessoas prontas para ser gerentes, para ser 
assistentes. Travou tudo (GF1). 
 
O ponto crucial foi montar um novo conselho com credibilidade na comunidade, 
idoneidade e capacidade de tocar a mudança. Essas pessoas não são fáceis 
de achar! Sem um bom Conselho e uma Diretoria capaz de tocar a recuperação 
da Cooperativa, nada teria sido possível! (Entr. INT). 

 

Pelo que foi relatado pelos empregados nos grupos focais, o impulso para a mudança 

na Cooperativa foi atribuído a fatores como capacitação, consultorias, introdução das 

metas e do monitoramento, análise do perfil para alocação das pessoas nos lugares 

certos e, sobretudo, o direcionamento do diretor. Já a resistência à mudança foi 

atribuída, especialmente, à desinformação e falta de transparência sobre o que estava 

ocorrendo. 

 

Foram cursos, consultorias, treinamentos. Isto “startou” a mudança. 
Compartilhar os resultados e atribuição de metas também ajudou (GF1). 
 
Colocou um piloto e corrigimos os processos que não davam certo. Na época, 
a postura do piloto incomodava, mas hoje vemos que sem essa postura firme, 
não teríamos conseguido (GF2). 
 
O sentimento de insegurança, incerteza atrapalhou muito. Quando a 
informação não chega a tempo, gera erros e insegurança, conflitos. 
Desorganização nos processos também atrapalhou muito! (GF2) 

 

A visão dos gestores confirma a dos empregados sobre o que mobilizou as pessoas 

para mudança, apontando para metodologias de gestão como: sistema de metas, 

premiação, PGD, plano de cargos e salários, análise de perfil. Porém, eles dão 

destaque aos aspectos relacionados a posturas e comportamentos das lideranças na 

gestão das resistências e conflitos do dia a dia.  

 

A centralização do crédito estava provocando muitos conflitos entre equipe de 
negócios e a retaguarda, as operações estavam se acumulando e o clima 
estava tenso. Então, DR1 chamou uma reunião com os assistentes e gerentes 
comerciais e toda equipe de análise de crédito e abriu a reunião com um slide 
que mostrava foto de um saco de treino de box escrito: processo, e disse: 
“nessa reunião vamos todos bater no processo e não nas pessoas! Vamos 
espancar o processo, mas as pessoas merecem todo nosso respeito, porque 
estão se dedicando muito para resolver a situação (DC. DR1). 
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Houve uma reunião para discutir esses processos em conjunto que foi uma 
reunião divisora de águas. A mudança que até então era algo desconhecido, 
algo inusitado virou algo comum, porque todo mundo passou a ser parte. Uma 
coisa que estava muito direcionada num setor só passou a ser de todos. Então 
a resistência para essa mudança, que é uma mudança considerável dentro da 
empresa (centralização da análise de crédito), tem impacto na cadeia produtiva 
da Cooperativa, passou a ter mais donos. Se tem mais donos e esses donos 
se sentem participando da ideia, torna-se mais fácil ela ser colocada em prática 
(Entr. GTN). 
 

As resistências são descritas como barreiras difíceis de serem superadas e que 

exigem a atuação do gestor. Segundo dados da pesquisa, as resistências foram 

atribuídas à ausência de competências essenciais das pessoas para lidar com os 

novos desafios da Alfa, como: aumento da carga de responsabilidade; cobrança dos 

resultados (especialmente metas); novas posturas diante do associado em função de 

política de concessão do crédito mais rigorosa; lidar com novas tecnologias; 

necessidade de utilizar raciocínio crítico para resolver problemas. 

 

Lá no início de 2012, em que nossos gerentes tinham idade média acima de 
40 anos, tínhamos pessoas mais resistentes à mudança. Tínhamos gerentes 
que não sabiam ligar computador, não sabiam analisar relatórios, e tiveram 
muita dificuldade de começar a dizer não aos associados em função da nova 
política de crédito. Teve gente que não quis continuar e pediu para sair, teve 
gente que ficou, mas não fazia o que precisava e criava confusão, porque 
jogava contra e boicotava, fazia fofoca; e teve gente que mesmo que ficasse 
não ia dar tempo de mudar, porque a defasagem era muito grande do que era 
necessário e essas pessoas tinham salários altos. Tivemos de substitui-las, 
não tinha jeito (Entr.DR1). 

 

A abordagem da resistência pelos gestores a fim de garantir engajamento dos 

empregados variou conforme a etapa da mudança. Na primeira fase, os gestores 

atuaram substituindo as pessoas que não se adaptaram à nova ordem. Eles 

entenderem que essas resistências comprometeriam a recuperação da Cooperativa 

no prazo acordado com o BACEN e que ainda interfeririam na adaptação dos que 

eram contratados ou daqueles empregados que permaneceram na Cooperativa.  

 

Em 2012, os funcionários reagiram mal. Tanto é que mandamos quase todo 
mundo embora. Quando nós começamos a demitir, a turma começou a 
assustar, porque a Cooperativa nunca tinha demitido ninguém. Demitíamos 
uma pessoa que tinha um salário de oito mil e contratávamos quatro de dois, 
todos gente nova, gente que estava fazendo universidade, que iam estudar à 



94 

 

noite, doidos para trabalhar. Os antigos começaram a ver que essa turminha 
nova ia tomar o lugar deles, e foi tomando, foi tomando (Entr. CSA). 

 

Em muitos momentos, foi demissão. Aí eu tive que agir pensando 
financeiramente: essa pessoa não está entregando, não podia estar aqui, não 
tem formação para estar aqui. Então, eu trabalho com a razão, eu tenho que 
olhar pelo lado do resultado da Cooperativa, aí foi demissão (Entr. DR1). 
 

Então nosso dinheiro de fato, nós torramos ele todo nos primeiros anos em 
treinamento! Todo mundo que ficou ou entrou, foi treinado (Entr. CSA). 
 

A substituição das pessoas resistentes nessa primeira fase deu lugar ao diálogo e à 

informação, no fluir da mudança. A atuação gerencial passou à proatividade, à 

prevenção da resistência, por meio do incentivo à participação dos empregados na 

solução dos problemas do dia a dia. Os gestores buscaram capacitar empregados, 

gerar mais informação, sendo mais próximos e transparentes.  

 

A mudança é uma adaptação necessária e aqui, na Cooperativa, nós temos 
tentado trabalhar muito essa questão. Explicamos as pessoas sobre que 
mudança é essa e o que a empresa precisa, porque achamos que o melhor 
caminho é optar por transparência, informar sobre o negócio, sabe? (Entr. 
CSF). 
 
Eu vou trabalhando os grupos de maior resistência, sendo mais transparente, 
passando a informação de uma forma que eles entendam melhor. E aí, esses 
grupos que têm a resistência maior, eles já vão automaticamente cedendo. 
Sempre é necessária mais comunicação, mais informação para as pessoas 
vencerem a resistência e os maus entendidos iniciais (Entr. AGP). 
 
Uma coisa é eu propor mudar porque eu, o diretor, quero. Outra coisa é eu 
propor, porque nós precisamos mudar nesse caminho de tendência de 
mercado, para termos êxito no negócio. Então, hoje quando você coloca uma 
mudança para essa equipe nova, eles se incomodam menos do que a mudança 
daquela geração que eu peguei lá em 2012. E eu costumo brincar: “essa 
molecada não tem medo de mudança não!” Agora, você tem que ter com eles 
transparência e você tem que dar a eles a clareza, eles têm que entender o 
sentido do que eles estão fazendo (Entr. DR1). 
 

Por fim, destaca-se nos dados a atuação proativa e empreendedora que parece ter 

caracterizado a coalizão formada por membros dos conselhos e de DR1, sobretudo 

na fase inicial da mudança, em que, apesar do pouco domínio técnico do negócio, 

dedicaram-se a aprender, refletir a ponto de questionar indicações de rumo do BACEN 

e da Cooperativa Central, propondo soluções diferenciadas para solucionar a crise.  
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E aí chegou essa turma da Central e disseram para incorporar a Alfa com a 
Cooperativa X. E nós batemos o pé, falamos: "não, nós não podemos fazer 
isso não! “Porque se a gente incorporasse na hora ia ser um sinal de fraqueza 
muito grande para nós. Eles iam chegar e falar, "não, é assim e pronto". Nós 
não sabíamos nada de cooperativa, nós estávamos com um negócio na mão 
que era nosso, um problema nosso, e nós falamos, "não, nós vamos enfrentar!” 
(Entr. CSA). 
 
Eles falaram para gente que nossa saída era vender cota capital para recompor 
o patrimônio. Mas como íamos vender oito milhões de cota capital? Daí vimos 
que a saída era outra. Tínhamos que cobrar os grandes devedores e ajuizar e 
fazer acordos com quem devia. Nossa saída não era vender cota, era cobrar. 
Essa foi a estratégia inicial e que nos tirou do buraco (Entr. CSF). 
 
Quando conseguimos cumprir a meta de recuperação nós agendamos reunião 
com o BACEN para mostrar para eles os resultados. Queríamos ir lá 
pessoalmente. Eles falaram para gente que isso nunca tinha acontecido de 
alguém tomar a iniciativa de marcar e ir lá mostrar resultado (Entr.DR1). 
 

Ressalta-se que na terceira fase da mudança a preocupação parece ter sido de 

ampliar o comportamento proativo e empreendedor para outros níveis da organização, 

já que para crescer e expandir seria necessário empoderar empregados e adquirir 

mais competência técnica e comportamental. 

 

Foi uma grande mudança, a estruturação da área de negócio, definições de 
papéis. Trabalhamos no dia a dia para os gerentes serem mais atores 
principais do que coadjuvantes. Muitos ainda estavam meio apagados, meio 
sem entender o trâmite do trabalho, dependentes, sem direcionamento, sem 
saber a expectativa da empresa para com eles. É essa a grande mudança que 
estamos operando e já estamos colhendo resultados (Entr. GTN). 
 
Por exemplo, definimos que vamos centralizar. A equipe entende que deve 
centralizar então deixa a equipe trabalhar. Só que a cada três, quatro, cada 
semana, nós temos que rodar PDCA e ver se está precisando de alguma coisa 
de ajustar naquilo lá (Entr.  DR1). 
 
O trabalho do coaching de lideranças está aqui para nos ajudar nisso: 
queremos gerentes que analisam, tomam decisão e se responsabilizam por 
fazer as coisas acontecerem. (DC. DR1) 

 

A mobilização de recursos para remoção de barreiras na Alfa ocorreu a partir da 

abertura dos gestores em considerar o indesejável nos problemas que emergiam e 

também a partir de diagnósticos que tiveram como base metodologias, por vezes, 

menos estruturadas de mapeamento da mudança. 
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4.2.3 Mapear 

 

Para influenciar a mudança de maneira eficaz, os gestores precisam mapear a 

mudança. Nos dados da pesquisa, identifica-se um conjunto de práticas e posturas 

que foram utilizadas para mapeamento dos resultados, lacunas e caminhos para o 

enfrentamento da jornada. 

 

Observou-se que, no fluir da mudança, houve um refinamento em relação ao trabalho 

de mapeamento na Alfa. Na primeira fase, com a Cooperativa em crise, buscando 

recuperação, parece ter havido menos sistematização de práticas diagnósticas e mais 

atuação dos gestores na observação do dia a dia e dos problemas emergentes. A 

grande referência de direcionamento nesse momento foram as metas de recuperação, 

acordadas com o BACEN e que foram sistematizadas em um plano. O Plano de 

Recuperação foi um documento exigido pelo BACEN e que serviu, gerencialmente, 

como orientação, em uma perspectiva de resultados econômico financeiros. Não era, 

entretanto, um plano de ação prescritivo para atuação gerencial. 

 

Não tinha como fazer planejamento de livro! Era tudo muito reagindo ao que 
estava aparecendo. Apagando fogo. Inicialmente não tinha plano não, o plano 
era não deixar quebrar (Entr.CSA). 
 
Tínhamos um plano de recuperação com metas a serem cumpridas que 
acordamos com o BACEN, mas não sabíamos como fazer acontecer. Foi na 
raça, era um dia de cada vez (Entr. DR1). 

 
Os desenquadramentos técnicos, eles precisavam ser recuperados, porque 
tinha um prazo previsto no plano de recuperação apresentado ao Banco 
Central. Mas na verdade, ele não dava uma diretriz sobre a governança, sobre 
como lidar com as pessoas. Ele era técnico, ele era de números. Nós fizemos 
uma projeção de quando que a Cooperativa poderia estar enquadrada 
novamente nos indicadores. Bom, e assim foi feito (Entr. INT). 

 

Em função do conhecimento técnico incipiente e a pouca experiência das lideranças 

em instituição financeira, nessa primeira fase, a análise do ambiente e direcionamento 

das ações ocorreu a partir da experiência e conhecimento pré-existente dos 

conselheiros e diretores, fruto de suas atividades profissionais como empresários e 

como agrônomos, e também dos relacionamentos pessoais de cada um na 

comunidade. Apesar do suporte técnico dado pelo interventor (INT), nos relatos, 
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identificou-se que o direcionamento da ação foi, em geral, referenciado pelo 

conhecimento da alta cúpula da Cooperativa sobre seu ambiente de atuação em 

termos políticos e dos relacionamentos pessoais, como também pela busca de 

conhecimento fora da Cooperativa por meio de capacitações ofertadas na Cooperativa 

Central. 

 

Quando vinha aquela listagem dos 20 maiores devedores, a gente ficava 
assustado com os valores, né? Aí um dia pegamos um nome de um cooperado 
e começamos a fazer conta, porque nós conhecíamos a atividade dele, 
sabíamos quantos hectares de cana ele tinha plantado, sabíamos o quanto era 
o lucro de cada hectare de cana, e começamos a fazer conta. Concluímos: 
esse associado não dá conta de pagar isso! (Entr. CSA). 
 
Então o planejamento era feito semanalmente, fazendo e correndo, fazendo e 
revendo, fazendo e tocando o barco. Os dois diretores iam para treinamento, 
voltavam, passavam para gente junto, colocavam isso na mesa “vamos por 
aqui, vamos por ali” enfim, e com certeza as decisões numa grande maioria 
delas foram assertivas porque está aí o resultado hoje (Entr.DR2). 
 
Sabíamos que o pessoal da cidade X era muito desconfiado e que quando 
vazasse a situação eles iam tirar os depósitos, então fizemos um corpo a corpo 
na cidade e reunião no PA e conseguimos segurar os saques (Entr. CSF). 
 

Já nas fases posteriores, os relatos apontam para incorporação de técnicas, como no 

Planejamento Anual de Resultados, com detalhamento de metas e indicadores a 

serem monitorados na área comercial; no PGD; e em 2018, na prática de orçamento.  

 

Nossa primeira meta, em 2012, era não quebrar. Em 2013, foi dar um real 
positivo, isso ninguém esquece! De 2014 para cá, começamos de fato a fazer 
um planejamento anual, com metas para área comercial e reuniões de 
monitoramento. Agora temos um histórico que nos ajuda a tomar decisão. A 
metodologia evoluiu muito de lá para cá! (Entr. DR1). 
 
Com o PGD eu consigo verificar meu comportamento como é que está, meus 
resultados, consigo ver minha equipe, analisar a equipe, se está alimentando 
as informações (Entr. GTN). 
 
Por muito tempo, nós trabalhamos de forma cega em relação ao planejamento 
financeiro. Esse ano que foi implementado um planejamento financeiro mínimo 
de orçamento que estamos rodando esse ano como treino para o ano que vem 
seja o jogo de fato. Mas já estamos ganhando muito com isso, estamos 
aprendendo muito sobre nossas despesas (Entr.DR1). 
 

Outro aspecto observado nos relatos é a ampliação do envolvimento do nível tático e 
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operacional nas atividades de planejamento e em seu monitoramento, além da 

descentralização dos mapas, como no caso dos relatórios que apuram indicadores 

internos e de mercado ou práticas como a do caderno de negócios. 

 

O planejamento de 2012 foi feito pela necessidade, precisávamos apresentar 
para o BACEN, depois veio a meta de um real em 2013 e aí o planejamento 
mesmo em 2014. Qual a diferença do que é feito hoje? Hoje, nós estamos 
envolvendo os empregados no processo de mudança (Entr.DR2). 
 
Então, nós fizemos um mecanismo chamado Caderno de Negócios que traz 
para o gerente os números da sua carteira, quem são seus associados e em 
cada tópico falando de produtos que a Cooperativa tem e quem tem e quem 
não tem, para que ele possa prospectar. É um caderno que proporciona ao 
gerente um know-how para criar ações, criar atitudes para melhorar os 
números na sua carteira, e aí ele fica mais focado (Entr. GTN). 
 
São feitas reuniões estratégicas com os gerentes, com os assistentes. Nessas 
reuniões é feito o acompanhamento das evoluções, como é que está o 
andamento, cada um tem a responsabilidade de discutir, dar opinião e de ver 
o porquê que não está andando determinada meta ou porquê que ela está 
abaixo do esperado. Isso é muito bom porque faz com que cada um se sinta 
responsável realmente do resultado (Entr.DR1). 
 

Na Alfa, as atividades de planejamento e sobretudo os sistemas de medição vêm 

alcançando um valor de destaque para gestores, não apenas por sua função 

diagnóstica e direcionadora, mas em função também de seu monitoramento propiciar 

oportunidades de diálogo e mobilização da equipe. 

 

Eu vejo que a mudança é frustrada, quando os atores não estão discutindo e 
diagnosticando que mudança é necessária. Os indicadores são 
importantíssimos para gente direcionar essas mudanças e entender se essa 
mudança está sendo eficiente ou não (Entr.DR1). 
 
Eu sempre gosto de ter em tudo que a gente faz um plano B, porque quando 
você está numa reta e acontece algum problema e você não tem um plano B, 
é um problema. Quando você planeja e monitora, você consegue pensar 
alternativas junto com o grupo (Entr.DR2). 
 
Como na reunião de monitoramento em que, em diversas atuações, o gerente 
de negócios instiga a plateia de gerentes a analisar criticamente os números e 
a refletir sobre possíveis linhas de ação para reversão das situações problema. 
“O que vocês acham que causou o aumento dessa provisão? ” “Como nesse 
caso demonstrar ao empresário que a cooperativa é uma melhor opção do que 
os bancos? ” (DC. Reunião de monitoramento de resultados gerencia comercial 
em 25/04/2017). 
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Por fim identificou-se nos relatos a percepção de discrepância em relação às práticas 

de mapeamento e monitoramento e a capacidade de análise crítica dos empregados 

para interpretar relatórios gerenciais, entre as gerências de negócio, operacional e 

administrativa. Há indicações de que tal situação se deve ao fato das práticas terem 

sido iniciadas desde 2014 no comercial e apenas em 2018, em um formato piloto nas 

áreas de retaguarda. Outro fator que pode contribuir para essa situação é a facilidade 

de quantificar e medir os resultados comerciais, enquanto nos outros setores o 

estabelecimento de indicadores e metas são mais complexos de serem estabelecidos 

em função da natureza das atividades. 

 

Na área comercial, eu vejo que sim. A administrativa, ainda não! O nível, em 
termos de planejamento, análise de relatórios gerenciais, a comercial está bem 
a frente. A área administrativa não tem esse direcionamento (GF1). 
 
Nas agências, medimos os resultados com mais facilidade, porque são 
quantitativos. Todas as agências têm as metas definidas. Eu tenho que atingir 
tanto de seguro, tanto de carteira de crédito. Temos isso já bem definido. Na 
questão da retaguarda, nós temos algumas metas também, mas é mais difícil 
de você fazer meta. Como é que você faz uma meta, por exemplo, de controle 
interno? Como é que você faz na área de RH, como é que você faz uma meta 
quantitativa, é difícil, mas todas essas áreas nós criamos alguma forma de 
medir, uma forma de você acompanhar. Isso a cada ano, eu venho tentando 
melhorar, mas não é fácil (DR1). 

 

Tais discrepâncias geraram percepção de desvalorização nos empregados do setor 

administrativo, aspecto que tem sido observado pelos gestores. A aposta é que em 

2018, com o novo modelo de planejamento e monitoramento do administrativo que 

utiliza como base o orçamento, seja possível corrigir essa lacuna. 

 

Nós estamos sempre em segundo plano, eles ganham viagem, prêmios. A área 
comercial é sempre prioridade deles (DC. Empregado área administrativa em 
reunião de devolução pesquisa de clima em junho/2018). 
 
Começamos, em 2018, um piloto no administrativo de distribuição de metas e 
monitoramento, a partir do orçamento. É um processo semelhante ao do 
comercial, Só que tem como base as despesas e não metas de receita como 
no caso do comercial. Acho que em 2019 isso vai funcionar para valer (Entr. 
GTA). 
 
Com essa mudança da diretoria, pretende-se criar reuniões periódicas para 
discutir processos, para discutir melhorias, para discutir soluções e para 
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acompanhar resultados do administrativo e operacional. Então será 
semelhante à área comercial. (Entr.AGP) 
 

O mapeamento, na Alfa, parece estar cumprindo seu papel de orientar um 

pensamento sistemático sobre as questões referentes ao rumo e identificação de 

barreiras e gaps. Tem sido potencializado, nos últimos anos, com a utilização de 

metodologias de gestão, ferramentas e relatórios gerenciais. Além disso, ressalta-se 

que essas práticas têm fornecido uma estrutura para comunicação e discussão, 

permitindo o monitoramento e reajustes durante o processo de mudança, o que 

parece ter promovido a atuação gerencial na influência da jornada, aspecto que será 

apresentado na próxima seção, usar máscaras. 

 
4.2.4  Usar máscaras 

 

A categoria usar máscaras destaca o papel central de influenciar pessoas, colocando 

máscaras e desfazendo-se delas, sempre que necessário, para assumir outro papel, 

adotando múltiplas influências. A atuação dos gestores, influenciando a mudança na 

Alfa, é descrita pelo maior número de referências, indicando maior ênfase desta 

categoria na jornada da Alfa, conforme já apresentado na Tabela 13. 

 

Diversos atores posicionam-se, por meio de performances sociais que vão formando 

impressões favoráveis no fluir da mudança. Notadamente, a posição firme e decidida 

dos conselheiros e de DR1, unidos para enfrentamento da crise, em 2011 e 2012, 

marcou grande parte dos relatos. A simbologia da meta “de um real positivo” indicava 

a grave situação vivenciada pela Alfa e o movimento do emergir de resultados 

negativos significativos para o resultado positivo, unindo todos em torno da mudança. 

 

Esse conselho foi até o BACEN e a Central e assumiu a responsabilidade pela 
situação, junto com o diretor. Assumiram o compromisso de dar resultado, "de 
um real positivo", que foi para não ter a incorporação da Cooperativa (Entr. 
AGP). 
 
E quando a gente desiste de um negócio assim a gente mostra um ponto de 
fraqueza muito grande: “Ah, fulano podia ter feito isso. Não fez porque é moleza 
danada”. Então nós sentimos que a gente podia fazer o negócio começou a 
melhorar, falamos, "não, nós não vamos desistir" (Entr. CSA). 
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Mas assim, o pulo do gato do negócio foi enfrentar as broncas de frente. Nós 
não podíamos deixar aquilo lá (Entr. CSF). 

 

As performances sociais dos conselheiros e DR1 parecem ter formado a impressão 

de um time de coragem, honrado, determinado e deu um certo tom de heroísmo ao 

grupo. Isto conferiu poder de influência a esses atores para liderar a mudança, 

conforme declarações: “Temos um conselho forte, teve que ter muita coragem para 

encarar aquela confusão (GF2); “O catalizador de tudo foi DR1. Teve o apoio do 

conselho, ele teve a inteligência para fazer o negócio acontecer” (GF1). 

 

Há diversas indicações nas entrevistas dos gestores sobre a valorização da liderança 

como um recurso fundamental para a mudança, já que conferiu inspiração para os 

subordinados, pares e comunidade para a jornada. A liderança exemplar do conselho 

e diretoria, destacadas como requisitos fundamentais dos líderes na Alfa e como 

atributos necessários para a geração de credibilidade e confiança, parece ter difundido 

valores como honestidade, idoneidade, respeito, transparência e justiça por toda a 

organização. Há indícios de que a vivência da crise na Alfa deu realce a esses valores 

como referenciais para o comportamento das lideranças. Nesse sentido, observou-se 

que o comportamento autêntico das lideranças (backstage) encontrou ressonância 

entre os empregados (plateia), unindo-os para a mudança (frontstage). 

 

Líder quer dizer uma pessoa que eles têm confiança e que inspira. Eu costumo 
brincar com eles que eles pulam no rio comigo. Se eu pular, eles vão comigo. 
Nós tivemos no meio do caminho diretores que foram demitidos pelo conselho 
exatamente porque não tinham aquela liderança de saber tratar com os 
empregados. Tivemos diretor no passado que gritava com o empregado lá 
embaixo no caixa, dando grito na agência. Que liderança um diretor desse tem, 
né? Foi demitido, por comportamento (Entr. DR1). 
 
O DR1 e DR2 são diretores que são diferentes, mas extremamente ilibados, 
conhecidos, que tem a confiança tanto do conselho como das pessoas lá fora 
(Entr. GTN). 
 
Porque todos os conselheiros são pessoas que têm credibilidade, são pessoas 
que conhecem as pessoas da região, são pessoas que residem aqui, com 
família aqui, todos tem uma história de realizações aqui, isso transmite uma 
forte confiança e credibilidade e é muito importante porque somos instituição 
financeira (Entr.DR2). 
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Estes valores parecem ter sido progressivamente incorporados à atuação gerencial 

no sentido de um código moral, de um padrão comportamental para pertencimento a 

esse time de gestores. Sua manifestação pode ser observada nos momentos de 

tomada de decisão, atuação em conflitos, seleção de empregados, demissão, 

feedbacks. 

 

Em 2011, tivemos que convencer o presidente a sair, porque ele era a maior 
dívida da Cooperativa. Não tinha condição de se confiar nele. Que tipo de 
credibilidade isso ia gerar? Nós, esses quatro elementos do conselho, 
tínhamos em mente o seguinte, "nós temos que fazer correto o que precisar de 
ser feito, doa a quem doer", esse aí era nosso propósito (Entr. CSA). 
 
Disse ao GTN que não devia demitir a funcionária, porque ele nunca tinha dado 
feedback para ela sobre isso. Ele tinha que primeiro ser claro com ela para 
depois demitir, dar oportunidade a ela de reação (DC. DR1). 
 
Pode me dizer que não concorda, vamos conversar e aí podemos até rolar no 
chão aqui, mas vamos resolver! Ir para lá, concordar aqui na minha frente e 
voltar para lá e ligar para outro gerente e mobilizar para fazer uma coisa 
contrária, isso é apunhalar pelas costas (Entr. DR1). 

 

A inclusão de novos atores nesse time da alta direção, como na atração de sucessores 

para conselheiros ou seleção de profissionais para ocupar gerências táticas e 

diretoria, por exemplo, revelam experiência ambígua e paradoxal para alta cúpula de 

Alfa: por um lado o desejo de captar profissionais mais técnicos no mercado ou 

conselheiros bem preparados, por outro lado, cuidado e temor em atrair pessoas que 

não se enquadrem nesse código moral.   

 

GTN, você tem que aprender uma coisa, conhece primeiro o seu território, 
primeiro você conhece aonde você está, não adianta você chegar pondo banca 
que você vai se estrepar, conhece o costume da região, conhece o pessoal 
que está em volta de você (aconselhando gerente tático de negócios recém 
contratado) (Entr. CSF). 
 
Ele está pronto tecnicamente (referindo-se ao gerente promovido a diretor), 
mas na liderança eu quero prepará-lo melhor (Entr.DR1). 
 
Conselheiro aqui é trabalho voluntário, não recebemos nada! Todos aqui têm 
sua empresa, seu trabalho e não dependem da Cooperativa para sua 
subsistência. Se receber, corremos o risco de atrair pessoas que vem só pelo 
dinheiro e não vão cuidar do negócio do jeito que precisa, vão subverter o 
negócio. Mas sabemos também que isso limita o interesse das pessoas, 
porque tem que se dedicar também (Entr. CSA). 
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Os paradoxos relacionados aos valores da justiça e da honestidade aparecem em 

outros momentos nos relatos dos gestores ao abordarem situações de tomada de 

decisão nas quais há conflito entre o que denominam “razão e coração”. 

 

A gente vai amadurecendo, eu acho que eu tenho a concepção comigo o 
seguinte: tenho que fazer o que é certo, tenho que ser justo nas minhas 
decisões. Se eu for justo no que eu estou fazendo, eu vou dormir tranquilo. A 
pessoa pode ser uma pessoa que eu prezo muito, mas aqui dentro ela tem um 
papel. Eu tenho que trabalhar com a razão, eu não posso ficar com dó dela e 
não demitir ela - é nesse sentido que eu digo razão e emoção (Entr. DR1).
  
Razão ou coração? Eu falei, por INT: “mas rapaz, esse negócio de conselho 
fiscal é muito complicado, você tem que mostrar o defeito do outro, isso é muito 
ruim”! Ele me respondeu que, para o bem da Cooperativa, eu tinha que apontar, 
tinha que fazer. Então a situação é essa: são pessoas a princípio você entende 
que são boas “são isso, são tão aquilo”, mas na realidade, não é aquilo que a 
Cooperativa precisa. Então é a hora que você tem que agir com a razão (Entr. 
CSF). 

 

Nos relatos de tomada de decisões muito críticas, aquelas que repercutiam e 

impactavam fortemente empregados, associados e a própria comunidade, notam-se 

referências a tais valores. Isto pode ser constatado em relação às reflexões que 

abordam o grande volume de demissões, no fechamento da Fundação Educacional 

que era mantida por Alfa, ou no ajuizamento de dívidas de produtores rurais 

inadimplentes.  

 

Em muitos momentos você pensa: “ah rapaz, preciso demitir fulano, tentei 
muito e ele não tá dando resultado, mas tenho dó, porque aquela pessoa lá 
que tem um filho, uma família”. Mas eu acho que quem tem que pensar em 
filho e família é a pessoa né? E quando eu falo de razão eu falo da justiça, 
porque aqui ninguém é demitido sem entender primeiro onde está e onde a 
empresa quer que ela chegue. Quando eu falo em razão, eu acho que tem que 
ficar muito claro a regra, mas uma vez se aquilo é sucessivamente tentado e 
não acontece, acho que tem que prevalecer a razão que é às vezes, é a 
demissão (Entr. DR1). 
 
Um dos momentos mais difíceis dessa crise foi administrar o encerramento da 
Fundação Educacional. Porque era um projeto social muito bacana, e o 
fechamento criou uma questão muito grande na cidade. Nós tivemos que 
desmontar aquilo. Era uma escola mantida pela Cooperativa, que gastava por 
ano um milhão de reais. Para Alfa, que estava dando prejuízo, como é que 
poderia ser isso? E procuramos fazer isso com transparência. Até no Ministério 
Público houve reclamação. Nós tivemos que enfrentar o Ministério Público para 
poder desmontar a Fundação (Entr.INT). 
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Foi uma confusão quando começamos a ajuizar os produtores que deviam e 
cobrar garantias na justiça. Isso nunca tinha acontecido aqui na cidade. 
Imagina a dificuldade que passamos? (Entr. CSA). 

 

Esses valores e significados suportaram a atuação de conselheiros e diretor no 

gerenciamento da impressão junto a empregados, associados e comunidade, 

conferindo congruência às argumentações e às performances sociais e permitindo 

remoção de barreiras e a implementação das decisões. 

 

Eu fiz uma apresentação de impacto em 2011, tentando dizer o seguinte aos 
empregados: “vocês têm que entender onde nós estamos, porque vai ter muita 
mudança. Não somos nós que queremos mudar, é que é necessário para 
sobrevivermos”. E eu desenhei um Titanic e o coloquei afundando, aí falei: 
“esse nosso Titanic pode afundar, e não importa de que lado, porque nós 
estamos no mesmo barco! Então o que eu quero dizer para vocês? Ou todos 
nós damos as mãos para segurar o Titanic ou todo mundo vai afundar junto, 
independente se o buraco é do seu lado ou do meu”. Eu sempre fui muito de 
mostrar para as pessoas necessidade de mudar, quando você consegue 
mostrar e a pessoa consegue entender, eu acho que a mudança fica mais fácil 
de acontecer (Entr. DR1). 
 
Quando a gente chegou na AGO e nas reuniões com associados, dizíamos: 
"nós estamos lá, nós queremos resolver o problema, nós não vamos esconder 
que teve problema. Teve e foi grave", mas está sendo resolvido. Vocês podem 
ficar tranquilos" Teve muito cooperado que falou que enquanto estivéssemos 
lá, eles estariam junto. E eles viam também que os devedores estavam todos 
sendo ajuizados, que as providências estavam sendo tomadas. Então a 
credibilidade do conselho teve um peso muito grande (Entr. CSA). 
 

A influência do interventor (INT) designado pela Cooperativa Central também é 

destacada, sobretudo na primeira fase da mudança, tendo sido caracterizada como 

democrática. A atuação do INT assumiu características de um papel mais consultivo, 

como um agente de mudança, um mentor da alta cúpula, do que de um gestor da 

crise. Apesar de ter recebido poderes para conduzir a recuperação de Alfa e ter um 

diagnóstico da situação em mãos, ele optou por uma atuação de influência para a 

tomada de decisão, dando protagonismo ao Conselho e Diretoria Executiva. Seu 

posicionamento em relação aos conselheiros e diretor foi de geração de informações 

e de orientação técnico gerencial, que acabou por dar suporte e incentivar a atuação 

da alta administração no diagnóstico do ambiente e na tomada de decisão.  
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Fiquei com carta branca para fazer todas as mudanças, inclusive as de 
governança. E eu acho que um ponto fundamental que deu certo nisso, foi 
minha aceitação. Porque eu não cheguei como interventor, eu cheguei como 
aquela pessoa que, embora tivesse todo o poder para fazer, eu não cheguei 
com esse espírito. E comecei a formar equipe. Uma equipe de técnica e uma 
equipe de governança. E sempre eu tive muita preocupação com o meu 
comportamento, nunca de colocar nada de goela abaixo (Entr. INT). 
 
Então a minha metodologia era de para casa: a gente planejava intensamente. 
Eu colocava todo mundo no fogo e fugia, vinha para BH e na volta avaliava com 
eles como estava a execução e aí tomávamos outras decisões (Entr. INT). 
 
INT não deu só o peixe não, ele deu o peixe e a vara para pescar. Ele ficou um 
tempo com a gente aqui como se fosse um consultor, tanto é que é uma pessoa 
que nós temos uma estima muito grande por ele até hoje (Entr. CSF). 

 

A parceria forte na atuação de INT e DR1 parece ter viabilizado a operacionalização 

da cooperativa em termos do gerenciamento da rotina e execução das mudanças. 

 

Nós vivemos um dia após o outro. Eu e o DR1 agarrados, fazendo 
monitoramento e cercando os problemas, indo para sociedade para falar. 
Então, nós tínhamos coisas tempestivas, que aparecia todo dia no pinga fogo, 
e tínhamos as rotinas, que era de todo dia. Quantas vezes eu tive que ligar e 
fazer intervenções em Brasília (Entr.INT). 
 
E nesse movimento a entrada do DR1 foi fundamental, porque eu precisava de 
uma pessoa para tocar a Cooperativa. Ele tinha credibilidade, inteligência e 
logo mostrou talento para liderança (Entr.INT). 
 
O conselho deu um apoio muito grande, mas o DR1 foi imprescindível para 
esta mudança. Foram impostas várias mudanças, mas, o DR1 deu suporte 
para que acontecesse (GF1). 
 

Assim, parece que a combinação da atuação política e estratégica do Conselho, 

alinhada com a liderança do DR1 no gerenciamento da Alfa e o apoio técnico gerencial 

de INT, criou condições favoráveis para a jornada da mudança. Apesar da ausência 

de formação em gestão e da inexperiência no mercado financeiro, o grupo acabou por 

reverter os resultados da Alfa. Os dados confirmam as percepções relatadas na 

pesquisa referentes a falta de conhecimento dos gestores e inexperiência em relação 

a gestão de instituição financeira. Confirma-se ainda a relevância do suporte técnico 

gerencial fornecido por INT que possui formação específica e larga vivencia no setor. 
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Ressalta-se que, no fluir da mudança, de acordo com o já exposto anteriormente, as 

fases da mudança na Alfa determinaram atuações diferenciadas dos gestores, de 

acordo com os desafios inerentes ao ambiente organizacional. A partir de 2014, o 

enfoque passou a ser influenciar o ganho de competência dos empregados em termos 

técnicos e comportamentais, a fim de estruturar e expandir os negócios. Após a 

renovação de parte do quadro de empregados, foi possível perceber um novo padrão 

de atuação menos diretivo, de maior diálogo e participação dos empregados, 

suportados por práticas de planejamento e monitoramento de resultados e de 

feedback especialmente incentivadas pelo PGD. 

 

O ‘GTN’ ensinou primeiro o pessoal a usar o sistema de forma mais eficiente. 
Ele ensinou as pessoas a trabalhar e analisar relatórios, dar mais consistência 
para o negócio, ajudou os gestores a compreender e a fazer uma leitura melhor 
do cenário do mercado. Ele veio para dar um pouco mais de maturidade a 
equipe. Tornou-os mais críticos, mais analíticos, mais focados no resultado 
(Entr. AGP). 
 
Na cooperativa hoje, temos uma cultura de feedback. Quando vai processar 
uma mudança, a gente tenta sempre identificar as resistências, a gente 
trabalha através de feedback, dando direcionamento, tentando entender a 
divergência que pode até ajudar. Parei de achar que divergência é uma coisa 
necessariamente ruim (Entr.GTA). 
 
Diferenças observadas entre as reuniões de monitoramento dos resultados 
comerciais em 2016 e em 2018: em 2016, após apresentação pelo gerente da 
agência dos resultados e explicações, o diretor fazia suas considerações 
indicando alguns caminhos. Em 2018, o gerente de negócios dá panorama 
geral dos resultados e faz perguntas aos gerentes de PA e a todo o grupo: o 
que esses números querem dizer, que estratégia? O que é possível fazer? 
Parece haver maior estímulo ao raciocínio crítico, ao debate dos gestores sobre 
sua prática (DC. Reunião de monitoramento negócios em 5/2018). 

 

O uso de máscaras e os múltiplos papéis estão presentes em diversos relatos dos 

gestores e ilustram a atuação dos gestores no gerenciamento da impressão. É 

possível, em relato do entrevistado DR1, identificar diferentes formas de influenciar: o 

cara do mal, o incentivador e o exemplo. 

 
No começo, eles me viam como o cara mal, o cara que demitia! Porque nem 
sempre o caminho é a conversa. Eles não ligavam o computador durante o dia, 
eles não sabiam mexer em Excel, não visitavam associado e eram os gerentes 
que ganhavam os maiores salários. Que feedback você vai dar para essa 
pessoa? Não adianta, tinha que demitir (Entr. DR1). 
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Num imprevisto, a equipe tem conhecimento para resolver, o que eles precisam 
é de alguém acima dizendo “é isso mesmo, vai lá e faz”, sabe? Muitas vezes, 
eles precisam apenas de um incentivador, porque sabem o que fazer, tem é 
alguma insegurança ou temor de fazer. Nós temos que ter muito cuidado, 
porque o que eu falo e a forma que eu falo, eu interrompo um ciclo de 
criatividade deles (Entr. DR1). 
 
Fazer um churrasco, tá com o pessoal lá, ir para um bar, conversar, jogar 
conversa fora, eu fiz um pouco de tudo isso. Eu entendo o seguinte: o pessoal 
me enxerga como uma pessoa correta, faço de tudo para eles me enxergarem 
como uma pessoa justa eu tenho que dar o exemplo, isso para mim tem um 
peso, eu carrego esse peso comigo, eu tenho que dar o exemplo (Entr. DR1). 

 

Quanto ao gerenciamento da impressão como uma forma de comunicação e de 

interação social, identificam-se algumas referências que ressaltam a importância da 

empatia com a plateia para a atuação influente. Destacam-se, ainda, evidências dos 

afetos e sentimentos inerentes à atuação dos gestores na influência da jornada. 

 
Eu recuei a linguagem profissional, não é que eu fui para o amadorismo e 
larguei a técnica para lá, mas eu fui para um linguajar mais no entendimento 
deles, mais acessível ao que eles podiam compreender, no momento deles 
(Entr. GTN). 
 
“Tem que dar enxadada onde tem minhoca! ”. Atuação DR1 na reunião de 
monitoramento dos resultados comerciais ao se referir a importância do foco 
no resultado para gerentes e PA (DC. DR1). 
 
Olha, fiquei muito triste no dia que caiu a ficha que eu era vista como um trator, 
aquela que provoca pânico no outro. Foi difícil para mim. Quero ter mais 
empatia, ser uma pessoa mais leve (DC. Relato gerente de PA). 
 
Ah, tem vez que você com raiva, fica chateado. Sou de carne e osso né? Aí 
esfria a cabeça, tenta entender por que a pessoa está resistindo ou está indo 
contra aquilo. É claro que ninguém acha que vai dar 100% de adesão ou 100% 
de assertividade, daí tento conversar e entender o porquê da resistência, o 
porquê do problema (Entr. GTN). 
 
Esse foi um desafio da minha vida, tenho muito orgulho do que fizemos aqui! 
(Entr. PCS). 

 

Pelo exposto, a análise da categoria usar máscaras nos dados da Alfa confirma a 

liderança como altamente relevante na atuação dos gestores no gerenciamento para 

a mudança, sobretudo pela força dos valores expressados pela alta cúpula no 

gerenciamento da impressão, da consciência de exercer múltiplos papéis e da 
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atenção e interesse pelos bastidores (backstage).  

 

4.2.5 Mirar 

 

Só é possível saber o que se fez realmente, depois de tê-lo feito. Como as 

organizações seriam entidades altamente complexas que operam em ambientes 

variáveis e múltiplos, Badham (2013) advoga que entender completamente antes da 

ação gerencial seria impossível. Daí a importância de mirar, de se estabelecer 

espaços para que se reflita, avalie, aprenda e inove a partir da vivência da mudança, 

segundo Badham (2013). 

 

Com o estímulo das questões levantadas, a partir do roteiro, tanto nas entrevistas 

como nos grupos focais, surgiu a percepção de que, apesar de não haver uma forma 

sistematizada de acompanhamento da jornada, práticas como monitoramento de 

resultados, feedbacks PGD, escolinha de negócios seriam espaços nos quais a 

reflexão sobre a prática é estimulada e soluções e melhorias são dimensionadas.  

 

No meu ponto de vista, hoje a gente não tem uma sistemática desse tipo. 
Temos sim ferramentas como o PGD, o sistema de metas que a gente tem para 
avaliar resultados, isso tem ajudado a medir o desenvolvimento das agências, 
o desempenho delas e também ajuda as pessoas a refletirem sobre como 
estão atuando e a propor melhorias. Temos também o programa de coaching 
de lideranças (Entr. AGP). 
 
Desde quando o GTN chegou, ele começou, com algumas ideias que ele trouxe 
de outros lugares em que trabalhou, reuniões semanais dos gerentes com 
subordinados, tem escolinha de produto, enfim, para que envolva o gerente 
realmente dentro. Acho que tudo isso ajuda nesse sentido de pensar sobre o 
que está sendo feito (Entr. CSF). 
 
Temos as reuniões nos comitês que juntam todas as pessoas envolvidas 
naquele processo. São espaços para compartilhar experiência, surgem muitas 
ideias (GF1)). 

 

Mesmo sendo possível identificar, nos dados levantados na Alfa, referências que 

conferem à jornada características de reflexão e de geração aprendizagem, não foram 

identificadas nos relatos práticas intencionalmente estruturadas para essa finalidade.  
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Temos que sistematizar isso, mas ainda não há um sistema formal, toda 
semana, todo mês, não, mas nos espaços que temos de reuniões a gente 
fomenta esse tipo de atitude (Entr.  GTN). 
 
Não tem nenhuma técnica de avaliar a mudança; a prática que tem é, uma vez 
implantada, acompanhar se ela está acontecendo a contento, se está sendo 
resolvida dentro daquilo que foi proposto. Porque se não está, começam as 
reclamações: “não tá chegando a tempo e hora” “não tá chegando como 
precisa” “tá atrasando”, enfim, é o acompanhamento diário (Entr.  DR2). 

 

Houve citações a elementos externos que servem também como estímulo à reflexão, 

sendo catalizadores de mudanças como: consultorias, vistas técnicas a outras 

cooperativas, participação em treinamentos e eventos na Cooperativa Central. 

 

Nós temos vários starts para gente mudar. Primeiro a consultoria. Se você não 
tem o espelho na sua frente, o espelho de feedback, você não muda. Então 
quando você contrata uma consultoria, você consegue ter esse espelho. O 
segundo start é visitar cooperativas que são mais eficientes. A comparação 
com outros entendo que é uma forma de iniciar a mudança. Te estimula porque 
a comparação incomoda, revela nossas ineficiências, “lá estão fazendo isso? 
Nossa, nem tinha pensado nisso! ” Isso me força a mudar (Entr.  DR1). 
 

Em outras cooperativas, né? Quando temos reuniões de dirigentes, na Central, 
com cooperativas da região, você acaba aproveitando, para compartilhar as 
boas ideias, fazer um benchmarking (Entr. GTA). 

 
Temos o processo de coaching que te faz refletir, te faz olhar no espelho, né? 
Te induz a muitas mudanças pessoais, de postura (Entr. GTN). 

 

Quanto à avaliação de resultados da mudança e sua melhoria, são indicados os 

relatórios gerencias e reuniões de monitoramento, reuniões de equipe como as 

referências utilizadas. De maneira geral, essas fontes coincidem com as práticas e 

instrumentos já descritos na categoria mapear. 

 

A partir de relatórios (APN, PAGI, etc,), em reuniões gerenciais, reuniões de 
equipe e em comitês (GF1). 
 
O principal para avaliar a mudança é a análise dos indicadores e dos relatórios 
mesmo  (Entr. GTA). 
 
Então hoje a gente senta muito para avaliar números. Aí quando a gente tá 
avaliando números, a gente acaba chegando em processo, “esse número aqui 
não tá bom, porque o processo tá errado". Aí o que que nós estamos fazendo? 
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Nós estamos alinhando processo, para gente chegar nos números que a gente 
quer (Entr. GTO) 

 

Ressalta-se que há uma preocupação atual com o incentivo do nível operacional da 

cooperativa para a reflexão sobre sua atuação, o protagonismo de proposições de 

soluções, melhorias e inovações, sobretudo por meio de práticas que permitem maior 

participação. 

 
Reflexão em equipe até pouco tempo não tinha. Agora temos reuniões nas 
equipes onde isso ocorre. Esse ano, tivemos a pesquisa de clima em que cada 
equipe discutiu os resultados e fez plano de melhoria e acordos. No geral, 
fazemos anualmente FOFA da Cooperativa e a pesquisa de clima esse ano 
(GF1). 
 
Mudamos o formato da reunião por demanda deles, ficava uma reunião muito 
maçante, muito só o gerente ou diretor falando. Nós começamos a deixá-los 
participar mais, eles trazerem do jeito deles as informações, formatando do jeito 
deles. Hoje, temos um debate sobre a ação e sobre o que entendemos que 
precisa mudar. Não é só medir o previsto e o realizado, tem mais coisas que 
acontecem, muitas mudanças surgem dessas análises mensais e semanais 
(Entr. GTN) 
 
Estou escrevendo um projeto para ano que vem chamado “Caravana de ideias” 
que o objetivo é fomentar nos empregados geração de soluções e inovações 
(Entr. AGP). 

 

A extensão da prática aos empregados do debate para avaliação e reflexão sobre 

problemas identificados e sua valorização como fonte de produção de conhecimento 

que subsidia decisões e melhorias parece estar relacionada a uma certa 

aprendizagem da alta cúpula da Alfa no fluir da mudança.  

 

Na época, nós nos reuníamos toda semana, toda semana reunia-se o conselho 
com a diretoria executiva, porque os problemas eram grandes e praticamente 
ninguém tinha experiência naquilo que nós estávamos fazendo. Nós 
discutíamos, pesquisávamos e aí achávamos a saída (Entr. DR2). 
 
Não tem melhor maneira para entender os problemas e achar saídas do que 
juntar todos os envolvidos e discutir. Eu tenho feito muita reunião com eles, 
porque não tem outra forma de saber o que fazer para melhorar os processos 
(Entr. DR1). 

 

Por fim, identificaram-se nos relatos referências à valorização do conhecimento formal 

e do conhecimento que é produzido, fruto da vivência de solução de problemas na 
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Alfa. A capacidade de aprendizagem e de empreender resultados na Cooperativa foi 

destacada como fator inclusive de reconhecimento e elegibilidade para promoções, 

indicando para premissas de meritocracia no relacionamento da Alfa com seu quadro 

de empregados. 

 

Hoje as pessoas procuram aprender mais, participar, e buscam o 
conhecimento. Hoje as pessoas estão mais interessadas em aprender. Está 
claro que quem andou para frente aqui foram as pessoas que fizeram esse 
esforço (GF1). 
 
Fiquei sabendo que um agente administrativo e mais cinco jovens colegas 
estudaram juntos e obtiveram o certificado de CPA20 [um certificado fornecido 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais – Anbima, o habitual é obter o CPA10 para depois tentar a obtenção 
do 20]. Antigamente era uma dificuldade para alguém ir lá tirar o 10. Tem diretor 
de cooperativa que não tem até hoje. Hoje aqui está todo mundo tirando por 
vontade própria (DC. DR1). 
 
Hoje tem muita gente aqui que foi estudar, fazer pós-graduação (Entr. AGP). 

 

Embora sem metodologias intencionalmente estruturadas para “mirar”, e as práticas 

de reflexão serem especialmente protagonizadas pelo nível estratégico da 

Cooperativa, identificou-se que começam a ocorrer nos últimos anos iniciativas que 

ampliam a participação para os níveis tático e operacional em avaliação, solução de 

problemas e proposição de melhorias e que os empregados começam a ganhar mais 

confiança para exposição e consistência na participação. Seja por meio das reuniões 

formais, nas quais são incentivadas reflexões dos diferentes níveis estratégico, seja 

pelo incremento da análise crítica de relatórios e outros documentos, observa-se na 

Alfa a criação de espaços de aprendizagem, ainda que em níveis iniciais, que visam 

fortalecer o mirar a jornada de mudança.  

 

4.2.6 Discussão da a atuação dos gestores no gerenciamento para mudança na 

Alfa, à luz da teoria 

 

O propósito da estrutura da 5M não é prescrever dogmaticamente a maneira de 

administrar a mudança, mas inspirá-la por meio de princípios norteadores que 

orientam pessoas na jornada complexa da mudança (Badham, 2013; Badham & 

Cançado, 2014; Badham et al., 2015). A análise, à luz do Framework 5M, dos dados 
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coletados orientou-se pelo trabalho de reconhecimento na atuação dos gestores de 

tais princípios: manter-se atento a lacunas e imprevistos inerentes à complexidade da 

mudança, evitar a negação de percepções indesejáveis; mobilizar recursos e energias 

das pessoas para remoção de barreiras; a elaborar mapas, por meio de diagnósticos, 

que identifiquem padrões e característica capazes de garantir flexibilidade à jornada; 

tirar e colocar máscaras, para influenciar pessoas em direção à mudança; mirar 

espelhos, reflexão para avaliar e aprender.  

 

O Framework 5M conferiu aprofundamento à análise elaborada nesta dissertação à 

luz de outras teorias, trazendo à tona elementos culturais, afetos, emoções, temores, 

paradoxos e apostas que revelaram a parte submersa do iceberg organizacional, 

fazendo emergir elementos da racionalidade densa na atuação dos gestores diante 

do emergente, do imprevisível, do paradoxal, característicos do backstage da jornada 

de mudança. 

 

A alta cúpula da Cooperativa, na reação de tomada de consciência aos descompassos 

organizacionais e ao próprio déficit de atuação, revelou elementos como a abertura 

para cometer erros e a capacidade de responder à realidade de forma reflexiva, 

criativa e proativa, característicos do manter-se atento, conforme a categoria proposta 

por Badham (2013).  

 

A atenção permitiu a identificação e remoção de barreiras, exigindo inicialmente 

mobilização de recursos como liderança, vontade e coragem para resgate da 

credibilidade da Cooperativa junto a suas partes interessadas, e para o 

dimensionamento de estratégias singulares para superação da crise. Permitiu mudar 

rumos, quando a crise foi superada, e buscar capacidade técnica e comportamental 

por meio de agregação de pessoas e tecnologias gerenciais que favorecessem a 

estruturação e condições de expansão dos negócios. Inserção de metodologias 

gerenciais ampliaram espectro dos diagnósticos com mapas que vão passando, a 

cada dia, a ser elaborados e interpretados por um círculo maior de pessoas. 

 

No enfrentamento do indesejável, denominado por um dos diretores como a 

“adrenalina da gestão”, os gestores revelaram forte coalizão em torno de valores de 

honestidade, honra, transparência e justiça, o que parece ter favorecido sobremaneira 
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a atuação coerente e alinhada do grupo em performances sociais. Conforme proposto 

por Goffman (1975), as atuações dos gestores formaram impressão de credibilidade 

e confiança no grupo e na Cooperativa. Os valores compartilhados suportaram o 

enfrentamento de paradoxos e ambiguidades em tomadas de decisão difíceis, como 

nos episódios da demissão de grande número de empregados e substituição de 

colegas conselheiros; na decisão de encerramento das atividades da Fundação que 

atendia crianças da comunidade da qual Alfa era mantedora; ou na firme cobrança e 

ajuizamento de associados inadimplentes com a cooperativa que por vezes eram 

pessoas amigas e conhecidas que conviviam na comunidade local. As diversas 

máscaras utilizadas: o cara mau, o justo, o tutor, o apoiador, o moderador, o político, 

o que conta piada no churrasco ilustram os múltiplos papéis desempenhados na arte 

do entrelaçamento do palco e dos bastidores organizacionais (Badham, 2013; 

Badham & Cançado, 2014; Badham et al., 2015; Badham & Cançado, 2017;  Cançado 

& Badham, 2019 a publicar).  

 

Com o intuito de levar a cabo a agenda formal para implementar a estratégia, melhorar 

processos e desenvolver e capacitar pessoas, novos fóruns de trabalho começaram 

a ocorrer, o que favoreceu a comunicação das pessoas em vários níveis hierárquicos. 

Sem intencionalidade clara, esses espaços de aprendizagem têm criado 

oportunidades para reflexões sobre o fazer e estimulam a concepção de soluções, 

rotas alternativas e melhorias. Embora menos evidente e talvez não internalizado em 

termos de práticas estruturadas, o mirar surge como produto desses momentos 

coletivos e das trocas de experiência com outras cooperativas nas visitas técnicas ou 

no convívio com a Cooperativa Central.  

 

A Tabela 15 apresenta síntese de evidências da atuação dos gestores no 

gerenciamento para mudança em Alfa. 
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Tabela 15 
Síntese de evidências da atuação dos gestores no gerenciamento para mudança em 
Alfa. 

Manter-
se atento 

Interesse pelo indesejável, reação de tomada de consciência dos descompassos 
organizacionais e do próprio déficit de atuação revelou elementos como a abertura para 
cometer erros e a capacidade de responder à realidade de forma reflexiva, criativa e 
proativa. 

Mobilizar Para além de recursos materiais, mobilização de recursos como liderança, vontade e 
coragem para resgate da credibilidade da cooperativa junto a suas partes interessadas 
e ao dimensionamento de estratégias singulares para superação da crise. 
Busca de capacidade técnica e comportamental por meio de agregação de pessoas e 
tecnologias gerenciais que favorecessem a estruturação e condições de expansão dos 
negócios. 

Mapear Inserção de metodologias gerenciais ampliaram espectro dos diagnósticos com mapas 
que vão passando, a cada dia, a ser elaborados e interpretados por um círculo maior de 
pessoas. 

Usar 
máscaras 

Atuações dos gestores formaram impressão de credibilidade e confiança no grupo e na 
cooperativa.  
Valores compartilhados que suportaram o enfrentamento de paradoxos e ambiguidades 
em tomadas de decisão, como nas demissões de empregados e substituição 
conselheiros; na decisão de encerramento das atividades da Fundação ou na firme 
cobrança e ajuizamento de associados inadimplentes. As diversas máscaras utilizadas: 
o cara mau, o justo, o tutor, o apoiador, o moderador, o político, o que conta piada no 
churrasco ilustram os múltiplos papéis 

Mirar Sem intencionalidade clara, espaços formais para gestão estratégica, melhoria de 
processos ou de desenvolvimento e capacitação têm criado oportunidades para 
reflexões sobre o fazer e estimulam a concepção de soluções, rotas alternativas e 
melhorias. 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir dados da pesquisa 
 

Por fim, é importante ressaltar que não se trata aqui de esforço em reconhecer ou 

confirmar um modelo efetivo para se gerenciar a mudança e sim de reconhecimento 

nos relatos dos gestores de padrões, dinâmicas, princípios de ação que sinalizam uma 

outra racionalidade que interage com o emergente, evita a negação de percepções 

indesejáveis, difere da visão do conhecimento como técnica aplicada, enfatizando e 

reconhecendo a ação como incerta e complexa. Relatos repletos de dúvidas, 

vacilações, apostas, emoções e afetos que indicam a racionalidade crítica e reflexiva 

que criou na Alfa um processo interativo de ação sob incerteza, reflexão e reação, 

próprios à racionalidade densa (Badham, 2013; Badham & Cançado, 2014; Badham 

et al., 2015; Badham & Cançado, 2017;  Cançado & Badham, 2019 a publicar).   

 

No próximo capítulo apresentam-se as considerações finais. 



115 

 

5 Considerações finais 

 

Esta dissertação teve como objetivo descrever como ocorre o gerenciamento para 

mudança em uma cooperativa de crédito. Foi realizado estudo de caso descritivo e 

explicativo, de caráter qualitativo, tendo como base quadro de referência elaborado a 

partir do Framework 5M, um veículo retórico que propõe princípios orientadores, 

conceitos chave para o gerenciamento para a mudança. A unidade de análise foi a 

Cooperativa Alfa, que atua no setor de crédito há quase 20 anos, tendo vivenciado no 

período de 2011 a 2018 processo de mudança para a recuperação de uma grave crise 

econômico financeira. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa 

documental, de 10 entrevistas semiestruturada com conselheiros e principais 

gestores, de dois grupos focais com empregados e de pesquisa ação, tendo em vista 

que a pesquisadora atuou como consultora na Alfa no período de 2016 a 2018. 

Empregou-se a técnica de análise de conteúdo para analisar os dados, utilizando-se 

o software NVivo 12 Pro. 

 

Para atender ao primeiro objetivo específico, foi descrita a mudança na Cooperativa 

Alfa, que foi retratada como um fluxo contínuo de transformação, contextual, histórico 

e processual, iniciado em 2011 e em andamento até os dias atuais.  

 

A análise dos dados revelou três fases da mudança na Alfa: a primeira fase 

denominada saneamento ou recuperação, no período de 2011 a 2013; a segunda, 

estruturação, de 2014 a 2015; e a terceira, expansão ou consolidação, a partir de 

2016. A fase de saneamento ou recuperação foi período de grave crise econômico 

financeira deflagrada pela interferência da Cooperativa Central e BACEN em função 

do desenquadramento de Alfa nos limites legais de diversificação de risco. Período 

marcado pela tomada de consciência da crise por lideranças, empregados e 

associados e de forte coalizão dos conselheiros e diretoria na adoção de ações que 

revertessem a gravidade do quadro. Nesta fase foram destacadas medidas como: a 

reestruturação da governança, com a substituição de parte do conselho e da diretoria 

executiva; demissões e resistências de empregados; elaboração de um plano de 

recuperação da cooperativa acordado com BACEN e Cooperativa Central; 

gerenciamento dos riscos de imagem junto à comunidade e associados; adoção de 
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política de crédito conservadora e foco na cobrança por meio da renegociação e 

execução de dívidas dos associados inadimplentes. 

 

A segunda fase, estruturação, foi iniciada com a reversão dos resultados dos 

indicadores econômicos financeiros e o reenquadramento da Cooperativa nos 

parâmetros legais monitorados pelo BACEN. A fase tomou contorno a partir de novas 

práticas que foram sendo estabelecidas, como a criação de setores, planejamento de 

metas, definição de função e responsabilização das pessoas, adoção de normas e 

novos procedimentos. Porém, o desenvolvimento de tais práticas enfrentou barreiras 

como a ausência de internalização de novos valores, hábitos e incorporação de 

competências técnicas e comportamentais para uma atuação mais capacitada das 

pessoas na implementação. 

 

A terceira fase, expansão ou consolidação, foi deflagrada pela inserção de maior 

tecnicismo na gestão da Alfa por meio de contratação de profissionais com perfil mais 

técnico e já experientes no mercado, ações de capacitação, desenvolvimento e 

promoção de empregados. Observam-se neste período características de 

internalização da mudança, sendo descritos comportamentos de maior proatividade 

dos gestores e de parte dos empregados, engajamento das equipes, quadro gerencial 

exibindo maior criticidade, expressa nos debates e reuniões, e maior empoderamento 

das equipes para encaminhamento de soluções operacionais havendo, portanto, 

alguns indicativos de repercussão da mudança na cultura, políticas e práticas 

organizacionais. 

 

Em cada fase, os gestores definiram conteúdos e temas de mudança, a partir de um 

conjunto de compreensões do contexto externo e interno, investindo em iniciativas, 

ações, reações e articulações para execução das mudanças definidas. Identificou-se 

que a mudança na Alfa foi um movimento de adaptação ao ambiente externo, dado 

que foi deflagrada por agentes externos, como BACEN e Cooperativa Central que, por 

meio de novas práticas de monitoramento, identificaram riscos da Alfa ao SNCC. 

Contando com grande envolvimento e forte coalisão das lideranças, a mudança 

repercutiu em todos os componentes organizacionais e sobretudo gerou evidências 

nos resultados tangíveis da Cooperativa, que obteve crescimento no período de 2012 

a 2018 de 201% em seu patimônio, e de 198% no seu resultado final.  
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A descrição da mudança na Alfa foi sobretudo retratada de forma processual, 

destacando narrativas suportadas pelo factual, por uma racionalidade funcional que 

foi capturada com certa facilidade por abordagens teóricas mais tradicionais. Porém, 

sobretudo na primeira fase, emergiram elementos que indicaram a complexidade da 

mudança, destacando confusão, paradoxos, ambiguidades, surpresa com 

imprevistos, improvisos, emoções e afetos dos gestores em sua atuação para a 

mudança. Tais elementos instigaram o trabalho de análise crítica e pragmática da 

mudança, conforme buscou-se evidenciar na consecução do segundo objetivo 

específico. 

 

Para atender ao segundo objetivo específico, explicar a atuação dos gestores no 

gerenciamento para a mudança, procedeu-se a análise a partir do Framework 5 M: 

Manter-se atento (Mindful); Mobilização (Mobilizing); Mapeamento (Mapping); usar 

Máscaras (Masks); Mirar – usar espelhos (Mirror). É importante ressaltar que a 

utilização desta referência para explicar a atuação dos gestores para mudança não se 

tratou de esforço em reconhecer ou confirmar um modelo efetivo para se gerenciar a 

mudança e sim de reconhecimento, nos relatos dos gestores, de padrões, dinâmicas, 

princípios de ação que sinalizam uma outra racionalidade que interage com o 

emergente, evita a negação de percepções indesejáveis, difere da visão do 

conhecimento como técnica aplicada, que evidencia elementos dos bastidores 

organizacionais (backstage), enfatizando e reconhecendo a ação como incerta e 

complexa. 

 

Dentro desta perspectiva, a análise da atuação gerencial revelou que a alta cúpula da 

Cooperativa, ao tomar consciência dos descompassos organizacionais e do próprio 

déficit no exercício de seu papel, demonstrou capacidade de responder à realidade 

de forma reflexiva, criativa e proativa, bem como abertura para cometer erros e 

aprender com eles, característicos do manter-se atento.  

 

A atenção permitiu a identificação e remoção de barreiras, exigindo inicialmente 

mobilização de recursos como liderança, vontade e coragem para resgate da 

credibilidade da Cooperativa junto a suas partes interessadas, e para o 

dimensionamento de estratégias singulares para superação da crise. Permitiu mudar 

rumos, quando a crise foi superada, e buscar capacidade técnica e comportamental 
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por meio de agregação de pessoas e tecnologias gerenciais que favorecessem a 

estruturação e condições de expansão dos negócios. A inserção de metodologias 

gerenciais ampliou espectro dos diagnósticos com mapas que vão passando, a cada 

dia, a ser elaborados e interpretados por um círculo maior de pessoas. 

 

A forte coalizão dos gestores em torno de valores de honestidade, honra, 

transparência e justiça, assim como dos objetivos de recuperar a Cooperativa e 

recentemente de expandir os negócios, garantiu sobremaneira a atuação coerente e 

alinhada deste time em performances sociais, formando impressão de credibilidade e 

confiança no grupo e na Cooperativa. Os valores compartilhados também suportaram 

o enfrentamento de paradoxos e ambiguidades em tomadas de decisão difíceis, que 

repercutiram na comunidade local e afetaram pessoalmente os gestores em seu ciclo 

de relações sociais. Com fartas evidências do uso de diversas máscaras, foram 

ilustrados os múltiplos papéis desempenhados na arte do entrelaçamento do palco e 

dos bastidores organizacionais, especialmente no caso de um dos diretores 

executivos, que foi reconhecidamente o “comandante da jornada”.  

 

Com o intuito de levar a cabo a agenda formal para implementar a estratégia, melhorar 

processos e desenvolver e capacitar pessoas, novos fóruns de trabalho começaram 

a ocorrer, o que favoreceu a comunicação das pessoas em vários níveis hierárquicos. 

Sem intencionalidade clara, esses espaços de aprendizagem têm criado 

oportunidades para reflexões sobre o fazer e estimulam a concepção de soluções, 

rotas alternativas e melhorias. Embora menos evidente, e talvez não internalizado em 

termos de práticas estruturadas, o mirar surge como produto desses momentos 

coletivos e das trocas de experiência com outras cooperativas nas visitas técnicas ou 

no convívio com a Cooperativa Central. 

 

Em termos da jornada para o futuro, a Alfa navega renovando seus objetivos, 

enfrentando novas barreiras, elaborando novos mapas, agregando conhecimento em 

sua bagagem e embarcando novos passageiros nesta travessia. Destaca-se que a 

dinâmica complexa do ambiente e o desafio de expansão dos negócios poderá exigir 

do time coeso que liderou a mudança abertura para questionar seu modus operandi, 

em termos de renovação de valores, práticas e abertura para inserção de novos 

membros. O conforto com o êxito e a relação de confiança mútua entre os membros 
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desse time de líderes não deve servir de barreira à superação dos desafios futuros. 

Com novas configurações, tais desafios exigirão renovação das estratégias e práticas 

na navegação do rio da mudança. Navegação que é sempre incerta e que convoca 

atenção, necessidade de reflexão e inovação. 

 

Conclui-se que esta dissertação alcançou seus objetivos e que a escolha do método 

estudo de caso mostrou-se adequada, pois conferiu oportunidade para avanço teórico 

significativo ao permitir a captura da racionalidade densa e pragmática na atuação dos 

gestores no gerenciamento para mudança na Alfa.  

 

O estudo contribui para explicitação da experiência da mudança na Alfa, fornecendo 

a seus gestores subsídios para reflexões atuais e futuras sobre sua atuação para a 

mudança. Permite, ainda, apoio ao SNCC no debate atual sobre a crescente demanda 

por lideranças transformadoras que sejam capazes de preservar a identidade 

cooperativista e atuar de forma competente no setor de serviços financeiros. O setor 

passa por intensas transformações, sobretudo, pela necessidade de implementação 

de novas estratégias, práticas que garantam a efetividade das cooperativas de crédito 

num ambiente de negócios tão pressionado pela inovação tecnológica, novos hábitos 

de consumo, competitividade e exigências normativas dos órgãos de controle. 

 

Destaca-se também a contribuição deste estudo para o debate sobre a abordagem e 

análise das novas configurações de modelos de negócio que têm surgido no contexto 

da inovação, como o caso das Fintech e Start ups. Modelos que, portando dinamismo 

próprio, conjugam a grande capacidade de capturar oportunidades emergentes e de 

abordá-las com tempestividade, maximizando a geração de valor para os seus 

clientes com uma operacionalização do negócio a custos reduzidos. Esse modus 

operandi tem desafiado as teorias tradicionais e convida ao debate sobre abordagens 

mais pragmáticas e aderentes ao emergente e à complexidade. 

 

Sugere-se que futuros estudos ampliem a unidade de observação, inserindo de forma 

mais abrangente o nível operacional, para que se possam capturar suas percepções 

sobre a formação da impressão da atuação dos gestores na mudança. Outra sugestão 

seria a realização de análise de dados quantitativos que poderão fortalecer as 

constatações finais que, nesta dissertação, ficaram limitadas ao enfoque qualitativo. 
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Assim, a análise da mudança na Alfa resultou na identificação de dinâmicas 

específicas e de repercussão sistêmica em todos os componentes organizacionais. 

Confirmou adequação de abordagens mais tradicionais e prescritivas da mudança, 

assim como de modelos de transformação organizacional para captura do factual e 

da racionalidade funcional, limitada. Já o Framework 5M complementou e conferiu 

aprofundamento a estas abordagens, pois, ao capturar a atuação dos gestores, 

permitiu o avanço da teoria, trazendo à tona elementos culturais, afetos, emoções, 

temores, paradoxos e apostas.  

 

O estudo confirmou, portanto, a relevância da proposição do Framework 5M no 

gerenciamento para mudança. Contribui dessa forma para o avanço da teoria, já que 

destaca o potencial para complementar e aprofundar as abordagens tradicionais de 

mudança organizacional, capturando a parte submersa do iceberg organizacional, e 

trazendo à tona elementos da racionalidade densa e pragmática na atuação dos 

gestores diante do emergente, do imprevisível, do paradoxal, característicos do 

backstage da jornada de mudança. Tal aprofundamento é relevante e pode contribuir 

para debates que se estabelecem hoje na academia em torno de temáticas como 

execução da estratégia e do gerenciamento no contexto de inovação e da própria 

teoria da mudança como uma teoria da ação. 
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Apêndices 

 

Apêndice A- Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 
 
Núcleo de Estudo sobre Organizações e Gestão de Pessoas  
Linha de Pesquisa: Mudança Organizacional  
Coordenação: Vera L. Cançado  
 

Gerenciamento para mudança 
 
Descrição: A partir de críticas às abordagens tradicionais de mudança organizacional, 
baseadas na tentativa de racionalizar e controlar o processo, por meio do 
gerenciamento da mudança, propõe-se testar uma abordagem mais pragmática, 
simbólica, discursiva e baseada em prática, denominada 5M. Esse framework 5M 
considera a mudança como uma jornada caótica e complexa, que ocorre na prática, 
na qual é necessário manter-se atento, mobilizar, mapear, usar máscaras e mirar. 
Neste projeto, tem-se como objetivo a aplicação deste modelo, visando valida-lo como 
instrumento de análise e de intervenção organizacional. Para tal, serão utilizadas 
metodologias de caráter qualitativo, desenvolvidas por meio de estudos de casos - 
dissertações dos alunos do MPA. O resultado desta pesquisa poderá gerar modelos 
de análise, de intervenção e de consultoria em mudança nas organizações.  
 
CV: http://lattes.cnpq.br/9138418066535063 
 
 
Integrantes: Vera Lúcia Cançado Lima - Coordenador / Domingos Antônio Giroletti - 
Integrante / Cristiana Fernandes De Muylder - Integrante / Reginaldo de Jesus 
Carvalho Lima - Integrante / Luiz Gonzaga Leal - Integrante / Cleani Paraiso Marques 
- Integrante / Pedro Luis Pereira Verga Matos - Integrante / Juciê Abreu da Silva - 
Integrante. 
 

Aita, 2002; Badham & Cançado, 2014; Badham & Cançado, 2015; Cançado, 2001; 
Cançado et al., 2002; Cançado, Mesquita, Cruz & Guimarães, 2011; Cançado & 
Tavares, 2011; Cançado & Santos, 2014; Cançado, Duarte & Costa, 2002; Cançado, 
2013; Dolisse, 2008; Mbatsana, 2007; Mesquita, 2009; Oliveira, 2002; Santos, 2010; 
Cançado, Duarte & Costa, 2002; Santos, Cançado & Tavares, 2011; Tanure, 
Cançado & Heau, 2007; Tanure, Cançado & Sales, 2012; Sales, 2012; Santos, 2010; 
Soares, 2007. 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado na pesquisa sobre mudança organizacional. Esta 

pesquisa visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado 

Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, do mestrando Cleani 

Paraiso Marques, orientado pela Profa. Dra. Vera L. Cançado. O objetivo é explicar 

como ocorreu o gerenciamento para mudança na Cooperativa Alfa. Estou ciente de 

que as entrevistas serão gravadas sem a identificação do entrevistado, sendo 

analisadas de forma agregada, garantindo, assim, sua confidencialidade, privacidade 

e anonimato, não correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser 

utilizadas contra mim. Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou 

retirar-me sem necessidade de qualquer consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda ciente de que se tiver 

qualquer reclamação posso procurar a Fundação Pedro Leopoldo. Após 

convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar desta pesquisa. 

 

 
Belo Horizonte, ____ de______________ de _______ 
 
 
 
 
Assinatura de Entrevistado                                      Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
 
Mestranda: xxxxxxxx - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(mail xxxxx) 
 
 
Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(vera.cancado@fpl.edu.br) 
 


