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RESUMO 

 

 

 

A reestruturação e reorganização das organizações privadas vêm ocorrendo com 
frequência durante as últimas décadas, a literatura indicou que inúmeras 
organizações pelo mundo têm vindo reformar o seu sistema organizacional. Em 
2010, uma filial de uma empresa de prestação de serviços do ramo da construção 
civil no Rio de Janeiro, se juntou a esta tendência e começou um esforço de 
reestruturação mais amplo com a contratação de auditores e consultores 
especializados, que tiveram como finalidades a criação de um projeto de 
reorganização e sua implantação. Criaram, assim, uma equipe que gerenciaria o 
processo de mudança organizacional (EGEME), composta por consultores externos 
e funcionário de diversos níveis, incluindo cargos de liderança. Essa equipe 
destinava-se a analisar e reestruturar a filial monitorando os resultados, com o intuito 
de proporcionar maior competitividade, organização e transparência. Este estudo 
explora as perspectivas dos líderes envolvidos no processo, responsáveis pelo 
gerenciamento na execução das reformas organizacionais da empresa. A pesquisa 
utiliza um método misto com estudo de caso avaliativo focado no usuário e 
pesquisa, para examinar a mudança organizacional, estratégias, processos e 
resultados percebidos e relacionados com a iniciativa da equipe gestora do processo 
de mudança organizacional. A integração dos serviços de mudança não foi 
facilmente conseguida, bem como a sua coordenação e participação dos 
funcionários. O projeto contribui para a literatura sobre a mudança organizacional e 
integração dos serviços e sugere áreas para futuras pesquisas.  
 

Palavras-chave: Mudança Organizacional, Estratégia de Gerenciamento, Estratégia 
de mudança, reestruturação.  



ABSTRACT 
 

 

 

 

Restructuring and reorganization of private organizations has frequently occurred in 
recent decades, and the literature indicated that many organizations around the 
world have been reforming its organizational system.  In 2010, a subsidiary of a civil 
works services company in Rio de Janeiro joined this trend and started a broader 
restructuring effort by hiring specialized auditors and consultants, who aim at a 
reorganization project and its implementation. They created, therefore, a team that 
would manage the organizational change process (EGEME), consisted of external 
consultants and staff at various levels, including leadership positions. This team was 
set to analyze and restructure the subsidiary in order to monitor the results and 
provide greater competitiveness, organization and transparency. This study explores 
the perspectives of the leaders involved in the process for managing the 
implementation of organizational reforms in this company. The research uses a 
mixed method of evaluative case study focused on the user and to examine 
organizational change, strategies, perceived processes and results related to the 
management team initiative of the organizational change process. Integration of 
change services was not easily achieved, as well as its coordination and participation 
of employees. The project contributes to the literature on organizational change and 
integration of services and suggests areas for future research.  
 

Keywords: Organizational Change. Management Strategy. Change strategy. 
Restructuring.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PANORAMA GLOBAL 

 

A busca de uma melhor forma de gestão nas organizações tem sido 

preocupações frequentes ao longo dos tempos. Essa preocupação acentua-se nos 

últimos anos devido a reduções do ciclo de vida dos produtos e a dinâmica 

incorporada pelas comunicações. Na verdade, se está perante a um novo 

paradigma, em que os gestores terão que encontrar soluções cada vez mais 

eficazes em um tempo mais curto, para assegurar a sobrevivência e o 

desenvolvimento das empresas em um tempo cada vez mais longo. 

Nos últimos anos, muito se tem escrito sobre o tema mudança 

organizacional, referindo-se a necessidade de mudar e em que mudar. Mas quando 

se trata de responder sobre como mudar, as referências bibliográficas são bem 

escassas. 

Diante de um cenário altamente dinâmico em suas transformações, é 

essencial que se entenda os conceitos e teorias sobre os processos, fenômenos e a 

realidade em se encontra, devendo ainda compreender para transformar.   

Para dar mais sustentabilidade ao presente estudo de caso, procurou-se 

entender os fenômenos da mudança, através da pesquisa em torno das estratégias, 

processos e resultados associados ao esforço de mudança organizacional em uma 

empresa de prestação de serviços do ramo da construção civil. 

Os dados incluídos da pesquisa foram recolhidos a partir das perspectivas 

dos executivos da empresa e membros da equipe de gerenciamento da mudança 

empresarial (EGEME), estando os mesmos envolvidos com a formulação e 

implementação da mudança empresarial proporcionando esforços para obtê-la. 

Foram escolhidos a partir da data de início dos estudos para a mudança 

empresarial, “líderes de campo”, sendo os mesmos responsáveis pela coleta de 

informações, monitoramento e em especial, prestar ajuda a transformação junto aos 

funcionários da empresa. A nova estrutura de gestão foi criada, em parte, para 

ajudar na transformação cultural e estrutural da empresa, visando um modelo de 

integração de serviços. Este estudo revela oportunidades, desafios e paradoxos 

revelados perante aos esforços de mudança empresarial. 



 
 

 

O estudo primeiramente fornece informações introdutórias sobre o estudo e 

considerações gerais sobre os esforços desprendidos na mudança. Em seguida, 

apresenta a justificativa e finalidade para a conclusão da investigação sobre o 

processo de mudança organizacional. A mudança sentida nos serviços oferecidos 

pela empresa fornece o pano de fundo para as considerações do contexto da 

mudança organizacional. 

Descreve o início dos trabalhos da EGEME, fornecendo uma compreensão 

da prática e desenvolvimento dos “líderes de campo”. Além disso, fundamenta a 

pesquisa no fornecimento de informações sobre os objetivos da empresa para a 

reestruturação e o que se esperava ganhar com a introdução de uma nova estrutura 

de gestão na concepção global da organização. As afirmações encontradas nas 

pesquisas juntamente com questões norteadoras revelam a formatação utilizada 

durante o decurso deste projeto. 

 

1.2 INFORMAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Devido à alta competitividade, a reestruturação e reorganização das 

organizações ocorrem frequentemente (WOOD JR., CALDAS, 2007). Durante as 

últimas décadas a literatura indica a necessidade mundial das empresas em 

reformar os seus sistemas de prestação de serviços (BARGAL, SCHIMID, 1992; 

LEONG CHEE TUNG, 2016; BURKE, 2008). 

Muitas empresas ao longo do tempo adotaram algumas estratégias para 

tentar melhorar seu desempenho. No mundo globalizado de hoje, não poderia ser 

diferente. Existe a necessidade de se estar sempre atento às mudanças políticas, 

econômicas e sociais que ocorrem no país e no mundo, que de alguma maneira 

pode vir a interferir com o desempenho e desenvolvimento empresarial. 

Até 2010 o Brasil vinha com um crescimento significativo da demanda 

interna, indicados pelo PIB que é um fator relacionado ao comportamento do setor 

de construção civil (MONTEIRO et al., 2007) atingindo neste ano um aumento de 

6,1% (Figura 1), causando um aquecimento que obrigava as empresas a produzirem 

mais. Já o setor da construção civil no Rio de Janeiro acompanhava a tendência do 

PIB nacional e crescia os mesmos 6,1% na VAB em relação ao ano anterior (Figura 

2) que também vinha de crescimento. 



 
 

 

O cenário brasileiro apresentava sinais que tomaria medidas de incentivo ao 

crescimento no setor como: expansão do crédito para habitação; Programa Minha 

Casa Minha Vida; o aumento de recursos para o Programa de Aceleração do 

Crescimento e ainda compromissos assumidos pelo Brasil para a realização da 

Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos (SINAENCO, 2010). 

Assim com uma perspectiva de considerável aumento da demanda, se fazia 

necessário uma reestruturação da empresa para que acompanhasse as 

necessidades do mercado e também para que aproveitasse da melhor maneira 

possível a boa situação. 

Um dos pontos primários da reforma do sistema é a integração dos serviços 

(FRUMKIN et al, 1983; HASSETT & AUSTIN, 1997; RAGAN, 2003), sendo que de 

acordo com Austin (1997), não há uma metodologia única para se fazer a integração 

dos serviços de uma empresa, variando de acordo com o ambiente e as pessoas. 

Para alguns, isso significa fazer um melhor trabalho de coordenação através dos 

serviços dos funcionários, dos procedimentos e da organização como um todo. Para 

outro esse trabalho envolve o compartilhamento físico dos espaços de trabalho 

pelos funcionários. Para outros ainda, a integração de serviços refere-se à 

reestruturação fundamental das organizações para melhoria de seus serviços. Além 

disso, Hasset e Austin (1997) discutem que a integração dos serviços não pode ser 

definida por um modelo, mas ao invés disso, deve ser concebido como um processo 

de reforma. Assim pode-se presumir que o esforço de reorganização dos serviços de 

uma empresa é uma sequência de desafios, que deve ser vencida a cada passo.  

 



 
 

 

 
                  Figura 1 - Produto Interno Bruto, taxa de crescimento acumulada 

Fonte: IBGE, Ministério da Fazenda e Banco Central do Brasil, elaboração DIEESE.  

 

 

 
                 Figura 2 - Variação do Valor Acumulado Bruto da Construção Civil no Rio de Janeiro 
                 Fonte: IBGE 
 



 
 

 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a Análise da Implementação 

de Mudanças Organizacionais e seus resultados em uma organização do ramo da 

construção civil em um estudo de caso. 

Neste sentido, como objetivos específicos destacam-se as seguintes 

investigações, correspondentes aos questionamentos mais presentes na literatura: 

 

Quais os sucessos e desafios associados a uma mudança 
organizacional? 

 

Quais os fatores que contribuíram de forma efetiva para os resultados 
obtidos? 

 

Quais os impactos provocados pela implantação do Programa de 
Mudança Organizacional? 
 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Com um efetivo de pouco mais de 250 colaboradores, a filial da empresa 

evolvida no estudo de caso fornece um contexto ideal para o estudo do esforço de 

reestruturação da organização e também para fornecer uma avaliação descritiva no 

desempenho do papel da liderança no esforço de transformação. Durante a fase de 

proposta desta pesquisa, foram encontrados poucos estudos empíricos que incluíam 

as perspectivas dos líderes que haviam sido encarregados da implementação do 

esforço de transformação nos serviços. Esta lacuna na pesquisa forneceu 

justificativa para este estudo e é ainda apoiada por Burke (2008), quando afirma que 

a razão prática para se dar ênfase a esse estudo é o fato de que o assunto 

pesquisado sobre a mudança organizacional é bastante escasso. 

Esta dissertação explora as perspectivas sobre a mudança organizacional e 

o esforço para obtê-la visto de três perspectivas distintas. O estudo consiste 

primeiramente nos pontos de vista compartilhados pelos líderes de campo, que 

foram encarregados da implementação da transformação dos serviços a nível 

setorial. Em segundo é também explorado as considerações feitas pelos executivos 



 
 

 

que foram responsáveis pela política de criação e visão, desenvolvimento e / ou 

implementação do processo de mudança. Em terceiro lugar, são examinados os 

dados recolhidos sobre a visão do consumidor, que adiciona informação contextual 

importante, com as quais se faz compreender os papéis dos líderes de campo e seu 

trabalho nos setores da organização. 

Finalmente, todas as três perspectivas incluídas neste estudo revelam 

avaliações sobre oportunidades, desafios e paradoxos, associados com os esforços 

de reforma dos serviços e da organização como um todo. 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este trabalho ganha um cunho de real importância em nível científico 

nacional uma vez que as mudanças organizacionais vão se tornando cada vez mais 

imprescindíveis nas empresas brasileiras, a fim de não perder a sua competitividade, 

principalmente se comparadas a empresas estrangeiras.  

O propósito do estudo se baseia em cinco fatores: 

 

 Descrever o processo de mudança organizacional. 
 

 Informar os resultados das avaliações relacionadas com a reforma na 
prestação dos serviços. 

 

 Auxiliar na identificação de lacunas na literatura sobre mudanças 
organizacionais e integração de serviços. 

 

 Fornecer sugestões para futuras pesquisas sobre mudanças 
organizacionais e integração de serviços. 

 

 Fornecer uma estrutura auxiliar para mudança organizacional, 
compreendendo as suas limitações e possibilidades de melhoria.  

 



 
 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está baseado na análise da implementação de mudanças 

organizacionais e seus resultados em uma organização do ramo da construção civil, 

não visando enumerar e analisar todos os possíveis arranjos que possibilitem a 

implementação de mudanças organizacionais e nem descrever tecnicamente os 

modelos existentes. 

A pesquisa proposta buscou atender os questionamentos mencionados, 

através de análise da literatura, materiais produzidos pela mudança na empresa 

estuda e também produzidos por questionários investigativos criados pelo 

pesquisador.   

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

No capítulo um, “Introdução”, é fornecida informação contextual em relação 

ao estudo, sendo seguido no capítulo dois, por uma revisão da literatura, onde vários 

temas constantes na literatura foram considerados antes da investigação, incluindo: 

mudança organizacional; integração dos serviços e liderança, onde os mesmos são 

detalhados. O capítulo três discute a metodologia de pesquisa utilizada para realizar 

o estudo e o capítulo quatro apreciará o estudo de caso da filial Rio de uma empresa 

de prestação de serviços no ramo da construção civil. Neste capítulo buscou-se 

apresentar as principais linhas de ação, as atribuições desenvolvidas e a 

caracterização da organização em que serão desenvolvidos o projeto de mudança 

organizacional. 

Finalmente o capítulo cinco resume o estudo e mostra todo apanhado de 

dados, realizado na filial, apresentando os resultados voltados para as perspectivas 

dos líderes, dos funcionários, dos clientes e dos diretores em relação à mudança 

organizacional. Também é mostrado um quadro resumo, comparativo dos resultados 

dos índices da filial Rio antes da implantação do programa e 24 meses depois. 



 
 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma infinidade de trabalhos referentes à mudança e reestruturação 

organizacionais na literatura, no entanto, estudos empíricos específicos que incluem 

as perspectivas dos líderes envolvidos nos esforços de implementação da reforma 

são escassos.  

O foco do capítulo é a revisão da literatura envolvida na dissertação usando 

uma seleção de vários autores que abordam três grandes áreas da dinâmica 

organizacional: mudança organizacional; integração dos serviços; e liderança. O 

conteúdo da primeira área explorado na literatura inclui uma investigação de 

cenários da mudança organizacional. Em seguida, uma revisão da literatura 

relacionada com a integração de serviços produz uma indicação de que não há uma 

definição uniforme disponível para o tema. A terceira área explora o papel da 

liderança na condução da mudança organizacional. 

 

2.2 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Estudiosos da mudança organizacional a têm descrito e definido de diversas 

maneiras. Segundo o trabalho de McGarvey (2014) a mudança ou desenvolvimento 

organizacional pode ter vários significados para diferentes empresas. A definição 

técnica de mudança organizacional é: uma empresa ou organização passando por 

uma transformação.  

A mudança organizacional ocorre quando as estratégias de negócios ou 

grandes seções de uma organização são alteradas (Business Dictionary). Como 

afirmado pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), independentemente de 

como mudança organizacional é aplicada sempre deve ser usado em conjunto com 

uma "História de Sucesso" ou "experiência falha" (seguida do que é preciso mudar 

na organização). Uma história de sucesso é mais provável de ocorrer quando todos 

ou a maioria dos funcionários estão dedicados a trabalharem para a mudança, pois, 

falhas podem ocorrer devido à falta de interesse em se esforçar para mudar. Embora 

a maioria das pessoas vá mudar prontamente suas atitudes se veem os benefícios 

futuros, alguns precisam de mais motivação para fazê-lo. Muitas vezes a maneira 

http://web.mit.edu/


 
 

 

mais eficaz para motivar a força de trabalho é começar na raiz do problema: as 

atitudes. Antes de se escolher o melhor modelo para a mudança organizacional na 

empresa, é necessário motivar as pessoas, mudar suas atitudes e assim ter o 

terreno preparado para implantação do projeto de mudança. 

Em um estudo realizado por Van der Ven e Poole (1995), a mudança 

organizacional foi expressa como "uma observação empírica da diferença na forma, 

qualidade ou estado ao longo do tempo em uma entidade organizacional. A entidade 

pode ser o trabalho de um indivíduo, um grupo de trabalho, uma estratégia 

organizacional, um programa, um produto, ou a organização em geral". Ford e Ford 

(1995) descreveram a mudança como "a diferença (s) entre duas (ou mais) 

sucessivas condições, estados ou momentos do tempo”. Mudança organizacional 

também tem sido definida como um evento que está congelado, descongelado e 

congelado novamente, conceito desenvolvido por Lewin na década de 40 

(MINTOOLS, 2016). Da mesma forma, a inovação é um termo que se tornou 

associado a mudança organizacional.  

A inovação tem sido descrita como "uma entidade, como uma nova 

tecnologia, ideia, produto, política ou programa que é introduzido pelos potenciais 

usuários na organização" (LEWIS & SEIBOLD, 1993, p. 323). Com base nestas 

definições, as mudanças nas organizações podem assumir diversas configurações e 

dimensões. Estas definições variadas de mudança organizacional permitem 

prontamente identificar a mudança nas organizações.  

Como há uma imensa quantidade de trabalhos relacionados ao tema em 

questão, para melhor foco da análise foram consideradas algumas subáreas 

relevantes como: modelos de mudança; mudança organizacional nos serviços; 

medição de resultados; organizações de aprendizagem; e teoria da mudança. Vários 

autores correlacionados com essas áreas foram selecionados, de maneira a se 

explorar devidamente cada tema, sendo um deles Sutherland (2001), que entende 

que há três tipos de mudanças: 

 

a) Mudanças de Desenvolvimento que são incrementais e de primeira 
ordem e podem ser planejadas ou emergentes. Este tipo de mudanças 
melhora ou corrige aspectos existentes da organização, e incide sobre o 
melhoramento de uma capacidade ou um processo. 

 



 
 

 

b) Mudanças Transacionais, em que se procura atingir um estado diferente 
a partir do estado atual. Estes tipos de mudanças são episódicos, 
planejadas e de segunda ordem ou radicais. A maior parte da literatura 
sobre Mudança Organizacional é relativa a este tipo de mudanças. 

 

c) Mudanças Transformacionais que são radicais ou de natureza de 
segunda ordem. Estes tipos de mudanças requerem alterações 
profundas nas bases assumidas pela organização e pelos seus 
membros.  

 

 

2.2.1 Evolução histórica da mudança organizacional 

 

Demers P. (2007) e Prosci (2016) identificam quatro eras distintas que 

marcaram a evolução e o crescimento da disciplina de Gerenciamento de Mudanças 

(conforme a Figura 3). A primeira foi antes de 1990, que fundamentou toda a 

disciplina, onde se começou a entender a experiência dos seres humanos com as 

mudanças. Em um segundo instante em 1990 a Gestão de Mudança entra no “radar” 

dos negócios, seguido da terceira era em 2000 que foi a era da “formalização”, onde, 

se codifica e se estrutura a Gestão de Mudanças como uma disciplina. Finamente a 

última era que segue para o futuro, tendo o desenvolvimento individual profissional e 

o crescimento da maturidade organizacional emergindo como a sua grande marca. 

 

 
 

                  Figura 3 - Gerenciamento da Mudança – Linha do Tempo 
                  Fonte: Adaptado de Prosci (2016)  



 
 

 

 

Na era da “Fundamentação”, antes de 1990, o foco era melhorar o 

entendimento coletivo dos seres humanos, como nós reagimos à mudança e como 

nossos sistemas interagem e reagem. Gennep (1909 apud PROSCI, 2016) 

introduziu o conceito da mudança acontecendo em três estados: a separação do 

nosso estado atual, passando por uma transição e reincorporando em estado futuro. 

Lewin (1948 apud PROSCI, 2016) introduziu os três estados da mudança: 

descongelamento, mudanças, recongelamento, bem como a análise do campo de 

força. Beckhard (1969) foi o pioneiro no estudo da Mudança Organizacional, 

definindo-a como: (1) um esforço, (2) planejado, (3) gerido a partir de toda 

organização e para toda organização, (4) aumentar a eficácia e sua saúde através 

de, (5) intervenções planejadas nos processos da organização, usando o 

conhecimento da ciência comportamental. 

A seguir, entre 1990 e 2000 a Gestão de Mudança entra no vernáculo dos 

negócios, o lado humano da mudança movido par fora do mundo acadêmico, passa 

a ser discutido nas mesas de reuniões nas organizações. 

Uma linguagem própria começou a se formar em torno da disciplina de 

gerenciamento e mudanças, e muitos dos princípios orientadores que ainda 

orientam o tema, foram articulados durante este tempo. Os primeiros passos foram 

dados, para mostrar que a mudança individual, não acontece por acaso, podendo 

ser apoiada e impulsionada com passos planejados e repetitivos. 

A General Elétric no início da década de 1990 introduziu um processo para 

acelerar a mudança como parte e se programa de melhoria. Conner (1992) 

proporcionou em seu trabalho, “Gerenciando a Velocidade da Mudança”, ideias 

maravilhosas sobre inúmeros conceitos de mudança. LaMarsh (1995), em seu 

trabalho “Mudando a maneira de como alterar”, apresentou conceitos para a 

mitigação da resistência a mudança e de capacitação para apoiar a mudança. Já 

Kotter (1996), apresentou em seu livro “Mudança de liderança”, oitos modos de falha 

na implantação da mudança e os passos subsequentes para resolvê-los.  

A terceira era no desenvolvimento da gestão da mudança foi a dos anos 

2000, levando até o presente. Esta era da gestão da mudança foi marcada pela 

formalização da disciplina. Enquanto as duas primeiras eras nos deram conceitos e 

linguagem, uma mudança ocorreu quando entramos no novo milênio. Crescendo 

fora de uma necessidade de maior repetição e estrutura, a disciplina de 



 
 

 

gerenciamento de mudanças começou a adicionar estrutura formal e disciplina em 

várias frentes.  Em 2003, Prosci introduziu a primeira abordagem integrada para 

gestão de mudanças que alavancou processos e ferramentas organizacionais e 

individuais de gestão de mudança. O Modelo ADKAR de Prosci, é um modelo de 

mudança individual, dirigindo o sucesso uma pessoa de cada vez. O “Prosci 3 -

Phase Process”, forneceu a estrutura, o processo e as ferramentas para a criação 

de estratégias e planos de gerenciamento de mudanças personalizadas. Em 2005, 

Prosci começou a direcionar pesquisas de modo a incorporar o Gerenciamento de 

Mudanças como um recurso básico as organizações. Assim os praticantes do novo 

conceito de Gerenciamento de Mudanças, começaram a construir e aplicar uma 

estrutura mais rigorosa para o trabalho de gerenciamento de mudanças, incluindo 

processos mais robustos, repetitivos e melhores ferramentas de apoio. As 

Organizações começaram a criar posições, papéis e funções organizacionais, bem 

definidos em sua estrutura (com um crescimento significativo desde 2010). 

Finalmente na quarta era, pergunta-se “O que vem a seguir?”, já que os 

últimos dez anos forma marcados por uma ascensão meteórica na consciência, 

compreensão, aplicação e codificação da disciplina de gerenciamento de mudanças. 

Segundo ainda Prosci (2016), haverá uma contínua incorporação e colaboração com 

disciplinas relacionadas, com aumento no foco da melhoria da Mudança 

Organizacional e desenvolvimento profissional individual dos participantes da 

Gestão de Mudança. 

 

2.3 MODELOS TEÓRICOS PARA A MUDANÇA 

 

De acordo com Burke (2002) existe um paradoxo associado ao 

planejamento da mudança organizacional. Ele observa que, o processo de 

implementação pode ser confuso, não procedendo como exatamente como 

planejado, pois consequências inesperadas acontecem. Burke também defende que 

uma mudança organizacional, ajuda a quebrar a complexidade envolvida com os 

esforços de mudança, sugerindo que o modelo de Lewin é útil quando se completam 

as devidas análises para as mudanças. 

Kotter (2014), em seu trabalho, "Por que os esforços de transformação 

falham", traça oito fatores críticos de sucesso para o gerenciamento da mudança 

organizacional, relatando a necessidade de se estabelecer um senso de urgência 



 
 

 

extraordinária, para a criação de vitórias a curto prazo, mudando a cultura e o modo 

como se vem fazendo as coisas. 

O trabalho de Lewin vê a mudança de uma perspectiva de fases em que a 

primeira é denominada “descongelamento”. Burke afirma também ser necessário 

criar um senso de “urgência” em que todo o sistema organizacional deve ser 

abalado ocorrendo o “descongelamento” de seu estado presente, ficando assim, 

acessível e suscetível a alterações e intervenções. 

Hatch (1997) refere-se a esta fase de Lewin como “descongelamento para 

desarmar o equilíbrio que sustenta a estabilidade organizacional, ora presente, 

ficando mais fácil a superação da resistência a mudança”. 

A fase dois do modelo de Lewin é denominada “movimento”, onde se espera 

movimentar a organização para a entrada de um novo estado de operação 

desejado. 

Lewis & Seibold (1998) referem-se a esta fase como um instante em que se 

envolve e influencia-se toda a organização para a mudança no sistema agora 

desestabilizado. Ele afirma que estratégias para influenciar a organização para a 

mudança durante o movimento, incluem formação de novos padrões de 

comportamento, alterando relações de subordinação e sistemas de recompensa, 

introduzindo estilos diferentes de gestão (por exemplo, a substituição de um sistema 

autoritário, para um sistema de gestão participativa).  

A terceira fase da mudança de Lewin, “recongelar”, é referido por Hatch 

(1997) como uma em que “o movimento continua até que um novo equilíbrio entre 

as forças de condução e imobilização é conseguido, ocorrendo quando novos 

padrões comportamentais são institucionalizados”. 

Burke (2002) postula que, se a pesquisa sobre mudança organizacional é 

destinada a avaliar se os membros da organização serão usuários primários das 

informações, também se deve investigar o envolvimento dos mesmos desde o início. 

Shein (2004) elaborou um trabalho visando à expansão das três fases de 

Lewin e dentro das novas fases expandidas, Shein defende a necessidade de “olhar 

para o outro lado da moeda da liderança, investigando como os líderes criam a 

cultura e como a cultura define os líderes”. 

Na prática existem atualmente três modelos básicos mais utilizados para 

apoiar a Gestão da Mudança nas organizações: Mudança do Modelo de Gestão, de 



 
 

 

Kurt Lewin, Kotter, 8 Passos para Mudança e o Modelo 7- S de Mckinsey para a 

Mudança. 

 

2.3.1 Modelo de gestão da mudança de Kurt Lewin 

 

Kurt Lewin explicou a mudança organizacional como um fato comum que é 

executado através de todas as empresas, independentemente do tamanho, do seu 

tamanho e idade. Para explicar a mudança organizacional, Lewin usou uma analogia 

de mudar a forma de um bloco de gelo, representada na Figura 4. 

 

 

 

                 Figura 4 - Modelo de Mudança de Kurt Lewin 
                 Fonte: Morrison (2014) 

 

Segundo Mourfield (2014), Lewin acreditou que a melhor maneira para uma 

organização passar por mudanças é primeiramente, descongelar ou preparar a 

organização para aceitar a alteração. Este passo envolve primeiramente em quebrar 

as formas existentes de funcionamento da organização para prepará-la para uma 

nova forma de operar. Em comparação com o modelo de gelo isto envolve a fusão 

do gelo em prepará-lo para uma mudança de forma. Após o estágio descongelar, a 

organização deve passar pela fase de mudança, no qual o gelo deve ser moldado à 

nova forma que se quer. Em outras palavras, esta é a fase em que todo mundo vai 

começar a "resolver as suas incertezas e procurar novas formas fazer as coisas 

“(EVISON, 2014)”. Empregados e administradores vão começar a acreditar que a 



 
 

 

nova direção irá beneficiá-los, bem como a empresa. Durante esta fase, é 

importante para os gestores comunicar claramente as razões para a mudança e os 

passos que devem ser tomadas a fim de chegar lá ("Fases de Mudança: Lewin"). É 

igualmente importante perceber que cada indivíduo tem seu próprio tempo para vir a 

enfrentar a mudança. 

A fase final do modelo de Lewin é a fase recongelar, onde o gelo deve ser 

solidificado na sua nova forma. Em outras palavras, durante a fase de recongelar a 

empresa, deve se concentrar em promover a estabilidade uma vez que as 

alterações foram feitas. Pessoas devem estar confortáveis com as mudanças dentro 

da organização e até mesmo aceitá-las como a nova norma. “De acordo com o 

Leadership Academy NHS a fase “recongelar” consiste em” consolidar as mudanças 

a um novo nível e reforçá-las através do apoio a mecanismos, políticos, estruturais e 

normas organizacionais” ("Compreender os três estágios da mudança”). 

Segundo Mind Tools Editorial Team (2016), os passos práticos para o uso 

do modelo são: 

 

 Descongelar 

 

 Determinar o que precisa mudar. 
 

 Fazer um levantamento da organização para entender o estado atual. 
 

 Entender por que mudança tem que ocorrer. 
 

 Certificar se há forte apoio da alta administração. 
 

 Usar a Análise dos stakeholders e o Gerenciamento dos stakeholders, 
para identificar e conquistar o apoio de pessoas-chave dentro da 
organização. 

  

 Enquadrar a questão como importante para toda a organização. 
  

 Criar a necessidade de mudança. 
 

 Criar uma mensagem convincente a respeito do porque a mudança 
tem de ocorrer. 

 



 
 

 

 Usar a sua visão e estratégia como elementos de prova. 
 

 Comunicar a visão em termos de mudança necessária. 
 

 Enfatizar o "porquê". 
 

 Gerenciar e entender as dúvidas e preocupações. 
 

 Permanecer aberto às preocupações dos empregados em termos da 
necessidade de mudar. 

 

 Mudar 
 

 Haver comunicação frequente. 
 

 Fazê-la durante todo o planejamento e implementação das mudanças. 
 

 Descrever os benefícios. 
 

 Explicar exatamente como as mudanças afetarão a todos. 
 

 Preparar a todos para o que está vindo. 
 

 A ação “Empower”. 
 

 Proporcionar muitas oportunidades de envolvimento dos 
trabalhadores. 

 

 Ter líderes de campo para fornecer orientação no dia a dia. 
 

 Envolva as pessoas no processo. 
 

 Gerar vitórias em curto prazo para reforçar a mudança. 
 

 Negociar com as partes interessadas externas, conforme necessário 
(tais como as organizações de trabalhadores). 

 

 Recongelar 

 

 Ancorar as alterações na cultura. 
 



 
 

 

 Identificar o que apoia as mudanças. 
 

 Identificar as barreiras para sustentar as mudanças. 

 Desenvolver maneiras de sustentar a mudança. 
 

 Garantir o apoio da liderança. 
 

 Criar um sistema de recompensa. 
 

 Estabelecer sistemas de “feedback”. 
 

 Adaptar a estrutura organizacional, se necessário. 
 

 Fornecer suporte e treinamento. 
 

 Manter todos informados e apoiados. 
 

 Comemore o sucesso!  
 

2.3.2 Os oito passos para a mudança de Kotter 

 

Como o título sugere, existem oito passos (etapas) no modelo de Kotter para 

a mudança organizacional. As etapas incluem criar urgência, formar uma coalizão 

poderosa, criar uma visão para a mudança, comunicar a visão, capacitar ação, criar 

vitórias rápidas, construir sobre a mudança e ancorar as mudanças na cultura 

corporativa. Os passos fornecem um guia de, “Como você simplesmente fará para 

obter a suas informações necessárias para realmente mudar o comportamento das 

pessoas" e como o "coração da mudança pode alterar as formas das organizações e 

a forma de gestão dos líderes na abordagem da mudança". Kotter explica a 

abordagem das oito etapas por meio de um diagrama (Figura 5), a seguir: 

 



 
 

 

 
 
 
 

                 Figura 5 - Os oito Passos para a Mudança de Kotter 
                 Fonte: Baseado em Kotter (2016) 

 

Kotter acredita que, para que uma organização passar por uma mudança ou 

uma série de mudanças com sucesso deve seguir estes oito passos simples. A 

primeira etapa “Criação de um senso comum de necessidade e urgência” é 

essencial, o passo mais importante diz Kotter, como ele acredita que, "para que a 

mudança seja bem-sucedida, 75 por cento da administração da empresa precisa 

comprar a ideia de mudança” (EVISON, 2014). Algumas maneiras de criar um senso 

de urgência incluem, mas não está limitado, a examinar as realidades do mercado e 

competidores, identificar e discutir a crise, identificar grandes oportunidades e ou 

fornecer evidências de fora da organização de que a mudança é necessária 

(NAUHEIMER, 2014). O segundo passo, “Formando uma coalizão poderosa”, 

envolve em criar um conjunto com as pessoas certas e assim levar a empresa para 

a mudança, bem como continuar a criar um senso urgência sobre a mudança. O 

terceiro passo é “Criar uma visão de mudança”, a gestão da mudança, deve 

determinar os valores que são fundamentais para a mudança, criando uma visão 

para ajudar a direcionar o esforço de mudança e desenvolver estratégias para 

alcançar essa visão. De acordo com Kotter, a etapa quatro, “Comunicar a visão” é 

muito importante e deve-se usar de todos os veículos possíveis para comunicar a 

nova visão e estratégias (KOTTER, 2016). Também é importante durante este passo 



 
 

 

se lembrar de ensinar novos comportamentos, por exemplo. O quinto passo é 

“Capacitar a ação”. Esta etapa coloca ênfase na eliminação de todos os obstáculos 

para mudar e mudar os sistemas que trabalham contra a visão. Por exemplo, 

durante esta fase, uma empresa poderia construir otimismo usando como inspiração 

as histórias de recompensas futuras para o incentivo de vários funcionários 

(WEBSTER, 2014). Para ser bem-sucedido na sexta etapa, deve-se “Criar metas 

vitoriosas em curto prazo”, sendo que uma empresa deve planejar e alcançar 

melhorias de desempenho visíveis e reconhecer e recompensar aqueles envolvidos 

em trazer as melhorias para ela. Kotter afirma que, "Muitos projetos de mudança 

falham porque a vitória é declarada muito cedo", portanto, no sétimo passo é 

importante sempre analisar o que deu certo e o que ainda precisa melhorar, 

continuando a definir metas aproveitando o impulso que a empresa alcançou 

(EVISON, 2014). Finalmente, a oitava etapa envolve a ancoragem das alterações, 

onde Kotter acredita que articulando as conexões entre os novos comportamentos e 

o sucesso empresarial, a mudança permanecerá. 

Kotter, em seu trabalho “Liderando Mudanças: Porque os esforços de 

mudanças falham” afirma que alguns dos esforços de mudanças corporativas têm 

sido muito bem-sucedidos, mas alguns têm sido absolutamente falhas. A maioria 

dos processos de mudanças falha em algum lugar das oito etapas, com uma 

desvirtuação prejudicial ao bom andamento do processo. As lições que podem ser 

extraídas são interessantes e provavelmente será relevante para novos projetos de 

mudança organizacional. 

A lição mais geral a ser aprendida é que os casos mais bem-sucedidos, é 

que o processo de mudança passa por uma série de fases, que normalmente 

requerem um comprimento considerável de tempo. Pular etapas cria apenas a ilusão 

de velocidade e nunca produz um resultado satisfatório. Uma segunda lição muito 

geral é que os erros críticos em qualquer das fases pode ter um efeito devastador, 

diminuindo o impulso e gerando a negação de ganhos duramente conquistados. 

Talvez porque tenhamos relativamente pouca experiência na renovação 

organizacional, mesmo as pessoas muito capazes, muitas vezes cometem grandes 

erros.  

Kotter em contrapartida aos oito Passos para Mudança, identificou os oito 

erros mais comuns cometidos ao implantá-la, de acordo com a Figura 6. 



 
 

 

 

 
 

                Figura 6 - Oito Erros Comuns na Implantação da Mudança 
                Fonte: Baseado em Kotter (2016) 

 

O primeiro erro relata que alguns líderes não têm a habilidade necessária 

para trazer todos para a urgência devida, outros subestimam o desafio de levar as 

pessoas para fora da sua zona de conforto. A causa maior é que as pessoas não 

vão mudar a menos que eles acreditem que tem que fazê-lo, por isso, a 

complacência com o status quo deve ser interrompida. 

No segundo erro, Kotter ainda afirma que "os indivíduos sozinhos, não 

importa o quão competente ou carismático sejam, nunca possuem todos os 

requisitos necessários para superar a tradição e inércia, exceto em organizações 

muito pequenas". Portanto a necessidade de se criar uma forte e suficiente 

coalização administrativa é real e pertinente. 

O terceiro erro sugere que sem uma visão clara de como as coisas está 

indo, a liderança vai ter dificuldades para concentrar todas as equipes em uma 

direção unificada. Kotter fornece uma regra útil: "Sempre que você não pode 

descrever a voltada para uma iniciativa de mudança em cinco minutos ou menos e 

obter uma reação que signifique compreensão e interesse, você está em apuros”. 



 
 

 

A comunicação da visão de forma ineficiente é o tema do quarto erro, tendo 

como resultado a inércia proporcionada pelo status quo, onde os empregados se 

esquecem de que a mudança é uma prioridade e que não deve se reverter para 

velhos comportamentos.  

Seguindo a premissa do quinto erro, um obstáculo pode assumir muitas 

formas, tais como uma pessoa, uma crença ou um sistema estabelecido. Obstáculos 

levam a inércia do status quo, e que de forma consciente ou inconscientemente os 

colaboradores são levados a retardar o progresso. A gerência deve estar pronta 

para remover os obstáculos antes que um obstáculo desencoraje outros funcionários 

destruindo o impulso em direção à visão. 

Kotter afirma no sexto erro que mudança e transformação levam tempo. Ao 

não garantir ou celebrando vitórias em curto prazo, os empregados podem 

esquecer-se ou se desinteressar da a iniciativa de mudança completamente. Os 

funcionários também são privados de um sentido de progresso gradativo em direção 

a visão, o que reduz a motivação e prazer em cumprir a mesma. 

Já declarar vitória cedo demais é muito prejudicial ao projeto de mudança 

(sétimo erro). Onde Kotter adverte que "novas abordagens são frágeis e sujeitas a 

regressão". Não é incomum para uma mudança cultural levar de três a dez anos. 

Uma ironia é que os resistentes a mudança, podem usar o desejo de declarar vitória 

como uma maneira de reafirmar o status quo. Deve-se ter cuidado com fatores 

emocionais, a transformação não está completa até que seja regular na vida da 

organização. Finalmente o último erro apontado por Kotter, que trata da não 

ancoragem devida das mudanças na cultura corporativa, afirma que há duas 

maneiras típicas que essa falha se manifesta. A primeira é por não relacionar 

melhorias no desempenho para novos comportamentos. O segundo é não 

estabelecer novos critérios de desempenho para a gestão, tanto para as promoções, 

quanto para as novas contratações. Se a administração não é responsável para 

manter a nova visão, então os colaboradores também não serão responsáveis 

também. 

 



 
 

 

2.3.3 O modelo 7-S de Mckinsey 

 

O Modelo 7-S de McKinsey é diferente dos outros dois modelos para a 

mudança porque parte do pressuposto de que a eficácia de um gestor é 

determinada pela estratégia e pela estrutura da organização. Realmente na gestão 

praticada atualmente, a estrutura da organização e a estratégia, estão relacionadas 

entre si através de uma complexa rede de sete fatores característicos da 

organização. Foi com base nesta ideia que McKinsey desenvolveu o seu modelo em 

forma de roda, onde todos os sete fatores estão ligados entre si, permitindo 

descrever as relações entre essas mesmas forças e onde estas determinam o 

sucesso ou fracasso da empresa (MACKINSEY & COMPANY, 2015). 

Em resumo, os elementos do 7S significam: 

 

 Estratégia (Strategy): Ações de grande abrangência que a organização 
planeja para se adaptar às mudanças do ambiente externo. 

 

 Estrutura (Structure): Base para especialização e a coordenação, 
influenciada pela dimensão, atividade, etc. 

 

 Sistemas (Systems): Procedimentos formais e informais que apoiam a 
estratégia e a estrutura. 

 

 Estilo (Style): Forma como a organização é gerida. 
 

 Aptidões (Skills): Competências (know how) detidas pela organização. 
 

 Pessoal (Staff): Processos usados para o desenvolvimento dos 
colaboradores da organização. 

 

 Valores partilhados (Shared Values): Ideias fundamentais sobre as quais 
a organização foi construída. 

 

Aos três primeiros fatores (Estratégia, Estrutura e Sistemas) do modelo 

atribuiu a designação de “Hard-S”, os quais consistem em elementos facilmente 

encontrados no planejamento corporativo, nos documentos estratégicos, etc. Os 

restantes quatro fatores (Estilo, Aptidões, Pessoal, Valores partilhados) são 

classificados como Soft-S, estes são mais difíceis de perceber e de analisar e, 



 
 

 

simultaneamente, mais difíceis de influenciar ou modificar. Como eles tratam de 

capacidades e habilidades, valores e elementos da cultura organizacional, torna-se 

difícil sua descrição, uma vez que esses elementos estão em contínua mudança e 

desenvolvimento. Esses elementos são determinados pelas pessoas que trabalham 

e influenciam a organização e, por isso, torna-se muito mais complicado planejar, 

influenciar e modificar esses elementos. 

 

 

 
                  Figura 7 - O Modelo 7-S e McKinsey 

Fonte: Baseado no diagrama de Peters and Waterman 
 

Pode-se ver que os três elementos na parte superior do diagrama (Figura 7), 

a estratégia, estrutura e sistemas são referidos como elementos “Hard-Ss”. Estes 

são os três elementos do modelo que são um pouco mais fáceis de definir. A Gestão 

tende a ter um maior tempo influenciando os elementos “Hard-Ss” nas organizações. 

Tais exemplos de elementos “Hard-Ss” incluem declarações de estratégia e 

organogramas. Na parte inferior do diagrama estão os elementos “Soft-Ss”: 

habilidades, pessoal, estilo e valores partilhados, que são mais difíceis de descrever 

e são influenciados pela cultura, em vez de gestão. Como se pode ver no diagrama 



 
 

 

acima, todos os sete elementos são interdependentes um do outro. Mudar um 

elemento, requer mudanças nos seis restantes (MANKTELOW, 2014). 

Peters (2011) acredita que o modelo é melhor usado em cinco etapas. Ele 

primeiramente acredita que é importante identificar os elementos do modelo que não 

tenham alinhamento apropriado. Esta etapa também inclui reconhecer 

inconsistências entre as relações dos elementos. No segundo passo, a empresa 

deve determinar o projeto de organização ideal. É importante notar que esta será 

diferente para todas as organizações. A terceira etapa é decidir onde e que as 

mudanças devem ser feitas. A quarta etapa envolve realmente a fazer as mudanças 

que são necessárias. Canto e Dickinson (2016) acreditam que esta etapa de 

implementação é a fase mais importante no processo de reorganização. A quinta e 

última etapa é rever continuamente as estruturas do 7S. O 7S estará 

constantemente mudando e é importante conservar cada elemento individualmente 

(JUREVICIUS, 2014). 

Para melhor uso do modelo, deve-se saber que o mesmo é baseado na 

teoria de que, para uma organização ter um bom desempenho, estes sete elementos 

identificados acima devem estar alinhados e se reforçando mutuamente. Assim, o 

modelo pode ser usado para ajudar a identificar o que precisa ser realinhado, para 

melhorar o desempenho ou para manter o alinhamento (e desempenho) durante 

outros tipos de mudança. 

Qualquer que seja o tipo de mudança - de reestruturação, novos processos, 

fusão organizacional, novos sistemas, mudança de liderança e assim por diante, o 

modelo pode ser usado para entender como os elementos organizacionais estão 

inter-relacionados e assim garantir que um impacto mais amplo de mudanças feitas 

em uma área seja considerado (MIND TOOLS, 2016).  

Segundo o Chartered Institute of Internal Auditors, uma lista de perguntas 

deve ser respondida para apoio a exploração e ajuda para compreender a situação 

que se encontra a organização em termos do modelo 7-S. As mesmas devem ser 

usadas para analisar a situação atual da organização e repetida após a implantação 

da situação proposta (Anexo 9.2).  



 
 

 

 

2.3.4 Uma síntese dos três modelos 

 
Os três modelos citados acima utilizados para apoiar a Gestão da Mudança 

nas organizações, possuem visões diferentes sobre o tema, porém possuem a 

virtude de se completarem, ao focarem estratégias que se interpõe. 

O modelo de Lewin sugere que a Mudança Organizacional, envolve uma 

mudança de estado, passando de um estado estático, para um estado de atividade e 

indo finalizar em um estado estático, através de um processo de gestão da 

mudança. 

Já o modelo de Kotter está dividido em 8 passos, visando assim melhorar a 

capacidade de gerenciamento da Mudança. Fala da necessidade de criação de 

estratégias para a mudança, comunicação, incentivos e consolidações. 

Na visão do modelo 7-S de Mckinsey, a estrutura da organização e a 

estratégia, estão relacionadas entre si através de sete fatores característicos da 

organização: Estratégia, Estrutura, Sistemas, Estilo, Aptidões, Pessoal e Valores 

Partilhados. Acredita que para uma organização ter um bom desempenho, estes 

sete elementos identificados acima devem estar alinhados e se reforçando 

mutuamente 

 
 

2.4 MUDANÇA NO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Bargal e Shimid (1992) condensam uma série de estudos relativos à 

mudança nos trabalhos humanos dentro de uma organização e apoiam a avaliação 

como um método eficaz de apoio a mudança organizacional que deve ser 

implementado nas organizações durante a mesma. Em seu trabalho também afirma 

que as mudanças no comportamento humano, devem vir de baixo para cima e não 

de cima para baixo, sendo que essa abordagem requer mais delegação de 

autoridade, responsabilidade, capacitação e parceria. Apoia ainda a ideia de que a 

introdução e implementação de mudanças nas organizações devem passar por 

várias etapas, incluindo reeducar líderes e seguidores, bem como alterar as suas 

atitudes e comportamento. Acredita que uma abordagem multe estágio promove um 



 
 

 

clima propício ao desenvolvimento organizacional, que em sua essência, é baseado 

na reeducação de normas e valores. 

Proehl (2001) também desenvolve uma estrutura útil para analisar mudanças 

nos comportamentos humanos. Seu método reconhece as contribuições exigidas a 

liderança para implementar mudanças significativas nas organizações de prestação 

e serviços. 

Vários de seus princípios foram reconhecidos na implantação da mudança 

organizacional na empresa estudada, incluindo o uso do modelo de Lewin como 

abordagem a avaliação da mudança, proporcionando uma distinção entre liderança 

e gestão e os principais atributos associados a essas duas funções. E por último 

sugere em seu trabalho, recomendações com base nas conclusões de seu estudo, 

para apoiar a continuação do movimento na iniciativa da mudança. 

   

2.5 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO 

 

Faz-se necessário o conhecimento a respeito do desempenho da 

implantação de sistemas de mudanças em qualquer organização. Sendo assim esse 

tópico tem como objetivo o monitoramento e estratégia utilizada pela EGEME no 

contexto organizacional. Para alcançar esse propósito, são estabelecidas duas 

etapas: definir métricas que permitam o controle do desempenho da implantação da 

mudança e, em seguida, efetuar o controle da estratégia de implantação da 

mudança. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de monitorar o desempenho da 

implantação da mudança, avaliando os seus resultados, segundo os trabalhos de 

Barreto (2004) e Mendoza et al. (2007). Enfatiza-se também a necessidade das 

adaptações em virtude das mudanças de mercado e da própria evolução do 

programa de mudanças, envolvendo mudanças de tecnologia e processos (BOSE, 

2002). 

   

2.5.1 Definição de métricas de controle 

 

A definição de métricas deverá estar atrelada aos fatores críticos de sucesso 

apontados na estratégia de mudança (MENDOZA et al., 2007). Esses fatores têm 

que serem identificados como aspectos que devem ser acompanhados, e como 



 
 

 

parâmetros que servem para mensurar os resultados da mudança organizacional 

pretendida. Entretanto outros aspectos confirmam-se como chaves no modelo de 

controle: processo, pessoas e tecnologia (BOSE, 2002; CHEN, POPOVIC, 2003; 

BARRETO, 2004) 

   

2.5.2 Controle e adaptação 

 

Acompanhar o desempenho e avaliar seus resultados será processos 

factíveis, visto que já foi apresentado no último item um conjunto de métricas que 

deverá ser aplicado, considerando-se as circunstâncias do contexto organizacional. 

Para Bose (2002), a utilização do monitoramento do desempenho 

proporciona o aprendizado sobre os serviços, ocasionando mudanças e adaptações.  

De modo geral, toda implementação de estratégia poderá sofrer mudanças e 

adaptações, visto que o processo de melhoria deve ser um aspecto inserido em 

qualquer gestão. Todavia, em relação à estratégia de monitoramento do 

desempenho da mudança organizacional, deve-se observar que o controle, as 

mudanças e as adaptações ficam sujeitos à realidade da organização, ao 

desenvolvimento do projeto e, sobretudo, às necessidades da organização.  

 

2.6 APRENDIZAGEM NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Outra consideração importante para este estudo é a influência que a 

aprendizagem nas organizações tem na literatura sugerindo ideias para o 

desenvolvimento continuado do projeto de mudança dentro da organização.  

A capacidade da organização em continuar o movimento de mudança, tem 

na aprendizagem interna um apoio no esforço de mudança. Esta postura também 

ajuda a mudança de cultura da organização, saindo do modelo atual, para um 

modelo de crescimento orientado (NORTHOUSE, 2002).  

Vários autores falam da eficácia de aprendizagem dentro das organizações 

(DUFOUR, 2004; SENGE, 1990). 

Dufour (2004) tem escrito extensivamente sobre o desenvolvimento do 

profissional dentro de centros de aprendizagem internos das organizações.  



 
 

 

Ao relacionar esse conceito a melhoria do processo de mudança, seria em 

teoria pensar que colaboradores estariam mais integrados ao processo que 

consequentemente influenciaria o avanço da integração dos serviços. 

Essa integração dos serviços foi uma das metas estabelecidas no plano da 

mudança empresarial da organização em estudo.  

Senge (1990) descreve os benefícios da aprendizagem dentro do modelo 

organizacional, postulando que “... o significado básico de uma aprendizagem dentro 

de uma organização é uma organização que está continuamente expandindo sua 

capacidade para criar o seu futuro...”. 

Os princípios de Senge ofereceram um modelo útil para analisar o grau de 

aprendizagem oferecido dentro da organização estudada. 

 

2.7 A TEORIA DA MUDANÇA DE “WEISS” 

 

Um estudo relevante da literatura que foi considerado é o de Carol H. Weiss 

(1998) e sua definição de uma “teoria da mudança”. Ela identifica três atributos que 

devem ser acordadas e revistas ao longo da implementação e avaliação de uma 

iniciativa: 

 

 Deve ser plausível – Evidências e bom senso sugerem se as atividades 
implementadas vão levar a resultados desejados? 

 Deve ser factível – Será que os recursos econômicos, técnicos, 
políticos, institucionais e humanos disponíveis, são os necessários para 
a realização da iniciativa? 

 

 Deve ser testada – Será que os dispositivos de avaliação existentes no 
plano de mudança organizacional são completos e suficientes para um 
avaliador acompanhar o progresso da mudança? 

 

Este estudo teve como objetivo desenvolver uma metodologia em que estas 

questões podem ser consideradas pelas lideranças do movimento de mudança. 

Além disso, o estudo pretende fornecer uma estrutura para auxiliar os líderes em 

compreender as limitações e possibilidades associadas ao esforço de mudança 

organizacional.   



 
 

 

Finalmente, explora a extensão em que a iniciativa de mudança transforma o 

sistema de prestação de serviços, apoiado em um modelo de integração dos 

mesmos. 

 

2.8 OBSTÁCULOS A MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

A mudança organizacional envolve a todos na organização. Ela exige o 

alinhamento dos objetivos individuais com os objetivos organizacionais. Os 

funcionários devem comprar a iniciativa de mudança para que ela funcione. No 

entanto, as empresas muitas vezes concentram mais atenção nos componentes 

mais previsíveis da equação, como finanças, operações e tecnologia, com pouca ou 

nenhuma consideração sobre o que Timothy J. Galpin (1996) chama de “lado suave” 

da mudança - o fator humano. Bove e Hede (2001) observaram que a gestão é 

principalmente preocupada com os aspectos científicos da mudança e tende a ver o 

componente humano da mudança, que é o principal impulso da iniciativa de 

mudança bem-sucedida, como irrelevante ou secundário. A incapacidade da 

administração a reconhecer, entender e superar os objetivos divergentes da 

organização e de seus funcionários, é postulada na forma de barreiras ao início da 

mudança organizacional por organizações. 

A ênfase excessiva dada pelas empresas aos fatores mais previsíveis e 

controláveis em uma iniciativa de mudança planejada poderia ser atribuída às 

tradições intelectuais e epistemológicos ocidentais da ciência, pesquisas e teorias. 

Os seres humanos são seres muito complexos; tentativas de prever o seu 

comportamento teriam que lidar com comportamentos, crenças e valores. No 

entanto, sem o apoio do componente humana, as alterações não acontecem. Pode-

se dizer ainda que sem o elemento humano, a organização deixaria de existir. 

A barreira à mudança vem de três fontes: (a) da organização que é 

direcionada para a mudança, (b) das alterações para ser dado o início das 

mudanças, e (c) dos funcionários afetados (CONNER, 1998). A seguir são 

representadas as potenciais razões para a existência de barreiras à mudança. 

 

 A resistência à mudança: 
 
As pessoas não resistem à mudança diretamente, mas as 
consequências que a mudança possa trazer (CONNER, 1998). Waddell 



 
 

 

e Sohal (1998) argumentam que "as pessoas não resistem à mudança, 
por si só, em vez disso, eles resistem às incertezas e os resultados 
potenciais que a mudança possa causar." As pessoas estão com medo 
de que eles possam não ser capazes de lidar no novo ambiente, porque 
elas podem ter que aprender uma nova tecnologia ou adquirir diferentes 
conjuntos de habilidades para serem capazes de fazer o seu trabalho no 
ambiente alterado. 

 

 O medo de aventurar-se em um território desconhecido: 
 
Alguns destes medos surgem devido à falta de comunicação e 
habilidades dos líderes. Na maioria das vezes o que os funcionários 
preveem na mudança proposta não é compatível com o que a 
administração prevê. 

 

 A preocupação da Gestão em não haver recursos suficientes para lidar 
com os resultados da mudança: 
 
Este pode ser um sinal de que a alta administração não procurou 
considerar as necessidades dos gerentes na iniciativa do planejamento 
da mudança. McCarthy (2004) postula que “os líderes devem primeiro 
trabalhar no desenvolvimento e apoio aos gerentes que se reportam a 
eles em sua própria evolução pessoal e em seguida, ajudá-los a fazer o 
mesmo com as suas equipes". 

 

 A tendência da administração em “mandar” na mudança: 
 

Isso é típico de organizações burocráticas. A premissa é que a gerência 
sabe melhor, portanto, os funcionários devem receber ordens sem 
questionar. As decisões são feitas na parte superior e na maioria dos 
casos, sem considerar as camadas hierárquicas inferiores. Esta filosofia 
tem raízes nos teóricos da administração clássica e científicas 
(MORGAN, 1989). De acordo com Morgan, o ponto de vista de 
Frederick Taylor, que é arquiteto da gestão científica, a gestão é deve 
ser responsável pelo planejamento e projeto de trabalho, enquanto os 
trabalhadores devem ser responsáveis por começar o trabalho 
efetivamente. 

 

 A falta de compromisso de toda a empresa, que não leva em 
consideração as unidades de negócios:  

 
A Gestão deixa de levar em consideração as diferentes subculturas que 
existem dentro da cultura corporativa. Há uma tendência para que 
existam setores diferentes dentro de uma empresa que atuam como 
independentes, sem um objetivo organizacional comum (MORGAN, 
1989). 

 

 Sobrecarga de informação que dá as pessoas muito que digerir: 



 
 

 

 

Os gerentes devem liderar o caminho com um papel facilitador ao longo 
do processo. 

 

 Decisões erradas, com base nos pressupostos culturais: 
 

Compreender a cultura organizacional e subculturas é pré-requisito para 

antecipar e mitigar as barreiras à mudança planejada. 

 

 O sucesso instantâneo, requerido pela administração: 
 
A mudança organizacional não ocorre instantaneamente, a gestão deve 

definir cronogramas realistas e datas alvos específicas para monitorar o 

progresso e fazer alterações, se necessário. 

 

 Comunicando a mudança, mesmo sem quaisquer discussões e 
propriedades: 

 
Isto é típico de estrutura de comando e controle de organizações 
hierárquicas. 

 
 A satisfação com o status quo: 
 

Faz com que administração não pense fora da caixa ou é incapaz de ver 
a evolução do ambiente de negócios. Os comerciantes muitas vezes 
veem essa situação como falha de gestão, ao não ler as tendências de 
mercado e evolução dos gostos e preferências dos consumidores. 
 

 As confianças em glórias passadas emperram novas atitudes: 
 
Um exemplo específico é o fracasso dos EUA na demora por antecipar 
a demanda por carros pequenos, mais econômicos, na década de 1970, 
o que levou à invasão japonesa a ganhar o dos EUA com os pequenos 
e eficientes carros (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

 

 Sistemas de recompensa inadequados: 
 
Devido ao jogo da concorrência, as empresas estão pedindo a seus 
funcionários a fazer mais com menos. Isso muitas vezes não é bem 
recebido pelos funcionários, que exigem uma melhor recompensa por 
seus sacrifícios. Quando os funcionários são solicitados a fazer 
concessões financeiras para melhorar a rentabilidade da empresa, eles 
querem saber qual a vantagem que eles terão. 

 

 Política erradas, contrárias ao bem da organização: 



 
 

 

 
Em vez de cooperação, há uma competição entre diferentes unidades e 
gestores para a alocação de recursos, reconhecimento e promoção. 

 

 Uma cultura que suporta a crítica, em vez de procurar soluções: 
 
É mais fácil apontar o dedo, por assim dizer, do que encontrar soluções 
para os problemas. 

 

  A Gestão não tem as habilidades corretas para o processo de 
mudança:  
 
Jon Griffith (2002) argumenta que a falta da busca por uma solução de 
gestão da mudança "sob a forma de programas feitos sob medida para 
a organização, com ações específicas ou conjuntos de habilidades, 
pode ser responsável pelo fracasso de muitas iniciativas de gestão de 
mudança”. Ele escreve, "que a falha na gestão de mudança ocorre, não 
porque as pessoas escolhem as abordagens erradas, métodos e 
tecnologias, mas porque as escolhas são ilusórias, não podendo ter 
como verdade que os fatores citados que serviram para um caso de 
sucesso, servirão para a mudança específica da organização e que se 
tal ideia for levada avante, então todo o projeto é uma fraude". Sua 
lógica é que a gestão de mudança organizacional, assim como gestão 
de mudança individual, não pode garantir a certeza de um resultado 
desejado. Em resumo, o que funcionou para uma empresa pode não 
funcionar para outra empresa, mesmo que ambas as empresas estejam 
no mesmo seguimento. Em essência, cada empresa tem de trabalhar 
para descobrir o que irá servir para a sua situação única. 
 

 A relação entre a administração e funcionários é conflituosa: 
 
A prática de gestão clássica encontrada na maioria das organizações 
não é alheia à relação conflituosa entre a administração e funcionários. 

 

 Os desafios das alterações propostas para estabelecer normas e 
valores organizacionais:  
 
A barreira neste cenário é a mentalidade de "se não está quebrado, não 
conserte". 

 

 A mudança proposta é percebida como benéfica para uma parte e 
prejudicial para a outra parte: 
 
Esta é a percepção vencedora versus perdedora. 

 

 Falta de controle e influência: 
 



 
 

 

Os Gestores não são devidamente treinados e carecem de experiência 
e recursos para lidar com a iniciativa e os resultados da mudança. Em 
muitas vezes também, eles estão com medo de uma mudança de poder, 
resistindo a qualquer mudança que iria fazê-los abandonar o poder e 
autoridade. 

 

2.8.1 Considerações 

 

Segundo Coonner (1998), para uma iniciativa de mudança planejada ser 

bem-sucedida, a administração precisa entender o que as barreiras à mudança são. 

Por que elas existem e como superá-las. A alta direção deve estabelecer benefícios 

a longo prazo dentro da iniciativa de mudança proposta à empresa e aos seus 

colaboradores. Os empregados devem acreditar e confiar na palavra e ações de 

gestão de alto escalão a este respeito.  

Um erro doloroso, muitas vezes cometido pelos agentes responsáveis pela 

mudança, é não considerar sugestões do ambiente da organização que está prestes 

a mudar. Uma explicação para o erro é a confiança no status quo que proporciona 

uma falta de convicção para efetuar a mudança (BEER & NOHRIA, 2000).  

Uma organização deve ser vista pelo que ele é, um conjunto de indivíduos. 

Portanto, quando uma organização se depara com feedback negativo, tende a agir 

como um indivíduo. Em vez de compreensão e aprendizagem a partir do feedback 

negativo, cria-se mecanismos de defesa. Este comportamento perpetua o status 

quo, mesmo quando é evidente para muitos que a mudança é necessária. “Para se 

fazer o trabalho correto de esforço de mudança, tem-se que aprender a capitalizar 

as qualidades humanas positivas, como confiança, o idealismo e dedicação, e 

mitigar o impacto de outras características humanas naturais (suspeita, a teimosia, 

ansiedade) que muitas vezes prejudicam o processo de mudança" (BRILL & 

WORTH, 1997). 

A Gestão deve procurar maneiras de utilizar a resistência em vez de 

combatê-la (WADDELL & SOHAL, 1998). Eles argumentaram que tradicionalmente, 

a gestão percebe a resistência à mudança como adversário, como algo que deve ser 

conquistado e eliminado para que a mudança ocorra. Esta percepção segundo os 

autores, não é alheia à teoria de gestão clássico que vê a resistência sob a mesma 

luz. Eles acreditam que ainda este paradigma não mudou, embora a pesquisas 

recentes sugira o contrário. Ainda assim é prática do manejo convencional em 



 
 

 

superar a resistência à mudança forçando os funcionários a participar como um meio 

para sufocar a resistência. Esta abordagem não reconhece a resistência como uma 

importante fonte de inovação que pudesse ser aproveitada. A resistência deve ser 

percebida como um instrumento de equilíbrio entre as forças de mudança e as 

forças para a consistência e estabilidade. 

Para criar uma organização inteligente requer superar muitas barreiras 

burocráticas. A Gestão tende a ser míope quanto as questões que questionam suas 

decisões, eles estão profundamente enraizados na cultura do “mando” 

inquestionável. Um ambiente favorável em que a mudança pode prosperar deve ser 

aquele que incentiva uma organização emergente, um que fomente diferentes 

possibilidades, alternativas e ações, possibilitando que novos comportamentos 

possam surgir, incluindo aqueles que possam questionar a norma. 

Em muitas das iniciativas de mudança planejados com sucesso, as 

seguintes características podem ser encontradas: o descontentamento com o status 

quo; um “mando” adequado, um sentimento de propriedade comum, paciência para 

a mudança acontecer, consistência de propósito e visão, disponibilidade de recursos 

adequados e apropriados, comunicação aberta e honesta, um curso bem definido de 

ação, a disposição para colaborar, a disposição para executar, preparação 

adequada (formação), comunicação frequente sobre a visão, celebração de 

pequenos sucessos, uma compreensão geral da razão por que a mudança é 

necessária e como as ações estão sendo realizadas, abordagem dos medos 

presentes em cada mudança, uma e liderança comunitária, a informação certa no 

momento certo no processo de mudança, previsão de pontos de resistência e 

prontidão com soluções, familiaridade com as várias culturas, sistemas de 

recompensa adequados e ligando estratégia de mudança para a missão. 

 

2.9 INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O termo “integração dos serviços” parece ser uma grande promessa em 

esforços para trazer melhoria para o setor. É interessante notar que muitos 

defensores da transformação do setor da prestação de serviços de uma 

organização, referem-se a serviços integrados como o “santo graal” para a 

transformação (AUSTIN, 1997; FONG, 2003). Um aspecto fundamental deste estudo 



 
 

 

forneceu uma análise descritiva do que a integração dos serviços proporciona em 

relação a mudanças de serviços. 

Austin (1997) postula que não há uma definição única de integração de 

serviços. Em um trabalho de Frumkin (1978), no entanto, não há uma definição de 

integração de serviços que foi útil para orientar a pesquisa. Ele afirma: “integração 

de serviços é um mecanismo de relacionamento interorganizacional, que é 

empregado como um meio de coordenação, tanto das funções de organização dos 

serviços, quanto dos sistemas de suporte para mantê-los”. O trabalho de Frumkin 

também forneceu uma estrutura para avaliar a reformulação do sistema de 

prestação de serviços, bem como subsídios para a comparação das respostas dos 

líderes de campo quando eles foram solicitados a descrever a integração dos 

serviços. 

Corbett e Noyes (2007, afirmam em seu trabalho que o desafio da 

integração de serviços não tem como base fundamental a criação de um plano 

estático para a mudança e sim em reformular a maneira como pensamos a 

mudança. Muitas vezes, pensamos em reforma como um evento ou uma transição, 

sendo que a integração desejada na verdade é um processo dinâmico. Além disso, 

Sandford e Turner (2004), explica porque a integração de serviços é difícil de 

alcançar, sendo confirmado por vários resultados presentes no seu trabalho. 

Especificamente ele insiste na realização de uma análise estrutural dos esforços de 

integração de serviços e melhor compreensão da cultura da equipe de linha de 

frente responsável por liderar a mudança. Sandford afirma “... gerentes serão 

capazes de realizar da melhor forma a integração de serviços apenas pela melhor 

compreensão das estruturas mais profundas do ser humano que determinam ou 

restringem as ações”.  

Em outra nota, o trabalho de O’Looney, como mencionado em Austin (1997) 

faz uma promissora distinção entre “integração” e “colaboração”. Embora no uso 

comum há uma sobreposição considerável nestes termos. Analiticamente falando, a 

colaboração refere-se à formação de parcerias, que proporcionam a mudanças, 

enquanto a integração de serviços refere-se especificamente a mudanças que 

tornam o sistema mais eficiente, eficaz e compreensivo.  



 
 

 

 

2.10 COLABORAÇÃO 

 

Um dos objetivos potenciais do programa de mudança organizacional 

definido pela empresa estudada foi o da colaboração, acreditando que a mesma 

sendo bem-sucedida apoiaria um sistema de serviços humanos que deveria ser 

abrangente e integrada, baseada no cliente e em resultados. Tendo também fácil 

acesso e sensível a diversas necessidades dos colaboradores e clientes. 

Vários artigos que tratam da colaboração entre setores foram relevantes 

para a pesquisa dentre eles o de Johnson (2003), que oferece uma revisão dos 

resultados de uma pesquisa qualitativa envolvendo os fatores que impactam a 

colaboração institucional. O tamanho da amostra inclui 33 colaboradores a partir e 

nove departamentos governamentais e três organizações sem fins lucrativos. O 

autor determina que houvesse sete influências categóricas que foram relacionadas à 

colaboração bem-sucedida. O estudo identifica os principais fatores que contribuem 

para o sucesso como: a disposição dos setores para trabalhar em conjunto; a 

presença de uma liderança forte; e uma visão comum para o trabalho. Além disso, a 

pesquisa descreve sete fatores mais relevantes para o sucesso da colaboração 

institucional como: 1) o compromisso; 2) comunicação; 3) liderança forte para a 

tomada de decisões; 4) compreender a cultura de colaboração dos setores; 5) 

engajamento em planejamento prévio; 6) fornecimento de recursos adequados para 

a colaboração; e 7) minimização dos problemas diários. Finalmente o autor combina 

estas sete variáveis em três seguintes considerações importantes: compromisso; 

comunicação; e liderança forte. À luz desta pesquisa, foi interessante descobrir que 

vários destes fatores haviam sidos descritos nos dados coletados durante este 

estudo. 

Um segundo trabalho de Einbinder et al. (2000) analisa os resultados de um 

estudo realizado entre os departamentos de serviços de uma organização, tendo 

como objetivo a identificação dos “fatores que promovem a colaboração efetiva entre 

os grupos organizacionais. Os autores argumentam que a literatura não é limitada 

em relação aos indicadores que resultam uma colaboração bem-sucedida. O 

trabalho fornece uma boa síntese da “relação organizacional” e identifica várias 

fontes para melhor exploração. Os pré-requisitos para a colaboração eficaz para os 

autores são: incentivo para colaborar; disponibilidade para colaborar; capacidade de 



 
 

 

colaborar e capacidade para colaborar. Finalmente, Gajda (2004) e Bailey e Koney 

(2000) descrevem sobre o que eles denominam de “alianças estratégicas” em 

serviços humanos, também sendo uma das chaves para a integração bem-sucedida. 

O artigo de Gajda comenta sobre um dos métodos para medir o sucesso do que o 

autor chama também de “alianças estratégicas”. Ele apresenta um método de 

avaliação que pode ser usado para completar as avaliações de programas de 

esforços de colaboração. Gajda postula que “cinco princípios” fornecem a abase 

teórica para a avaliação: 1) A colaboração é imperativa?; 2) A colaboração é 

conhecida por quase todos colaboradores?; 3) A colaboração faz parte e uma 

cultura e não pontual?; 4) Quanto a colaboração dos colaboradores é tão importante 

quanto o processo; e 5) A colaboração se desenvolve em fases? 

Gajda fornece insights úteis e um formato para enquadrar as avaliações dos 

esforços de colaboração.  

Bailey e o trabalho de Koney (2000), por outro lado, proporciona um formato 

contínuo de como as organizações deveriam desenvolver e formar alianças. 

Na organização e estudo observou-se a tentativa de formar alianças 

estratégicas dentro da estrutura organizacional, sendo que em qualquer caso a 

literatura sobre colaboração destaca o papel essencial que uma liderança forte 

desempenha no desenvolvimento de relações de trabalho colaborativo.   

 

2.11 COMUNICAÇÃO 

 

Segundo Jacomini (2011), as organizações estão inseridas em ambientes 

vulneráveis e em constantes mudanças, nos quais a grande volatilidade de 

informações e a concorrência influenciam em seu desempenho, exigindo agilidade e 

competitividade. 

Devido a esta atual competitividade entre as organizações, somente as com 

melhores estratégias e diferenciais sobreviverão. Por isso, valoriza-se cada vez mais 

qualidade e eficiência nos processos organizacionais, fatores que refletem 

diretamente nos produtos e serviços. 

Ao estudar o papel da comunicação nas organizações, encontram-se os 

trabalhos de vários estudiosos enquadrando o conceito da comunicação de forma 

diferenciada nas organizações, sendo as mesmas apropriadas para os fins deste 

estudo. Por exemplo, Farace, Monge e Russell (1977), relatam que a comunicação é 



 
 

 

fundamental para organizar as organizações. Além disso, Lewis e Seibold (1998) 

declararam que "organizar, implica a troca de representações simbólicas de ideias, 

eventos, emoções e informações, a fim de superar os problemas relacionados com a 

incerteza, a identidade e interdependência“. Deetz e Mumby (1990) concluíram: "As 

pessoas (incluindo aquelas nas organizações) não só conversam sobre as coisas do 

seu mundo social, mas elas também criam seu mundo social na comunicação". Por 

conseguinte, a comunicação é constitutiva da organização e muito importante para a 

sua integração. Assim, trocas comunicativas ou interações entre partes interessadas 

contribuem para a criação de ideais dentro dos grupos associados à organização, 

durante um evento de mudança. Mais especificamente, os resultados em estudos de 

comunicação em mudanças organizacionais têm mostrado que a mudança e 

comunicação estão inter-relacionados (LEWIS & SEIBOLD, 1996; LEWIS & 

SEIBOLD, 1998; MILLER & MONGE, 1985).  

A linguagem pode causar impactos consideráveis no processo de mudança. 

Kellett (1999) argumentou que o diálogo e, mais especificamente a dialética, pode 

ser usada para facilitar a mudança. A organização normalmente trabalha para a 

criação de uma visão compartilhada sobre o evento da alteração, talvez através de 

uma declaração de missão ou outro símbolo da organização. Kellett acreditava, no 

entanto, que a dialética, como a estabilidade / mudança e pessoa / equipe, pode ser 

fundamental para processos de mudança eficazes. Ele declarou: “vidas sociais ou 

organizacionais contém um diálogo contínuo que é marcado pela luta de múltiplas 

vozes querendo ser ouvidas. Conflitos e cooperações podem ser vistos coexistindo 

dialeticamente na mudança organizacional”. Assim, a organização não deve 

considerar significados opostos ou diferentes, como necessariamente negativos. As 

conclusões do autor indicam que os conflitos encontrados na dialética da mudança 

de fato levam aos diálogos que, em última instância criam significados 

compartilhados. 

 

2.12 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA 

 

Segundo Griffitha (2014), nos últimos trinta anos a indústria da construção 

civil foi totalmente incorporada pelos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), 

sendo que nos últimos anos, a regulamentação ambiental, a legislação da saúde e 

segurança no trabalho, teve a necessidade de possuir requisitos de Gestão 



 
 

 

dedicada às disciplinas, muitas vezes com sistemas individualizados e em muitas 

vezes com um Sistema de Gestão Integrados (SGI). O conceito de SGI possui agora 

uma abordagem de gestão emergente, sendo consideradas suas aplicações pela 

indústria da construção.  

De acordo com o trabalho de Tine e Arne (2005), o sistema é a interligação 

de componentes para atingir um determinado objetivo. Estes componentes 

incluem a organização, recursos e processos. Portanto, as pessoas, equipamentos e 

cultura são parte do sistema, bem como as políticas e as práticas documentadas. 

Um SGI é um sistema de gestão que integra todos os componentes de um 

negócio em um sistema coerente, de modo a permitir a realização de sua finalidade 

e missão. 

 

 
             Figura 8 - O Modelo SGI 
             Fonte: Adaptado de CQI (2016) 

 

Ainda segundo Tine e Arne (2005), tudo o que tem um efeito sobre os 

resultados do negócio devem fazer parte do sistema de gestão. Portanto, um IMS 

deve integrar todos os sistemas atualmente formalizados, significando que todos os 

processos e os documentos que os descrevem seriam também integrados. Segundo 

Simon, Karapetrovic e Casadesús (2012), para algo ser integrado, não basta apenas 

sentar-se ao lado dos outros componentes, não basta também criar um padrão para 

os sistemas, a Gestão Integrada é um conceito segundo o qual a gestão funcional é 



 
 

 

dispersa em toda a organização para que os gestores gerenciem um conjunto de 

funções. Em seu trabalho, Simon, Karapetrovic e Casadesús (2012), pontuaram os 

principais benefícios para que os sistemas de gestão devam ser integrados: 

 

 Reduzir os custos de duplicação de trabalho. 
 

 Reduzir os riscos e aumento da rentabilidade. 
 

 Equilibrar os objetivos conflitantes. 
 

 Eliminar conflitos de responsabilidades e relacionamentos. 
 

 Difundir os esforços para alcançar objetivos. 

 Virar o foco para os objetivos do negócio. 
 

 Formalizar sistemas informais. 
 

 Harmonizar e otimizar práticas. 
 

 Criar consistência. 
 

 Melhorar a comunicação. 
 

 Facilitar a formação e desenvolvimento. 
 

Segundo Ortiz, Garcia, Armengot (2016), há várias abordagens para a 

integração dos sistemas, dependendo diretamente da posição atual da organização. 

Porém admite que todos os sistemas devem compartilhar os seguintes processos: 

 

 Desenvolvimento de documentos e controles. 
 

 Treinamentos. 
 

 Auditorias internas. 
 

 Revisão do gerenciamento. 
 

 Ações corretivas. 



 
 

 

 

 Ação preventiva. 
 

Se uma organização tem um sistema formal existente ou não, ela pode 

projetar um sistema top-down para cumprir um objetivo específico.  Os benefícios 

são que um sistema coerente pode ser construído para que sirva as necessidades 

do negócio e não amarrar a organização para um padrão particular. Os padrões são 

utilizados para ajudar a identificar funções e processos. Esta abordagem começa por 

olhar para o negócio como um todo e estabelecer seus processos de propósito, 

missão e fundamentos, para realizar esta missão. Para tanto deve-se:  

 Modelar o negócio. 

 

 Nomear funções e formatar o processo de desenvolvimento das 
equipes. 

 
 

 Analisar os processos de negócios utilizando fluxogramas, normas e 
técnicas de análise de modo de falha. 

 

 Formular políticas operacionais que irão reger os processos. 
 

 Desenvolver procedimentos para controlar cada processo de negócio, 
“quem define, quem faz o quê, onde, quando e como 

 

 Capturar a documentação existente. 
 

 Identificar as necessidades de documentação, ligando os documentos 
existentes aos procedimentos de controle. 

 

 Elaborar Plano de Desenvolvimento de Documentos. 
 

 Documentar o sistema. 
 

 Implementar as novas práticas. 
 

Com esta abordagem, as descrições existentes de processos, tarefas, etc. 

estarão usuais quando servirem o objetivo do processo. Se não o fizerem, devem 

ser descartadas e reescritas. O foco estará sempre no processo de não separar as 

disciplinas. 



 
 

 

 

2.13 LIDERANÇA 

 

A literatura relacionada a tema liderança é extensa e prolífica. Estudos de 

vários autores foram selecionados para fornecer um olhar superficial de liderança. 

Em primeiro lugar, é revisto o trabalho de  Steven Snyder (2013), que aborda o 

crescimento dos líderes através das adversidades. Em segundo lugar está o 

trabalho de Wheatley (2011) que lança uma luz sobre o desligamento dos líderes de 

um de um modelo autoritário de gestão. Em seguida, uma breve consideração do 

trabalho de Lipman-Blumen (1996), e as ideias de Heifetz (1994) relacionados com a 

liderança construtiva. Em quarto lugar, têm-se um olhar para as contribuições de 

Bolman e Deal (2003) relacionados com os elementos expressivos e artísticos da 

liderança. Finalmente, Schein (2004), considerado um dos melhores trabalhos sobre 

a cultura organizacional e liderança. 

 

2.13.1 Crescendo através de desafios 

 

O trabalho de Steven Snyder (2013), intitulado “Liderança a Arte da Luta, 

Como Grandes Líderes Crescem Através do Desafio e da Adversidade”, aborda que 

a liderança é muitas vezes uma luta, existindo ainda tabus fortes que nos impedem 

de falar abertamente e honestamente sobre nossas dificuldades, por medo de 

parecer fraco e sem confiança. Mas Steven Snyder mostra que esta discussão é 

vital, a adversidade é precisamente o que desbloqueia o nosso maior potencial.  

Usando histórias reais extraídas de sua extensa pesquisa, estudando 151 

diversos episódios de luta pela liderança, bem como de suas experiências de 

trabalho com Bill Gates nos primeiros anos da Microsoft e como CEO e executivo 

treinador, Snyder mostra como navegar em desafios intensos para alcançar o 

crescimento pessoal e sucesso organizacional. Ele detalha estratégias para abraçar 

luta e oferece uma série de ferramentas exclusivas e práticas prontas para ajudar a 

implementar o projeto de liderança. Ao dominar a arte da luta, Snyder acredita que o 

líder estará melhor equipado para enfrentar os desafios da vida e se concentrar no 

que mais importa 

 

https://www.goodreads.com/author/show/6464574.Steven_Snyder
https://www.goodreads.com/author/show/6464574.Steven_Snyder


 
 

 

2.13.2 Rompendo com um modelo autoritário de gestão 

 

Dado o ambiente burocrático em que os líderes trabalham, que é muitas 

vezes altamente estruturado e autoritário temos que considerar o trabalho de 

Wheatley (1999) que em muito colabora para a literatura. Neste trabalho Wheatley 

enfatiza a questão de que até que ponto os líderes de campo são capazes de se 

afastarem de um modelo autoritário de gestão. O trabalho de Wheatley “Comando e 

Controle” argumenta que a gestão autoritária, que tenta controlar a maneiro como as 

instituições funcionam, é prejudicial para o sucesso das mesmas. Ele sustenta que 

as organizações de sucesso são construídas de dentro para fora e se auto- 

regulamentam, valorizando os colaboradores que têm propensão em fazer “a coisa 

certa”.  

A perguntas que surgem são em relação à empresa em estudo que 

questiona: Quem eram esses líderes? Até que ponto eles foram capazes de 

impactar mudanças organizacionais? 

O estudo em questão está disposto a empregar métodos de pesquisa para 

obter uma perspectiva sobre as questões levantadas. 

 

2.13.3 Líderes conectivos 

 
Segundo Lipman-Blumen (apud Macedo 2007, p, 116), os líderes conectivos 

se esforçam para criar um sentido de comunidade, projetando seus objetivos as 

visões dos outros, tentando assim resolver problemas comuns. Reúne líderes e 

liderados em torno de objetivos comuns, criando um sentido de comunidade, 

incentivando os colaboradores a assumir responsabilidades, criando assim líderes 

em potencial em futuros sucessores na construção e renovação das instituições. 

No cenário atual de globalização, na corrida para o sucesso das empresas, 

busca-se a excelência em todos os processos. As exigências são de que o líder em 

qualquer nível da organização seja um mentor, treinador, conselheiro, aliado, amigo. 

Percebe-se que hoje são exigidas também competências em comunicação oral e 

escrita, capacidade de escutar, negociar, administrar conflitos, estabelecer 

estratégias e táticas e influenciar positivamente o comportamento das pessoas com 

quem trabalha. Além disso, espera-se que o líder possua qualidades tais como: 



 
 

 

honestidade, ética, energia, flexibilidade, comprometimento, empatia, sensibilidade, 

intuição, bom humor, consciência e humildade. 

Para o domínio destas características o desenvolvimento da Inteligência 

Emocional é um fator crucial no sucesso da carreira de um líder. Goleman (2007, p. 

30) diz que as emoções são as fontes de poder pessoal mais poderosa, os 

sentimentos proporcionam informações vitais para o gerenciamento e a motivação 

de pessoas.  

Desenvolver a percepção dos sentimentos próprios e dos sentimentos dos 

colaboradores é o caminho para uma convivência mais harmônica no ambiente de 

trabalho e na vida pessoal, conforme a colocação de K. Cooper e Sawaf (1997). 

Para formar e manter equipes com essas características é necessário que o 

líder seja capaz de realizar transformações, que seja um visionário e conduza os 

colaboradores à mudança, que promova a transformação e renovação; é preciso 

que o líder desenvolva a sua inteligência emocional para que suas emoções o 

inspirem e o estimulem na busca do sucesso e da lucratividade, na empresa, na 

equipe e na sua vida pessoal.  

O papel do líder extrapola o ambiente organizacional, chegando-se à 

afirmação de Beckhard (DRUKER, 1996) que diz que o Líder do futuro precisará 

dedicar atenção às questões sociais de proteger o meio ambiente e o planeta, de 

criar uma sociedade mais justa e de atender o crescente interesse de números 

significativos de pessoas na descoberta de um sentido para suas vidas. Terá de se 

adaptar aos papéis e às relações sujeitas a mudanças nos diferentes setores da 

sociedade. Deverá entender qual o papel da indústria, do comércio, do setor privado 

neste novo século. O Líder verdadeiramente eficaz será visionário, acreditará 

firmemente que pode e deve moldar o futuro e influir nas crenças através do próprio 

comportamento. 

Repetindo Beckhard, “espiritualidade não será uma palavra reservada ao 

clero”, penso que estará diretamente relacionada com a capacidade de rapport, de 

sinergia com o outro percebendo suas necessidades e desejos. Será condição 

básica para que o líder do futuro construa a conexão necessária com seus liderados 

para atingir os objetivos, agindo com consciência da repercussão de suas decisões 

na sociedade. 

Da mesma forma, Heifetz (1994) fala sobre liderança construtiva, 

mencionando a importância de tomar iniciativas e facilitar as mudanças. Além disso, 



 
 

 

afirma que a necessidade de ajudar os outros na mudança é um aspecto vital da 

liderança construtiva.  

 

2.13.4 Liderando com emoção 

 

Bolman and Deal (2001, 2003) descrevem a liderança como tendo emoções 

e elementos intuitivos. Em seu trabalho ele retrata a necessidade de liderar com 

emoção, desafiando os líderes a utilizar intuições e um sentido de introspecção com 

alma como um meio de libertar energias criativas em seus papéis de liderança. 

As ideias de Bolman e Deal são desenvolvidas em seu livro, 

“Reenquadrando Organizações: Arte, Escolha e Liderança”. Ele premissa que 

existem várias maneiras diferentes com os quais se pode compreender a vida 

organizacional: recurso estrutural, humano, político e simbólico. Além disso, eles 

sugerem oportunidades para a utilização dessas quatro maneiras para "reformular" 

nossa visão de liderança dentro de uma organização. Bolman e Deal também 

fornecem uma estrutura útil para a consideração do gerente como líder. Sugerem 

que os gestores podem se tornar líderes utilizando as seguintes ideias como guias 

de como os gestores podem pensar: 

 

 Eles precisam de uma estrutura holística que estimula a investigação 
sobre uma gama de questões significativas: pessoas, poder, estrutura e 
símbolos. 

 

 Eles precisam de uma paleta oferece uma variedade de opções: a 
negociação, a formação, celebração e reorganização. 

 

 Eles precisam desenvolver a criatividade, a assunção de riscos, e 
diversão em resposta a dilemas e paradoxos da vida, com foco tanto em 
encontrar a pergunta certa como a resposta certa. 

 

 Os líderes precisam ter um compromisso apaixonado, inabalável e 
combinado com a flexibilidade para compreender e responder a eventos. 

  

Bolman e Deal foram úteis em fornecer perspectivas de liderança adicionais 

com o qual se fez entender melhor o papel do líder de campo em esforços de 

transformação. 

 



 
 

 

2.13.5 Liderança e mudança cultural 

 

O trabalho de Schein (2004) foi fundamental para a compreensão de 

aspectos culturais das organizações e o impacto da cultura sobre a capacidade dos 

líderes para facilitar e navegar na mudança, seu trabalho é dividido em três grandes 

partes, nas quais são apresentados e discutidos os seguintes assuntos. Na Parte 

Um, o tema central se refere à definição de cultura organizacional e a sua função 

nas organizações. Na Parte Dois, o autor contempla o processo de formação e de 

desenvolvimento das culturas nas organizações ocidentais. Finalmente, na Parte 

Três, Edgar Schein se reporta ao modo como as culturas mudam. O processo de 

gestão da mudança cultural deve ser, segundo o autor, capitaneado pelas principais 

lideranças da organização. Tal recomendação vem ao encontro da concepção 

presente em “Organizational Culture and Leadership”, segundo a qual os fundadores 

e os seus principais colaboradores no momento da edificação de determinado 

empreendimento se apresentam como os grandes responsáveis pela descoberta ou 

criação e consolidação da cultura de uma organização. Considerando que isto é um 

pressuposto da abordagem proposta pelo autor da compreensão do processo de 

formação e consolidação da cultura organizacional, decorre daí, aparentemente, que 

a mudança cultural também requererá a participação efetiva dos empreendedores e 

portadores da cultura vigente, no que se refere ao trabalho de ressignificação dos 

pressupostos culturais em curso. Isto porque, segundo o autor, a cultura muda na 

medida em que é ressignificada, ou seja, os valores considerados básicos não são 

alterados; o que ocorre é um processo de reinterpretação dos mesmos, ao se 

considerar as demandas de adaptação da organização aos seus contextos interno e 

externo.  

Conforme Schein, uma função básica da liderança é a criação, 

administração e, às vezes, até mesmo a destruição da cultura organizacional. 

Líderes fazem tudo isso por meio do que ele descreve como mecanismos primários 

de “inserção cultural”, tais como papéis inspiradores; aquilo a que prestem a 

atenção, avaliam e a que recorrem; como reagem a crises; e quem eles selecionam, 

promovem e recompensam no âmbito da organização. Schein, ainda descreve 

mecanismos secundários com os quais os líderes trabalham ao criar cultura 

organizacional. Entre eles figuram o “design” e a estrutura organizacional; as 

histórias, lendas e mitos que promulgam; os ritos e rituais; o “layout” do espaço 



 
 

 

físico, e os alvos perenes do ridículo, como a proclamação de missão e visão da 

organização. 



 
 

 

3 METODOLOGIA 

 

Devido à natureza das perguntas realizadas na empresa em estudo, a 

respeito de liderança, mudança organizacional e integração de serviços, essa 

pesquisa teve como objetivo contribuir com conhecimento para as empresas de 

prestação de serviços. Este projeto de investigação usou um método misto com 

pesquisa qualitativa, um estudo de caso e abordagem de pesquisa para descrever a 

implantação da mudança organizacional na empresa em questão, examinando as 

estratégias utilizadas e os resultados associados com a iniciativa.  

Enquanto vários estudos de avaliação sobre a reforma do serviço humano 

foram documentados em várias áreas da literatura, o trabalho em questão utilizou-se 

da pesquisa qualitativa como principal modo de inquérito para o tipo específico de 

mudança organizacional, utilizando como base os trabalhos de Weiss (1998) e 

Patton (2002). 

Essa dissertação utilizou várias abordagens, incluindo: a) pesquisa na 

literatura e lições aprendidas em outras filiais; b) revisão de toda documentação 

utilizada pela empresa estudada no processo de mudança como: o documento das 

conclusões de inquéritos de funcionários e clientes, relatórios analíticos, documentos 

de reestruturação obtidos a partir de entrevistas em grupo, reuniões das partes 

interessadas; c) Aplicação de questionários a vários colaboradores ativos na época 

da Mudança Organizacional. 

A seguir serão apresentadas informações detalhadas sobre cada um dos 

três modos de pesquisa. 

 

3.1 LIÇÕES APRENDIDAS 

 

Foi realizado pesquisa na Literatura a respeito dos temas escolhidos, 

buscando validar os mesmos, bem como enriquecer os conhecimentos adquiridos. 

Já nas outras filiais, se buscou relatos de lições aprendidas, tanto de 

sucessos, quanto fracassos. 



 
 

 

 

3.2 PESQUISA ONLINE 

 

Além dos seguimentos de entrevistas citados, foi distribuído um questionário 

(Anexo 9.2) a colaboradores que participaram do projeto de implantação da 

mudança organizacional, para capturar suas perspectivas sobre os questionamentos 

constantes no Objetivo desta dissertação, seguindo abaixo: 

 

 Os sucessos e desafios associados a uma mudança organizacional. 
 

 Descrição dos fatores que contribuíram de forma efetiva para os 
resultados obtidos. 

 

 Impactos provocados pela implantação do Programa de Mudança 
Organizacional 

 

No Apêndice está detalhado o conteúdo da mensagem e as perguntas que 

foram feitas. 

Devido a limitações de tempo diversos contribuintes potenciais não puderam 

participar no estudo.  

 

3.3 REVISÃO DE DOCUMENTOS 

 

Uma revisão de documentos fornece outra visão para a pesquisa a respeito 

de estratégias utilizadas para facilitar a implantação da mudança dentro da empresa 

estudada. Documentos revisados incluem: relatórios, materiais de setores 

relacionados aos esforços de reforma, resultado de entrevistas com colaboradores. 

No Apêndice pode ser visto o modelo utilizado nas entrevistas, bem como, 

os resultados apresentados na entrevista inicial. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para as perguntas fechadas os dados foram tabulados em formas de 

gráficos, para melhor compreensão. Já para as questões abertas ou dados advindos 

de documentos, a análise de dados foi realizada utilizando os modelos sugeridos 



 
 

 

pelos autores Miles e Hubermen (2014) e Patton (2002). Uma vez que todos os 

dados foram recolhidos, as respostas das entrevistas foram revisadas para 

desenvolver ideias para um possível esquema de classificação. 

O pesquisador utilizou as ideias de Miles e Hubermen para codificar os 

dados por categorias e usou uma análise preliminar para concluir esta tarefa. 

Posteriormente análises mais refinadas foram empregadas para aperfeiçoar as 

categorias classificadas. Usando o conselho de Patton o pesquisador concluiu uma 

análise de conteúdo reduzindo qualitativamente os dados e o esforço para identificar 

os trabalhos que tinham a consistência fundamental para o trabalho em questão. 

Depois de ter concluído a análise de conteúdo o pesquisador trabalhou para 

desenvolver padrões para os temas encontrados nos dados.   

Uma vez que a codificação dos dados foi completa, configurou-se uma 

matriz de temas que ajudou na avaliação dos resultados da pesquisa. Foi também 

realizada uma confrontação entre os temas por categorização, a fim de que se 

validasse a análise dos dados, o que aconteceu com precisão e clareza. 

O pesquisador empregou um processo de verificação, através do qual foi 

solicitado aos participantes reverem os resultados preliminares, examinassem os 

temas identificados julgando-os consistentes com suas entrevistas ou não. 

Um processo análogo foi utilizado para avaliação documental, se 

diferenciando apenas na configuração de temas e subtemas para melhor 

entendimento do volume dos dados obtidos. 

Conforme Patton (2002), ele defende a utilização de vários métodos de 

observação para apoiar o estudo da pesquisa. As metodologias utilizadas neste 

estudo, bem quanto às questões utilizadas na pesquisa, seguem as ideias de Patton 

da triangulação dos dados.  

A “avaliação por triangulação de dados” compreende de uma dinâmica de 

investigação e de trabalho que integra análise de estruturas, processos e resultados, 

compreensão do programa em pauta, de relações envolvidas na implementação de 

ações e visão que os atores constroem sobre o objeto em investigação (MINAYO, 

2010). 

 

 

 



 
 

 

 

 
               Figura 9 - Análise dos dados 
               Fonte: O Autor (2015) 

 

A Análise dos dados então, foi realizada de acordo com um esquema pré-

estabelecido (Figura 9), onde os dados foram analisados com enfoques 

Interpretativos, Qualitativos e que levavam em consideração a Consistência dos 

mesmos. Assim de acordo com um posicionamento do autor voltado para o objetivo 

do trabalho, os dados tiveram seus conteúdos analisados, levando a Conclusões e 

Comprovações, que acarretaram na sua redução. 

Após a primeira redução na base de dados, ocorreram filtragens e 

ordenação do material, para em seguida acontecer a classificação do material 

ordenado. 

Na fase final elaborou-se temas que foram confrontados para solidificar a 

validação dos mesmos. 

Nesta fase de confrontação de temas apareceram problemas que levaram a 

contínua modificação da base de dados, acarretados pela má escolha dos Temas 

iniciais, gerando também conceitos equivocados. 

Para resolver os problemas citados foi utilizado como ferramenta a 

Triangulação de Dados, que serviu para integrar a análise de estruturas, processos 



 
 

 

e resultados dos diferentes métodos, usando dados de um método para validar 

dados gerados por outro método (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 10 - Triangulação entre diversos métodos de pesquisa 
   Fonte: O Autor (2017) 
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4 O CASO 

 

Neste capítulo são abordadas as principais características da empresa em 

estudo, como: estrutura organizacional, atuação no mercado, número de 

funcionários, etc. 

A seguir, são apresentadas as características do caso em estudo, a 

estrutura de funcionamento da filial Rio de Janeiro, onde o autor espera expor as 

principais atribuições desta filial, as quais serão a base para este trabalho de 

pesquisa e consequente apresentação dos resultados do esforço para a mudança 

organizacional. 

 

4.1 A EMPRESA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Fundada 1953 por um engenheiro, a empresa alvo de estudo reconhecida 

nacional e internacionalmente como parte da história da construção brasileira, 

buscou continuamente a divulgação da qualidade e do controle tecnológico, não 

somente em obras, como também nas áreas de indústrias e serviços. 

Depois de fundada, foi primeiro laboratório acreditado pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e em 1987, vislumbrou 

o futuro das certificações no Brasil baseado nas experiências estrangeiras, 

principalmente da Europa e EUA, iniciando entendimentos com o Inmetro no final da 

década de 80 para realizar um dos seus sonhos: fundar uma certificadora 

essencialmente nacional acreditada. No Brasil, havia um grande movimento para o 

estabelecimento de programas de qualidade principalmente nas empresas privadas 

internacionais e nacionais de grande porte. A norma ABNT NBR ISO 9001:1987 já 

estava em vigor e aliada aos programas de Qualidade Total trazidos pelos 

japoneses, iniciou-se um movimento para qualificação e certificação de profissionais. 

Na época multiplicaram-se os seminários internacionais da qualidade, com os 

maiores gurus no assunto. Em 1992, a empresa obteve a acreditação do Organismo 

de Certificação de Produtos (OCP). Ao longo da década de 90, conseguiu 

acreditação para certificação voluntária e compulsória de diversos produtos. Em 

seguida lhe foi concedida a nomeação como Organismo Designado (OD) e 

Organismo de Verificação de Desempenho (OVD).     Finalmente a empresa obteve 

acreditação como Organismo de Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade – 



 
 

 

NBR ISO 9001:2000 (OCS), e como Organismo de Certificação de Sistema de 

Gestão Ambiental – NBR ISO 14001 (OCA). 

Nos dias de hoje , presta serviços nas áreas de engenharia 

consultiva realizando serviços de assessoria, avaliação, inspeção, certificações 

(produtos e sistemas de gestão), estudo de viabilidade, pesquisa, projeto, 

monitoramento, meio ambiente, treinamento dentre outros, e os 

laboratórios tecnológicos de matérias e produtos realizam ensaios e desenvolvem 

pesquisas especiais para o controle da qualidade de materiais, produtos e 

serviços oferecidos por empresas de todo o Brasil e exterior, atuando com eficiência 

e credibilidade nos mais variados segmentos. Sua sólida e moderna estrutura 

constitui hoje um dos mais avançados e reconhecidos centros tecnológicos de 

controle da qualidade do país. Com sua ampla experiência e know how tecnológico, 

vem contribuindo a cada dia para a criação de novas tecnologias e de soluções que 

atendam às necessidades de seus clientes. 

Conta hoje com diversas filiais, inclusive uma no Rio de Janeiro que é alvo 

de nosso estudo. 

Na filial do Rio de Janeiro a empresa conta com 250 funcionários e possui 

trabalhos como consultorias e ensaios tecnológicos voltados para a construção civil.  

Segundo a revista Pini, edição de agosto de 2010, a filial Rio detém cerca de 

34% do mercado de ensaios tecnológicos no estado do Rio de Janeiro. 

 

4.2 O ESTUDO DE CASO 

 

O estude de caso é sobre uma filial de empresa nacional do ramo da 

construção civil que deseja desenvolver e aprimorar sua competitividade no 

mercado, implantado um programa de mudança organizacional baseada no 

aprimoramento de seus processos de serviços, capacitação de sua mão de obra e 

desenvolvimento de seus líderes.  

Serão abordados a seguir os aspectos da filial Rio, a fim de descrever como 

estava sua situação na época do início da implantação do programa de mudança 

organizacional. 



 
 

 

4.2.1 A Filial Rio 

 
A Filial Rio, que é o objeto de estudo desta dissertação, apresentava em 

2010 ganhos deficitários tanto qualitativamente, quanto quantitativamente. Abaixo a 

tabela representa um pouco da magnitude desses ganhos deficitários. 

 

          Quadro 1 - Indicadores 2010 

 
Fonte: O Autor (2015)  

 

A filial também apresentava um organograma mal definido, espelhando a 

sua situação organizacional e tendo o Gerente como grande centralizador. 

 

 

 

 
        Figura 11 - Organograma Filial Rio – 2010 
        Fonte: O Autor (2015) 

 

 



 
 

 

O organograma além de apresentar o Gerente da filial como centralizador 

apresenta uma confusa gerencia direta nos setores de laboratório, de coleta e 

entrega, também se nota uma falta geral de líderes e responsáveis, bem como, uma 

equivocada falta de definição de setores. 

Não existindo um setor administrativo bem definido e nem um responsável 

por ele, onde todos se reportavam ao gerente da filial. 

A Figura 12 a seguir representa o fluxo esquemático de processo da filial 

estudada, no processo de prestação de serviços. 

 

 

 

 
 
          Figura 12 - Fluxo de processos esquemático da Filial Rio 
          Fonte: O Autor (2015) 

 

Apesar dos problemas já expostos acima, para fazer um entendimento 

melhor do caso é necessário se fazer uma retrospectiva do ocorrido. 

Quando a alta gerencia da empresa concluiu que era vital a implantação de 

mudanças na Filial Rio, contratou uma empresa de consultoria que sugeriu a 

montagem de uma equipe com auditores e consultores especializados externos, 

com o apoio de consultores e líderes internos e com a vinda de um gestor para a 

equipe. Assim foi criada a Equipe de Gerenciamento da Mudança Empresarial 

(EGEME), que se destinava a um projeto de reorganização da empresa, composta 



 
 

 

por funcionário de diversos níveis, Incluindo cargos de liderança. Essa equipe 

destinava-se a analisar e reestruturar a empresa monitorando os resultados, com o 

intuito de proporcionar maior competitividade, organização e transparência 

Em uma primeira fase se propôs a realização de um diagnóstico para obter 

maior conhecimento da Filial Rio. Esse relatório (diagnóstico) consistiu em investigar 

as ações, funções e operações da filial de modo a relatar os processos, para obter a 

capacidade de avaliar e sujeitar a filial a possíveis alterações em seus métodos 

presentes. Foi utilizado como fonte de dados para o relatório as entrevistas com 

diversos líderes.  

Para Lacombe e Heiborn (2003), “o diagnóstico empresarial consiste no 

exame da situação da empresa, consubstanciando-o em conclusões sobre os 

aspectos analisados e com sugestões do que se deve fazer”. 

 

4.2.2 O Relatório – Diagnóstico 

 

O relatório teve como base um questionário desenvolvido por uma empresa 

de consultoria empresarial contratada e revisado pela equipe da EGEME. 

O questionário foi respondido por líderes administrativos e técnicos, 

escolhidos pela equipe de auditores externos e internos, baseado nas suas 

experiências e tendo seu resultado depurado pelos mesmos (Anexos). 

A conclusão do relatório se baseia na depuração das perguntas e 

experiência dos auditores que fazem a seguinte descrição a respeito da organização 

da Filial RIO: “A Filial Rio é ineficiente perante a finalidade que se dispõe a cumprir, 

pecando acima de tudo na falta de confiança de seus clientes”. A inércia 

organizacional que se encontra, é um dos principais causadores da sua 

incapacidade de cumprir metas e objetivos. Não possui nenhuma estratégia que 

possa lhe fazer cumprir as pretensões desejadas pela sua Matriz e de seus donos. 

Sofre por não contar com o apoio devido de sua Matriz e por ter uma organização 

arcaica e confusa, não possuindo divisões departamentais formalizadas e nem 

divisões de trabalho realmente definidas. 

As tomadas de decisões são tomadas a distância pela Matriz ou pelo 

sistema centralizador da Gerência, acarretando ineficiência estratégica e 

organizacional. Não possui qualquer participação dos funcionários, nas decisões ou 

recebimento de metas e resultados. 



 
 

 

Não possui procedimentos formais estabelecidos, nem tão possui um 

sistema de informação que lhe permita se situar no mercado. 

A inexistência de programas de incentivo aos funcionários somados aos 

problemas já relatados ocasiona o desinteresse dos mesmos, tornando a Filial refém 

de somente uma cabeça pensante, além de restringir o compromisso no trabalho. 

Devido ao sistema conservador, não existe qualquer programa de 

gerenciamento com aferições e controle de ações, acarretando o total 

desconhecimento da performance da Filial. 

Em suma, a Filial carece de uma reorganização total, indo desde seu 

sistema organizacional ao realinhamento dos funcionários. 

Para reforçar os resultados encontrados e comunicados através do Relatório 

– Diagnóstico a EGEME traçou um fluxo de processos de solicitação de ensaios, 

sendo o mesmo escolhido por ser o mais utilizado. 



 
 

 

Fluxo de processos de solicitação de ensaios. 
 

 

 

 

                 Figura 13 - Fluxo processo de solicitação de ensaio 
                 Fonte: O Autor (2015) 

 



 
 

 

A EGEME assim teceu comentários acerca do fluxo de processos exposto, 

assim descritos: 

 

 O cliente não é direcionado para um setor específico que possa cuidar 
de sua solicitação. 

 

 Não existe nenhuma aferição antes da realização do ensaio, no que 
tange inadimplência do cliente. 

 

 Não existe nenhum processo para que se possa estimar ao cliente o 
tempo de realização do ensaio e consequente recebimento de relatório. 

 

 O encarregado Geral, peca pela sua incompetência técnica, não 
sabendo organizar e gerenciar o laboratório. 

 

 Não existe nenhum monitoramento da realização do ensaio, ficando na 
maioria das vezes à espera da reclamação do cliente para se verificar o 
“status” do mesmo. 

 

 Não há nenhum comunicado formal ao “setor” financeiro que um ensaio 
foi realizado para um cliente, para que futuramente se faça a cobrança 
devida. Existem pastas físicas de clientes onde se coloca cópias dos 
relatórios para futuras cobranças, sem nenhum controle formal. 

 

 Não existe um responsável formal pelo laboratório, para que se possa 
passar procedimentos ou metas. 

 

4.2.3 O processo de implantação da mudança organizacional 

 

O relatório (diagnóstico) foi apresentado aos diretores e donos da empresa, 

juntamente com a solicitação de início imediato para o processo de mudança. Tal 

solicitação foi acompanhada de um parecer sobre o perfil centralizador do Gerente 

da Filial Rio e um pedido de que a ENGEME não tivesse a participação direta do 

mesmo, fazendo-o participar através de informações, solicitação de validação de 

dados, etc. 

A solicitação foi atendida, desde que nenhuma informação fosse ocultada do 

Gerente e também que nenhuma mudança fosse realizada antes do seu 

consentimento. 



 
 

 

Assim foi elaborado pela equipe do EGEME, um macro plano de implantação 

da mudança organizacional, sendo dividido em onze grandes fases dentro de um 

cronograma anual. As fases são desdobradas em etapas que, por sua vez, são 

controladas e acompanhadas pela equipe do ENGEME e executadas pelas equipes de 

implantação, desenvolvimento, integração e gestão de mudança, conforme figuras 

abaixo. 

 

 

 
                  Figura 14 - Macroplano de Implementação da Mudança Organizacional 
                  Fonte: O Autor (2015) 

 



 
 

 

Algumas subetapas que objetivam preparar e dar o entendimento do 

processo, em relação ao Plano de Mudança Organizacional (PMO) serão 

brevemente descritas a seguir: 

 

 Identificação de Necessidades e Visões – Tem por objetivo identificar as 
necessidades da Filial Rio em alcançar sua Missão, analisando as 
necessidades dos colaboradores, clientes e parceiros. Devendo 
segundo Andrade (2008) ser voltada para um futuro a longo prazo. 

 

 Já a identificação das Visões da Filial Rio deve estar alinhada com os 
valores centrais da organização, ou seja, seus princípios essenciais e 
duradouros, Porto (2008). Ambas as identificações servirão para nortear 
a implantação do PMO. 

 

 Conhecimento do mercado – Tem por objetivo buscar informações sobre 
o mercado e os consumidores, a fim de entender melhor as tendências. 
Conseguindo assim obter um planejamento para a Mudança 
Organizacional também voltada para se antecipar às oportunidades e se 
preparar para as ameaças.  

 

 Conhecimento da Literatura – É de vital importância ter o Conhecimento 
Organizacional fundeado na literatura para a inovação do modelo de 
negócios. Passos de sucesso e fracasso para o PMO são registrados 
em grande número na Literatura, servindo de referência no novo projeto. 

 

 Conhecimento de outras Filiais – Conhecendo o modelo de negócio de 
outras Filiais, se consegue um ganho significativo no avanço para o 
desenvolvimento e acerto do modelo a ser proposto. 

 

 Diagnóstico Global – A sua execução é importante, para se ter 
conhecimento do “status” atual da Filial Rio, medindo o nível de 
maturidade e excelência operacional em cada área e a partir dela são 
implementadas medidas para evoluir no processo e de adequação ao 
modelo proposto. 

 

 Alinhamento Executivo – Tem por objetivo identificar a equipe que 
participará da implantação. Participantes da EGEME e líderes de 
campo. 

 

 Preparação e Nivelamento da Equipe da EGEME – Esta etapa visa 
treinar a equipe de maneira homogênea, para que todos fiquem aptos a 
fazerem orientações, avaliações e correções. E também para que todos 
conheçam a estratégia a ser utilizada para implantação do PMO. 

 



 
 

 

 Análise de Riscos – Possui como meta identificar, analisar e tratar os 
pontos críticos que possam impactar negativamente na evolução da 
implantação do PMO e propor ações mitigadoras. 

 

 Preparação e Planejamento – Nesta etapa se faz a Preparação para 
planejar o PMO, organizando todo o conhecimento adquirido, se 
consegue vislumbrar onde a organização está e aonde se quer chegar. 
Ou seja, formulam-se objetivos para a seleção de estratégias de ação, 
levando-se em conta as condições internas e externas a empresa e sua 
evolução esperada.  

 

 Comunicação do PMO a todos os colaboradores – Tem por objetivo 
apresentar o PMO para todas as áreas, a fim de se conseguir uma 
conscientização da necessidade da mudança. 

 

 Validação do Novo organograma – O novo Organograma tem por 
objetivo principal obter um ganho organizacional, com a clara definição 
das áreas e negócios e seus responsáveis. Também almeja a definição 
formal da hierarquia da organização, evitando sobreposições de poder, 
assim como a centralização do mesmo. A sua validação com o Gerente 
da filial cumpre o procedimento estabelecido pela diretoria da empresa. 

 

 Identificação dos Indicadores e Metas – Tem por objetivo identificar os 
indicadores e Metas que serão monitorados, para aferir a evolução do 
PMO, a curto e a médio-prazo. 

 

 Realização do autodiagnostico – Objetiva identificar rapidamente onde 
estão os pontos fortes e fracos da organização. 

 

 Capacitação dos líderes operacionais – Esta parte do trabalho visa 
convencer de forma a não causar dúvidas os líderes operacionais da 
necessidade do PMO, os ganhos para a empresa e para ele próprio. 
Visa também treinar esses líderes para a disseminação do programa, 
bem como o seu monitoramento. 

 

 Capacitação dos Funcionários quanto a Conformidade – Normas e 
procedimentos são essenciais para uma organização quando seguidos 
formalmente. E com esse conceito que será treinado os funcionários, 
resolvendo suas dúvidas e escutando suas opiniões. 

 

 Implementação do Plano de Comunicação – Esta fase tem por objetivo 
implantar um conjunto de processos necessários para assegurar a 
geração, a coleta, a divulgação, o armazenamento e a disposição final 
apropriada e oportuna das informações do projeto e da empresa. 

 



 
 

 

 Implementação de Software de Gestão – Tem por finalidade apoiar os 
trabalhos operacionais, tornando-os mais ágeis, com resultados e 
andamentos, transparentes e disponíveis. 

 

4.2.4 Duração  

 

O processo de implantação do PMO na Filial Rio, desde o seu lançamento 

até a data da avaliação final, durou 1 ano. 

 

 
4.2.5 Forma de implementação do PMO 

 

A implementação do PMO foi ima decisão estratégica. Portanto, esse 

assunto era acompanhado pela diretoria e pela comissão da EGEME. Sendo essa 

comissão formada por auditores, consultores externos, consultores internos e líderes 

de campo. 

Foi seguido o cronograma estabelecido, havendo adaptação de prazo e 

subetapas, conforme necessidade identificada. 

 

4.2.6 Motivos para implantação do PMO 

 

a) Nível de diretoria 

Na opinião da diretoria, vários foram os motivos para implantação do 
PMO, prevalecendo a busca por resultados melhores, a qualidade dos 
serviços e a qualidade de assistência prestada aos clientes. 

 

b) Nível gerencial e de supervisão 

No nível gerencial e de supervisão, as opiniões se dividiram quanto aos 
motivos que levaram a Filial Rio a implantar o PMO, tendo sido 
apontados os seguintes: 
 
- Melhoria dos resultados; 
- Melhoria na assistência ao cliente; 
- Melhoria no ambiente de trabalho; 
- Melhoria nos treinamentos. 



 
 

 

c) Nível operacional 

O pessoal de nível operacional entende que a implantação do PMO foi, 
basicamente, para atender melhor os clientes. 

 

4.2.7 A liderança do processo  

 

A liderança do processo se deu pela implantação de um plano de liderança, 

que consistia no compartilhamento da liderança, onde o Gestor de Negócios liderava 

a equipe do EGEME e outros líderes de campo foram nomeados para apoiar a 

implantação do processo, não sendo necessariamente gerentes e engenheiros. 

 

4.2.8 Maiores dificuldades e resistências durante a implantação do PMO, 

segundo a EGEME  

 

a) Nível de diretoria 

Um dos diretores da empresa foi contrário em boa parte das mudanças 
propostas, mas acabou sendo convencido das necessidades pelos 
outros diretores. 
O Gerente da filial Rio se mostrou totalmente contrário ao Relatório 
Global apresentado, bem como ao novo organograma e ao novo arranjo 
organizacional, não cooperando em nenhum momento com o PMO. 
Mais tarde foi substituído no cargo pelo Gerente de Negócios. 

 

b) Nível gerencial e de supervisão 

Neste nível a grande resistência foi em seguir as Normas e 
procedimentos implantados. Havendo também mais tarde a 
necessidade de substituição de alguns colaboradores. 

 

c) Nível operacional 

Apesar das palestras de conscientização e de treinamentos aplicados, 
as dificuldades e resistências foram diversas, principalmente no que 
tange a mudança propriamente. 

 



 
 

 

4.2.9 Elementos facilitadores, segundo a EGEME 

 

a) Nível de diretoria 

Em relação aos elementos facilitadores, a Diretoria em sua maioria 
manifestou-se de forma firme e decisiva em prol da implantação do 
PMO. 
O Novo diretor da Filial Rio foi um dos principais articuladores do 
processo, se empenhando de forma decisiva para que o mesmo 
obtivesse êxito.  

 

b) Nível gerencial e de supervisão 

Neste nível pode-se destacar o comprometimento da direção 
proporcionando recursos e o respaldo e do EGEME, que ficou com a 
responsabilidade de liderar a implementação do PMO, trabalhando firme 
para que ocorresse com sucesso. Houve dificuldades para que os 
Gestores fizessem o treinamento sob alegação de falta de tempo, mas a 
Diretoria liberou o pagamento de horas extras para que o mesmo fosse 
realizado fora do horário. 
Vale também o destaque para a “imposição pela alta direção”, pois não 
foi fácil encarar as resistências sem essa ajuda. Os que eram contra 
acabaram aceitando ou sendo dispensados. 
Muitos colaboradores se identificaram com a nova forma de trabalhar e 
viram que as rotinas eram boas, e sentiram os resultados, e tornaram 
conscientes da importância da implantação do PMO. 

 

c) Nível operacional 

De forma análoga ao nível anterior o papel da Diretoria foi crucial na 
imposição da sua vontade, ajudando a prevalecer as normas e 
procedimentos implantados. 

 

4.2.10 Principais benefícios para a filial RIO, segundo a EGEME 

 

Os principais benefícios conquistados pelo PMO para a filial RIO são listados 

abaixo por seguimento. 

 

a)  Finalidades 

O nível de Organização da filial aumentou consideravelmente, com a 
melhor divisão de setores, normas e procedimentos, etc. A qualidade da 
prestação de serviços de consultoria teve uma melhora acentuada com 
a chegada novos consultores, bem como os serviços de ensaios 
laboratoriais, onde tiveram equipamentos revisados ou trocados, 
ampliação do laboratório, treinamentos para os funcionários e a 
chegada de um coordenador de laboratório. 



 
 

 

O nível de confiança dos clientes voltou a subir diante da presteza para 
a apresentação de resultados, atendimento comercial e técnico 
diferenciado e cobranças bem registradas e definidas. 

 

b) Estratégia 

Perante a Visão da Empresa que é dominar o mercado de controle 
tecnológico no estado do Rio de Janeiro, passos largos foram dados 
com a melhoria na qualidade dos serviços, aumento de confiabilidade 
dos resultados e pontualidade e presteza no atendimento. O sonho de 
expansão da filial começa a se concretizar. 

 

c) Constituição legal, fiscal e societária da Filial Rio 

A Filial Rio não apresentava maiores problemas neste seguimento, mas 
foram detectados junto a Prefeitura impostos pendentes que foram 
devidamente pagos. 
Na questão do contato com a Matriz, visitas frequentes de diretores 
foram agendadas, bem como a ida da direção da filial a Matriz. 

 

d) Divisão do trabalho, poder de decisão e documentação 

A divisão de trabalho encontra-se bem definida, com divisões formais 
dos departamentos e descentralização do poder.  
Os funcionários são ouvidos para que se tomem decisões, muitas vezes 
de formalmente através de reuniões periódica onde se aborta o assunto. 
As regras, bem como os procedimentos e metas, foram definidos e 
formalizadas por escrito e divulgadas na “intranet”. 
 

e) Relações, coordenação e informação 

A elaboração dos novos procedimentos seguiu devidamente as normas 
vigentes. 
Informações de mercado são obtidas, em sua maior parte, através de 
uma parceria realizada com a Matriz que possui um departamento para 
tratar esse assunto. 

 

f) Política pessoal 

Um plano de recompensas e gratificações foi solicitado a Matriz, 
acompanhado das recomendações e vantagens que o mesmo 
proporcionaria. Um plano de qualificação do profissional foi montado 
com treinamentos e certificações. 
No nível de laboratório e de campo, um pequeno plano de ascensão 
profissional foi elaborado e validado pelos funcionários, bem como a 
criação de perfis e regras para apoiarem o recrutamento. 



 
 

 

g) Reconhecimentos e recompensas 

Incentivos são dados aos funcionários através de divulgação de metas 
conquistadas, penalidades são contemporizadas com novos 
treinamentos e orientações. 
Profissionais especializados foram contratados ou treinados para a 
função. 

 

h) Sistemas técnicos e auxiliares 

O planejamento financeiro é realizado na filial com apoio de todos os 
líderes e reportado a Matriz para validação. 
Os funcionários são incentivados a tomar decisões com a ajuda das 
normas e procedimentos. 

 

i) Insumos, produtos e processos 

As reações ao mercado se tornaram muito mais sensíveis, devido à 
nova gestão e às informações recebidas. Aos produtos são 
frequentemente avaliados para ver sua concordância com o solicitado o 
Mercado. 

 

4.2.11 Pontos negativos, segundo a EGEME 

 

a)   A nível de direção, a mesma participou muito pouco na implantação do 
PMO, não participando de nenhum evento ou reunião. 

 

b)   A nível gerencial houve um desgaste muito grande, devido à 
contrariedade a implantação do PMO, por parte do Gestor da Filial Rio, 
que acabou sendo substituído. Essa contrariedade colaborou para o 
aumento da resistência por parte de outros gestores de menor escalão. 

 

c)    A nível operacional, o desgaste também foi grande devido ao 
enfretamento da resistência cultural e a influência negativa do Gestor da 
Filial. Na fase inicial pós-implantação do PMO houve um aumento de 
carga de trabalho, devido a correções nos desvios de conduta e revisão 
em normas e procedimentos. Também se notava nesta fase ainda um 
despreparo no atendimento as normas e procedimentos, bem como a 
inabilidade para novas tecnologias. 

 

4.2.12 Considerações finais sobre a implantação do PMO 

 

Tanto no nível gerencial como no operacional, observou-se grandes 

resistências a implantação do PMO, resistências essas causadas principalmente 

pela obrigação de se seguir a normas e procedimentos implantados. Devido a essa 



 
 

 

resistência, grande parte dos funcionários administrativos e técnicos foi substituída, 

pois alguns trabalharam vários anos na antiga com a antiga cultura e não 

conseguiram absorver a nova. 

Já pessoal de nível hierárquico mais baixo, apesar de apresentarem uma 

resistência inicial, declararam que a mudança foi necessária e benéfica. 

De modo geral os depoimentos ressaltaram pontos favoráveis, como a maior 

organização da Filial Rio, visibilidade de resultados, maior participação dos 

colaboradores nos processos decisórios e uma possibilidade de ascensão dentro da 

empresa. 

O processo de implantação do PMO na Filial Rio ocorreu de forma top-down, 

com forte acompanhamento dos trabalhos pela equipe da EGEME, o que mitigou 

muitos questionamentos e discordância. 

Foi também observado a utilização de algumas formas coercitivas para 

manter determinadas sistemáticas relacionadas ao PMO, pois no começo houve 

muita resistência, principalmente por parte da Gerencia e administração. Mas com a 

forte intervenção da Diretoria e treinamentos, essas resistências foram quebradas. 

Vale ressaltar que foi necessária a troca de alguns colaboradores para o sucesso do 

PMO. 

Para efeito de melhor entendimento, abaixo é apresentado uma comparação 

entre as estratégias utilizadas pelo PMO e as apresentadas pela Literatura: 

Como estratégia do PMO a empresa utilizou-se de onze etapas que vão 

desde a identificação de necessidade, ganho de conhecimentos, preparação para 

implantação, diagnósticos, planejamentos até o fechamento do ciclo anual de 

implantação. Em cada etapa buscou-se identificar pontos em comum com a 

literatura relativa à mudança organizacional. 



 
 

 

Quadro 2 - Comparação das Estratégicas PMO e Literatura 

Estratégias 
Comuns na Literatura 

Estratégias PMO 

Determinar o que 
precisa mudar 

A Filial identificou as reais necessidades e visões, aliando as 
mesmas a conhecimentos adquiridos e ao diagnóstico geral. Com 
isso conseguiu determinar de forma objetiva as necessidades de 
mudanças.  

Apoio da alta 
administração 

O apoio da alta administração foi pré-requisito para o início das 
preparações do PMO, conseguido junto à diretoria da empresa. 

 

Criar a necessidade de 
mudança 

Foi criada com a comunicação do PMO a todos os colaboradores, 
que teve por objetivo apresentar o PMO para todas as áreas, a fim 
de se conseguir uma conscientização da necessidade da 
mudança. 

 

Definir a estratégia 

Na fase de Nivelamento da Equipe da EGEME, além das 
orientações compartilhadas com a equipe, também se fez a 
definição da estratégia a ser utilizada para implantação do PMO. 

Ter uma Visão 
compartilhada. 

Na maioria das comunicações e treinamentos a Visão era citada, 
além de estar anunciada em quadros de aviso de todos os 
setores. 

 

Criação do ambiente 
para a mudança 

No início da implantação do PMO, foram realizadas palestras de 
apresentação a todos os colaboradores, dos conceitos que 
permeiam o PMO e os ganhos que possam vir. Foram 
identificados os riscos para a implantação e propostas para mitigá-
los. Também foram apresentados indicadores da situação atual da 
Filial Rio, bem como as metas a serem batidas. 

 

Boa Comunicação 

Foi realizada a implementação do Plano de Comunicação, que 
teve por objetivo implantar um conjunto de processos necessários 
para assegurar a geração, a coleta, a divulgação, o 
armazenamento e a disposição final apropriada e oportuna das 
informações do projeto e da empresa. 

 

Envolvimento de todos 

Como parte do planejamento estratégico do PMO, vitórias a curto 
prazo para aumentar o envolvimento dos colaboradores através 
da motivação. O plano de Comunicação também ajudou na 
sustentação desse envolvimento, com mensuração de ganhos 
com a mudança. Foram também criados líderes de campo que 
além de orientadores e fomentadores do PMO, serviam de 
negociadores para com os companheiros. 

Ancorar as alterações 
na cultura 

Foi identificado pela equipe da EGEME fatores de apoio e de 
barreiras a mudança da cultura. Através destas identificações foi 
remodelado parte do plano de comunicação, bem como 
treinamentos, palestras, etc. 

Monitoramento e 
correções 

Além da identificação de índices para o devido monitoramento, foi 
planejado ações de controle que verificavam o comportamento de 
cada setor, além de autodiagnósticos, avaliações dos líderes, etc. 

Fonte: O Autor (2015) 

 
Comparando-se à literatura, verifica-se boa aderência aos pontos de maior 

convergência.



 
 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

As informações coletadas na organização pesquisada, em relação aos 

diferentes aspectos constantes, foram baseadas em três grupos: 

 

5.1.1 O primeiro grupo de informações 

 

Entrevistas utilizando o modelo de questionário foram realizadas na fase 

inicial de implantação do PMO e no fechamento do ciclo. 

Os resultados da fase inicial podem ser achados no Anexo 9.1 e os da fase 

final serão apresentados abaixo. 

Este questionário foi estruturado, constituído por 32 questões divididas em 

oito categorias. Todas são perguntas assertivas que receberam respostas em seis 

possibilidades únicas de resposta. 

 

 Intensa; 

 Elevada; 

 Moderada; 

 Leve; 

 Nenhuma; 

 Não aplicável. 

 

A seguir serão apresentados por categoria os resultados para cada questão 

de forma compilada. 

A primeira categoria “Gestão” está orientada para coletar dados a respeito 

da participação dos colaboradores e seu relacionamento com superiores e clientes. 

Ficando claras as tendências da leve participação nos processos decisórios, o 

moderado relacionamento com superiores e o leve ou nenhum relacionamento com 

o cliente. 

 



 
 

 

 

 
                 Gráfico 1 - Percentual de validação entrevistado quanto à Gestão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A segunda categoria “Pessoal” está orientada para coletar dados a respeito 

da qualidade do recrutamento e seleção, capacitação, motivação e 

comprometimento e satisfação. Ficaram claras as tendências de leve para qualidade 

do recrutamento, moderada para capacitação, e com tendências maiores de leve e 

nenhuma para motivação e envolvimento e de leve para moderada para a satisfação 

na empresa. 

 

 
                  Gráfico 2 - Percentual de validação entrevistado quanto ao lado Pessoal 
                  Fonte: Dados da pesquisa 

 



 
 

 

A terceira categoria “Máquinas” está orientada para coletar dados a respeito 

das condições nos equipamentos de manuseio, equipamentos operacionais, 

Instalações prediais, equipamentos de transporte e internet. Foram demonstradas 

tendências de elevada para moderada para Equipamentos, tendências quase iguais 

para elevada, moderada e leve para Equipamentos operacionais, idem para 

Instalações prediais, maior moderada em Equipamentos de transporte e também 

quase iguais em intensa, elevada e moderada para Internet e afins. 

 

 
                  Gráfico 3 - Percentual de validação entrevistado quanto a Máquinas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A quarta categoria “Marketing” está orientada para coletar dados a respeito 

da estratégia empresarial a respeito de conhecimento do mercado e das 

necessidades do cliente. 

Foram demonstradas tendências de moderada para elevada para 

Conhecimento do mercado, Elevada para Negociação, Intensa para Pós-venda, 

Moderada para Satisfação do Cliente. Notou-se nesta categoria do questionário que 

algumas perguntas não se aplicavam aos entrevistados.   

 

 



 
 

 

 
                 Gráfico 4 - Percentual de validação entrevistado quanto ao Marketing 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A quinta categoria “Meio ambiente” está orientada para coletar dados a 

respeito da estratégia de gestão do meio ambiente. 

Foram demonstradas tendências quase iguais de intensa, elevada e 

Moderada para Gestão de Ambiental, maior para levada para Licenciamento, Leve 

para Programas de economia e também tendências quase iguais de elevada, 

moderada e leve para Reciclagem. Notou-se também nesta categoria do 

questionário que algumas perguntas não se aplicavam aos entrevistados.   

 

 
                 Gráfico 5 - Percentual de validação entrevistado quanto ao Meio Ambiente 

Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

 

A sexta categoria “Comunicação” está orientada para coletar dados a 

respeito da estratégia de comunicação da organização. Foram demonstradas 

tendências de moderada e leve para Comunicação com clientes, moderada para 

Comunicação entre colaboradores, escrita e Verbal. 

   

 
                  Gráfico 6 - Percentual de validação entrevistado quanto à Comunicação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A sétima categoria “Métodos” está orientada para coletar dados a respeito 

da estratégia de organização da Filial Rio. 

Foram demonstradas tendências quase iguais de intensa, elevada e 

moderada para Fluxograma de processos, moderada para comunicação entre 

colaboradores, moderada a leve para comunicação escrita, e moderada para a 

comunicação verbal. 

 

 



 
 

 

 
                 Gráfico 7 - Percentual de validação entrevistado quanto a Métodos 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A oitava categoria “Indicadores” está orientada para coletar dados a respeito 

da atualização dos Indicadores da Filial Rio. 

Foram demonstradas tendências quase iguais de intensa, elevada e 

Moderada para Recebimento de resultados de performance, maior tendência de 

moderada a leve para Recebimento de Metas e Objetivos, e maior tendência a 

moderada para Conhecimento da Visão da Filial Rio. 

 

 
                          Gráfico 8 - Percentual de validação entrevistado quanto aos Indicadores 

         Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

 

 

5.1.2 O segundo grupo de informações 

 

Este segundo grupo de informações teve como base um questionário 

respondido por: Líderes Operacionais, Equipe da EGEME e Gerentes e 

Engenheiros. Tal questionário foi composto por 8 questões. Sendo que destas 10, 7 

são perguntas abertas e 3 são assertivas e construído de modo a capturar as 

impressões dos líderes a respeito dos questionamentos encontrados na literatura, 

citados no item “3.2 PESQUISA ONLINE”. 

A seguir são apresentadas as compilações para cada uma das questões do 

referido questionário. Vale salientar que para as perguntas abertas as respostas 

serão depuradas, qualificadas e quantificadas, padronizando-se as respostas por 

categoria, sendo que as respostas não padronizadas serão categorizadas como 

“outras”, tendo o resultado da tabulação representada em gráfico no formato de 

barras. Já as questões fechadas serão tabuladas e representadas em gráficos em 

formado “pizza”. 

A primeira pergunta questionava os entrevistados quanto a sua participação 

no PMO. O Gráfico 9 a seguir demonstra que a maioria respondeu que teve uma 

participação de leve a moderada. 

 

 
                 Gráfico 9 - Percentual de validação entrevistado quanto à participação no PMO 

Fonte: O Autor (2016) 

 



 
 

 

A segunda pergunta questionava os entrevistados quanto as Dificuldades 

encontradas na implantação do PMO, onde apresentou uma tendência forte a 

Resistências Culturais, seguido de Falta de Comprometimento e Resistência do 

Gestor da Filial. 

 

 

Gráfico 10 - Percentual de validação entrevistado quanto às dificuldades encontradas 
           Fonte: O Autor (2016) 

 

A terceira pergunta questionava os entrevistados quanto as Facilidades 

encontradas na implantação do PMO, onde apresentou uma distribuição 

considerável no Apoio da EGEME, programa de informática, apoio da diretoria, 

regras bem definidas, treinamentos e boa comunicação. 

 
           Gráfico 11 - Percentual de validação entrevistado quanto às Facilidades Encontradas 
           Fonte: O Autor (2016) 



 
 

 

 

A quarta pergunta questionava os entrevistados quanto as Mudanças 

ocorridas depois da implantação do PMO e teve os resultados de sua tabulação 

dividida em duas categorias Pontos positivos depois do PMO e Pontos negativos 

depois do PMO. 

Na categoria dos Pontos positivos depois do PMO as tendências mais 

consideráveis ficaram para: Maior organização, Possibilidade de ascensão 

profissional, Usa de software gestor e Maior participação dos Colaboradores. 

  

 

 
               Gráfico 12 - Percentual de validação entrevistado quanto aos Pontos positivos  
               encontrados depois do PMO 
               Fonte: O Autor (2016) 

 

Na categoria dos Pontos negativos depois do PMO as tendências mais 

consideráveis ficaram para: Maior organização, Possibilidade de ascensão 

profissional, Uso de software gestor e Maior participação dos Colaboradores. 

 



 
 

 

 
             Gráfico 13 - Percentual de validação entrevistado quanto aos Pontos negativos  
             encontrados depois do PMO 
             Fonte: O Autor (2016) 

 
 

A quinta pergunta questionava os entrevistados quanto suas Participações 

na manutenção do PMO, onde apresentou uma tendência elevada para a 

participação de forma moderada.  

 

 
          Gráfico 14 - Percentual de validação entrevistado quanto as suas participações na  
          manutenção do PMO 
          Fonte: O Autor, 2016. 

 

A sexta pergunta questionava os entrevistados quanto aos Fatores que 

contribuíram para a melhoria na integração dos serviços, onde apresentou uma 



 
 

 

distribuição considerável para: Melhor Colaboração entre setores, Melhor 

Organização da Filial e Melhor Comunicação entre setores. 

 

 
           Gráfico 15 - Percentual de validação entrevistado aos Fatores que contribuíram para a 
           melhoria na integração dos serviços 
           Fonte: O Autor (2016) 

 

A sétima pergunta questionava os entrevistados quanto aos Fatores que 

contribuíram para os resultados positivos obtidos no PMO, onde apresentou uma 

distribuição considerável para: Melhor Colaboração entre setores, Melhor 

Organização da Filial e Melhor Comunicação entre setores. 

 

 
              Gráfico 16 - Percentual de validação entrevistado aos Fatores que contribuíram para os  
              resultados positivos obtidos no PMO 
              Fonte: O Autor (2016). 



 
 

 

A oitava pergunta questionava os entrevistados quanto aos Fatores que 

contribuíram para os resultados negativos obtidos no PMO, onde apresentou 

tendência considerável para a Resistência cultural. 

 

 
             Gráfico 17 - Percentual de validação entrevistado aos Fatores que contribuíram para os 
             resultados negativos obtidos no PMO 
             Fonte: O Autor (2016) 

 

A nona pergunta questionava os entrevistados quanto as Principais 

maneiras pelo qual o PMO impactou na reorganização da Filial Rio, onde apresentou 

tendências maiores para: Apoio da EGEME, Normas e procedimentos e Mudanças 

Organizacionais. 

 

 
           Gráfico 18 - Percentual de validação entrevistado pelas Principais maneiras pelo qual o 
           PMO impactou na reorganização da Filial 
           Fonte: O Autor (2016) 



 
 

 

A décima pergunta questionava os entrevistados quanto as Principais 

estratégias utilizadas pela liderança na implantação do PMO, onde apresentou 

tendências maiores para: Comunicação, Liderar e Dar exemplo. 

 

 
        Gráfico 19 - Percentual de validação entrevistado pelas Principais estratégias utilizadas pela 
         liderança na implantação do PMO 
         Fonte: O Autor (2016) 

 

A décima primeira pergunta questionava os entrevistados quanto satisfação 

na Empresa depois da implantação do PMO, onde apresentou uma tendência muito 

forte para a Indiferença e a Insatisfação.  

 

 
        Gráfico 20 - Percentual de validação entrevistado pelo Grau de Satisfação dos colaboradores 
        na participação do PMO 
        Fonte: O Autor (2016) 

 



 
 

 

5.1.3 O terceiro grupo de informações 

   

Este terceiro grupo de informações teve como base relatórios de 

monitoramento e atas de reunião, tendo seus dados extraídos, depurados, 

quantificados e qualificados por categoria e subcategoria, seguindo os modelos 

sugeridos pelos autores Miles e Hubermen (2014) e Patton (2002), para esta análise 

de dados. 

 

 Quadro 3 - Estratégias 

Estratégias 

Definição da Missão e 
Visão 

- Ocorreu na preparação para o PMO juntamente com a 
Diretoria. 

 

Divulgação 

- Foi divulgado a todos os colaboradores durante todo o 
processo do PMO. 

 

Diferenciação 

- Ocorreu uma diferenciação em relação a concorrentes, 
devido principalmente ao melhor atendimento ao cliente, 
pontualidade nos resultados e maior detalhamento e 
esclarecimento das faturas. 

 

Organização e expansão 

- Já na fase de implantação do PMO, notou-se uma 
maior organização e necessidade de expansão devido 
ao considerável aumento de serviços 

 

Uso do nome 

- O melhor uso do nome da organização, que é 
conhecida dentro e fora do país, foi usado como 
estratégia para alavancar o aumento das vendas de 
serviços.  

Dificuldade de 
conscientização 

- Encontradas dificuldades na conscientização da 
importância da Missão, Visão e implantação do PMO.  

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

Quadro 4 - Estrutura Organizacional 

Estrutura Organizacional 

Criação de Novos 
Setores 

- Foi feita uma melhor divisão dos setores, com a criação 
de alguns novos. 

Criação de Recepção - Foi criada uma recepção, com serviço de telefonista. 

 

Extinção de um Setor 

- Foi extinto o Setor de transporte, sendo terceirizadas 
as entregas e coletas. 

 

Reativação 

- Foi reativada uma antiga copa, buscando melhor 
qualidade aos funcionários. 

 

Criação de Comissão 

- Para controlar e manter os princípios do PMO, foi 
criada a Comissão para Manutenção da Organização 
(COMOR). 

Resistência a mudanças - Resistência a mudanças foram encontradas na criação 
e atuação do COMOR. 

Dificuldades de validação 
do novo Organograma 

- Resistência ao novo organograma pela gerência da 
Filial RIO que descentraliza o seu poder de mando. 

Resistência a perda de 
posições 

- Devido ao novo arranjo organizacional, alguns líderes 
perderam suas condições. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

 Quadro 5 - Gestão de Pessoas 

Gestão de Pessoas 

Relacionadas com 
seleção e recrutamento 

- Formalizado perfil e procedimento para recrutamentos 

Capacitação de pessoal - Sistematização de treinamentos necessários. 

- Aumento da capacitação. 

Comprometimento de 
pessoal 

- Aumento do nível de exigências e cobranças entre os 
profissionais e setores. 

Forma de remuneração e 
recompensas 

- Pagamento de horas extras para os treinamentos de 
funcionários. 

 

Clima organizacional 

- Aumento de colaboração entre funcionários. 

- Sentimento de valorização dos colaboradores. 

 

O sucesso para o 
Comprometimento 

- Este sucesso foi custoso, pois os colaboradores, não 
estavam motivados o suficiente para se comprometer, 
pois as barreiras eram maiores e difíceis de serem 
quebradas. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

 

Quadro 6 - Cultura 

Cultura 

 

Atitudes 

- Maior comprometimento dos colaboradores. 

- Maior valorização dos colaboradores. 

- Maior organização dos setores. 

- Menor dependência das chefias 

 

Novos Valores 

-Conscientização da importância dos treinamentos. 

- Trabalho em equipe. 

- Metas a serem atingidas. 

- Corporativismo.  

 

Novos procedimentos 

-Conscientização da importância dos procedimentos. 

-Conscientização da importância de documentação. 

 

Comportamento grupal 

- Maior aproximação dos setores 

- Integração dos serviços 

- Maior abertura para mudanças. 

- Redução de conflitos. 

 

Comunicação 

- Maior troca de informação interna. 

- Maior formalização das comunicações. 

- Maior fluxo de informações interpessoal. 

 

Liderança 

- Relacionamento mais aberto e constante com as 
chefias. 

 

Aceite de novos valores 

- Este aceite, foi árduo devido às barreiras encontradas 
de se trabalhar em equipe, necessidade de 
treinamentos, atingimento de metas. 

 

Resistência a novos 
procedimentos 

- Estas resistências, ocorreram devido ao “receio do 
novo”, distribuições de conhecimentos com receio de 
perder a estabilidade no emprego, maior trabalho inicial. 

Resistência cultural a 
Comunicação 

- Se deve ao receio a transparência, comprometimento 
formal, falta da cultura da comunicação. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

 Quadro 7 - Conhecimento 

Conhecimento 

 

Conscientização 

- Implantação de estratégias relativas à conscientização 
dos colaboradores no que confere a necessidade de 
adquirir conhecimento em relação a todos os fatores que 
interagem com seu trabalho.  

- Conscientização da necessidade de criar novas rotinas 
e utilizá-las no dia a dia. 

 

Treinamentos 

- Implantação de um programa de avaliação e 
treinamentos técnicos e organizacionais, com as devidas 
certificações chanceladas pela empresa. 

 

Incentivos 

- Incentivo aos colaboradores a se reciclarem 
externamente ou de adquirirem novos conhecimentos 
através de graduações, pós-graduações, etc. 

 

Transparência 

- A transparência implantada nos resultados obtidos 
interna e externamente, bem como mudanças no 
mercado e afins fizeram com que os funcionários 
adquirissem um senso de competição saudável. 

 

Comunicação 

- A maior troca de informações interna e também 
externa com a Matriz ocasionou um ganho considerável 
no conhecimento dos colaboradores. 

Dificuldades de 
conscientização 

- Foram proporcionados por cultura antiga enraizada e 
melhor motivação. 

Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

 

 Quadro 8 - Política Interna 

Política Interna 

 

Criação de Normas e 
Procedimentos 

- Implantação de estratégias relativas à conscientização 
dos colaboradores no que confere a necessidade de 
adquirir conhecimento em relação a todos os fatores que 
interagem com seu trabalho.  

- Conscientização da necessidade de criar novas rotinas 
e utilizá-las no dia a dia. 

 

Treinamentos 

- Implantação de um programa de avaliação e 
treinamentos técnicos e organizacionais, com as devidas 
certificações chanceladas pela empresa. 

 

Incentivos 

- Incentivo aos colaboradores a se reciclarem 
externamente ou de adquirirem novos conhecimentos 
através de graduações, pós-graduações, etc. 

 

Transparência 

- A transparência implantada nos resultados obtidos 
interna e externamente, bem como mudanças no 
mercado e afins fizeram com que os funcionários 
adquirissem um senso de competição saudável. 

 

Comunicação 

- A maior troca de informações interna e também externa 
com a Matriz ocasionou um ganho considerável no 
conhecimento dos colaboradores. 

 

Comissão 

- Criação e uma comissão permanente para cuidar da 
manutenção do PMO. 

 

Falta de maior 
engajamento 

- Falta de maior engajamento ao programa, acrescentou 
dificuldades para cumprimento de normas e 
procedimentos, formalização da comunicação, 
treinamentos e transparências. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

Quadro 9 - Processos Internos 

Processos Internos 

 

Normas e Procedimentos 

- Foi mapeado cada setor, definindo o seu fluxo de 
trabalho. Baseado nisso e nas normas da empresa 
foram definidos normas e procedimentos internos, 
juntamente com a confecção de manuais de utilização. 

 

Controle da qualidade 

- O COMOR também foi criado para gerenciar um 
programa da qualidade, que tem como umas das 
diretrizes, monitorar o seguimento das Normas e 
Procedimentos, bem como a atualização das mesmas. 

 

Comunicação 

- Qualquer alteração de Normas, Procedimentos de 
qualquer setor, juntamente com decisões da Gerencia 
entre outros são comunicados de formalmente aos 
colaboradores de forma geral. 

Participação - As tomadas de decisões contam agora com a 
participação de colaboradores pertinentes a cada 
assunto. 

Pesquisa de Satisfação - Estabeleceu-se como rotina, uma pesquisa de 
satisfação do cliente, para ajustar ou corrigir enganos de 
procedimentos. 

Interpretação das 
pesquisas de satisfação 

- Ocasionou atritos, devidos a conflito de poderes e 
aceitação de erros e deficiências. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

 Quadro 10 - Mudanças Tecnológicas 

Tecnologia  

 

Aquisição de máquinas e 
equipamentos 

- Aquisição de equipamentos para o laboratório 

-Aquisição de equipamentos para trabalhadores em 
campo, incluindo melhores EPI. 

- Aquisição de software Gestor. 

- Implantação de rede e internet confiável 

- Aquisição de computadores pessoais. 

 

Padronização de 
processos 

- Fluxogramas, normas e procedimentos de todos os 
setores, arquivados em rede corporativa para consulta. 

 

Cabines 

- Construção de cabine aclimatizada para cura dos 
corpos de prova, cabine disposta de exaustores para 
ensaios em asfaltos e outros elementos exaladores de 
gases tóxicos.  

 

E-mail 

- Maior utilização de e-mail para formalização de 
comunicados, resultados, etc.  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Quadro 11 - Produtos, Marketing e Relações com o Cliente 

Produtos Marketing e Relações com o Cliente 

 

Produtos 

- Foi revisto todo o portfólio de negócios da filial e com 
ajuda e parceria da Matriz o mesmo foi adequado e 
expandido de acordo com a Missão e Visão da 
organização. 

 

Marketing 

- Além do nome consolidado da Empresa ser mais usado 
como elemento alavancador de negócios, foi elaborado 
uma estratégia de marketing visando difundir os 
produtos da filial e fixar ainda mais a sua marca no 
mercado do Rio de Janeiro 

 

Relação com o Cliente 

- Com a estratégia de se criar um setor Comercial, para 
se dedicar a vendas e aos clientes a relação com o 
cliente melhorou sensivelmente, até porque uma das 
missões desse setor é de defender os interesses do 
cliente dentro da Filial Rio. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

Quadro 1 - Integração 

Integração 

 

Novos valores 

- Foi realizado um trabalho da conscientização da 
necessidade do trabalho em grupo para ganho de todos. 

 

Novos rituais 

- Sistemática de ações coletivas, buscando agir nas 
causas. 

 

Incentivo 

- Através de treinamentos, incentivos, cobranças e 
procedimentos se buscaram um aumento do diálogo 
entre colaboradores, maior companheirismo, menos 
individualismo e redução de conflitos. 

Comportamento 
organizacional 

- Incentivo a maior integração e aproximação entre 
setores. 

- Incentivo a maior flexibilidade.  

 

Comunicação 

- Através de um plano de melhor comunicação, se 
possibilitou a maior troca e informações entre setores, 
maior formalização das comunicações e maior fluxo de 
informações.  

 

Liderança 

- Um relacionamento mais aberto dos líderes, incentivou 
a maiores relacionamentos dos colaboradores. 

 

Conflito entre líderes 

- Com novo arranjo, alguns líderes perderam parte de 
sua governança para outros, bem como redução de 
áreas de atuação. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nota-se que algumas respostas dos questionários foram baseadas nas 

exigências, anseios e necessidades percebidos pelos entrevistados, pois muitos 

trabalham há vários anos na Filial Rio e não viam nenhuma possibilidade de melhora 

ou até mesmo de galgarem posições superiores na organização. Já as informações 

oriundas do terceiro grupo de dados espelham mais tecnicamente as constatações 

obtidas no ambiente de implantação, pois foram obtidas de relatórios também 

técnicos e atas de reuniões presididas por profissionais orientados para terem um 

olhar mais frio e objetivo.  

 



 
 

 

5.2.1 Benefícios apresentados 

 

Percebe-se fazendo a comparação entre as duas entrevistas de diagnóstico 

uma realizada no início do PMO e outra no fim, a um ano depois, que melhorias 

aconteceram em todas as áreas, acontecendo uma ampla transformação em toda 

organização. 

Analisando os três conjuntos de dados percebe-se que depois da 

implantação do PMO houve melhoras diversas e significativas em toda organização, 

tendo como principais itens: uma maior organização da Filial Rio, maior dedicação 

dos colaboradores, melhoria na qualidade de serviços, maior uso de tecnologia e 

melhor atendimento ao cliente. 

Vários foram os motivos que possibilitaram essa transformação e melhorias, 

sendo a seguir categorizados pelos benefícios proporcionados. 

 

a) Maior Organização: Vários fatores contribuíram diretamente para a 

melhoria da Organização na Filial Rio, sendo os mais relevantes listados a seguir. 

 

 Definição e divulgação da missão, valores e metas, possibilitando o 
início de uma orientação dos colaboradores no sentido de conhecerem 
a razão da existência da filial, o que ela se predispõe a oferecer e o 
que ela quer atingir.   

 

 Elaboração de normas e procedimentos, que além de serem 
elaborados, teve como tarefa mais árdua a conscientização dos 
colaboradores em segui-las. 

 

 Organização formal dos setores, definindo papeis, funções, obrigações 
e metas a cumprir. 

 

 A criação do COMOR que teve como finalidade gerenciar um 
programa de qualidade, que tem como umas das diretrizes, monitorar 
o seguimento das Normas e Procedimentos, bem como a atualização 
das mesmas. 

 

 A comunicação, que teve papel preponderante na organização da Filial 
Rio, pois serviu como veículo de divulgação de vários temas, 
agregação de colaboradores e setores, comunicações formais, etc. 

 
 



 
 

 

 Treinamentos, que serviram para qualificar e conscientizar os 
colaboradores. 

 

 Maior participação dos colaboradores e lideranças, fazendo com que o 
comprometimento com o programa aumentasse. 

 

b)  Maior dedicação dos colaboradores: Este item impactou de forma 

consistente as melhorias apresentadas pela Filial Rio, possibilitando um maior 

comprometimento com o trabalho, maior conscientização nas necessidades de 

treinamento, procedimento e documentação, maior colaboração e integração. Sendo 

listados abaixo os fatores principais que contribuíram para essa melhoria. 

 

 Maior comunicação com os colaboradores, advindos da equipe do 
EGEME, superiores e colegas, criando um clima de integração e 
valorização. 

  

 Elaboração de capacitações, através de treinamentos, possibilitando 
funcionários a galgarem postos superiores e se sentirem mis 
valorizados profissionalmente. 

 

 Criação de um clima saudável de competição através de 
estabelecimento de metas a curto prazo. 

 

 Pagamento de horas extras no período de treinamento. 
 

 Comprometimento da diretoria em elaborar um plano de PL 
(participação nos lucros). 

 

 Participação nas tomadas de decisão, que incentivaram os 
colaboradores a ficarem mais atualizados com o trabalho. 

  

c)  Melhoria na qualidade dos serviços: A melhoria na qualidade dos serviços 

era um dos pontos exigidos pela diretoria e pela necessidade da Filial Rio. Abaixo 

são listados alguns fatores que contribuíram diretamente para que a melhoria 

acontecesse. 

 

 Elaboração de normas e procedimentos, que levaram a mitigação de 
erros e falta de confiança nos resultados. 

 

 Controle de qualidade dos serviços, possibilitando corrigir 
procedimentos e ou identificar as verdadeiras causas dos erros. 



 
 

 

 Maior relacionamento com o cliente, apoiando a suprir os mesmo com 
qualidade e pontualidade. 

 

 Aquisição de novos equipamentos abriu o leque de produtos e tornou 
os resultados mais rápidos e confiáveis. 

 

 Maior comprometimento dos colaboradores, propiciando a melhoria de 
vários processos que influenciam diretamente a qualidade dos 
serviços. 

 

 Aquisição para a equipe de consultores experientes, que 
proporcionaram maior peso para a melhoria. 

 

d)  Maior uso de tecnologia: O maior uso da tecnologia proporcionou uma 

melhor comunicação, rapidez, confiabilidade dos dados, integração dos setores, 

entre outros, proporcionando uma melhoria na organização da Filial Rio. Seguindo 

abaixo alguns fatores que contribuíram para que a melhoria acontecesse. 

 

 Aquisição de novos equipamentos de informática, aumentando a 
velocidade e confiabilidade dos mesmos. 
 

 Aquisição de rede interna, proporcionando integração dos setores. 
 

 Aquisição de leitores de prensa hidráulica digital, enfiando os 
resultados diretamente para o programa gestor, ganhando em 
agilidade e confiabilidade. 
 

 Aquisição de software gestor, melhorando a agilidade, cumprimento de 
normas e procedimentos e também confiabilidade de relatórios.  

 

e)  Melhor atendimento ao cliente: Essa melhoria incide diretamente nos 

resultados da organização, influenciando no melhor posicionamento no mercado, 

melhores faturamentos e maior fixação da marca. Foram listados abaixo alguns 

fatores que contribuíram para essa melhora. 

 

 Criado um setor comercial, para atendimento de forma diferenciada. 
 

 Criado questionário de satisfação do cliente que é analisado pelo setor 
comercial e gestão a qualidade para as devidas providências cabíveis. 

 

 Pontualidade na entrega de resultados laboratoriais e pronto 
atendimento dos consultores 

 



 
 

 

 Maior conhecimento do mercado para melhores negociações. 
 

f)  Maior integração dos setores: A maior integração dos setores contribuiu 

para diversas melhorias, como: organização, colaboração entre setores, qualidade 

dos serviços, participação dos colaboradores, atendimento ao cliente, agilidade nos 

procedimentos, confiabilidade das informações, etc. Alguns fatores, que contribuíram 

para essa melhor Integração, são listados a seguir: 

 

 Criação de metas, norma e procedimentos, contribuíram para integrar 
os setores, pois com o intuito de cumpri-los têm que haver uma 
cooperação entre setores. 
 

 Criação de novos rituais na sistemática de ações corretivas e 
preventivas, buscando agir nas causas. 
 

 Através de um plano de melhor comunicação, se possibilitou a maior 
troca e informações entre setores, maior formalização das 
comunicações e maior fluxo de informações. 
 

 Foi realizado um trabalho da conscientização da necessidade do 
trabalho em grupo para ganho de todos. 
 

 Através de treinamentos, incentivos, cobranças e procedimentos, se 
buscou um aumento do diálogo entre colaboradores, maior 
companheirismo, menos individualismo e redução de conflitos. 
 

 Uso do software gestor, que apontava as paralisações dos processos, 
obrigaram setores a integrarem com outros para resolverem as 
questões.  

 

5.2.2 Aspectos negativos 

 

Aspectos negativos foram detectados na implantação do PMO e depois 

também. Esses pontos são divulgados a seguir. 

 

a) Resistência à mudança: A Resistência à mudança foi o principal ponto 

negativo na fase de implantação do PMO. Alguns fatores que contribuíram para essa 

resistência serão listados abaixo: 

 

 Receio do “novo”, derivando receio de perda da estabilidade do 
emprego e posições de conforto. 



 
 

 

 

 Cultura antiga enraizada, devido a muitos anos sem mudanças. 
 

 Receio de mostrar deficiências. 
 

 Falta de maior eficiência nos incentivos apresentados. 
 

 Falta de comprometimento dos colaboradores. 
 

 Não conscientização da necessidade de mudança. 
 

 Recusa ao ônus da transição, encarando como aumento de trabalho 
e sacrifícios. 
 

b)   Dificuldades na manutenção do modelo implantado: Foram detectadas 

após a implantação do PMO, dificuldades na manutenção do modelo implantado, 

pois a EGEME havia sido desfeito para a organização caminhar sozinha. Alguns 

fatores que contribuíram para essa resistência serão listados a seguir: 

 

 Falta de engajamento. 
 

 Falta de maior monitoramento e cobranças. 
 

 Falta de maiores empenhos das lideranças. 
 

 Desconforto e temor por auditorias. 
 

 Desgaste decorrente do processo de implantação do PMO. 
 

 Plano de manutenção deficiente. 
 

 Falta de empenho da diretoria, no comparecimento a Filial Rio, na 
repetição das necessidades, na demora na elaboração de um plano 
de PL. 

 

c)  Resistência a novos procedimentos: Os novos procedimentos 

implantados encontraram resistência a sua utilização de maneira considerável, indo 

deste a área gerencial até os escalões mais baixos. Alguns fatores que contribuíram 

para essa resistência serão listados abaixo: 



 
 

 

 

 Receio do “novo”, derivando receio de perda da estabilidade do 
emprego e posições de conforto. 

 

 Receio da disseminação do conhecimento, derivando também na 
perda da estabilidade do emprego e posições de conforto. 

 

 Falta de engajamento. 
 

 Não conscientização da necessidade de mudança. 
 

 Recusa ao ônus da transição, encarando como aumento de trabalho 
e sacrifícios. 

 

 Cultura antiga enraizada, devido a muitos anos sem mudanças. 
 

d)   Conflitos entre líderes: O PMO proporcionou em um novo arranjo 

organizacional, com as mudanças devidas nas atuações da maioria dos líderes, 

ocasionando atritos, sendo listados a seguir, alguns fatores que tiveram contribuição 

para essa situação: 

 

 Perda de parte da sua governança para outros ou novos líderes. 
 

 Conflitos antigos. 
 

 A dependência de vários setores para a conclusão de um 
procedimento. 

 

 A integração dos setores, impostas pela nova estrutura organizacional. 
 

 Vaidades pessoais. 
 

 
5.3 PROPOSIÇÃO DE MODELO AUXILIAR 

 

Compreendendo as limitações e possibilidades de melhoria do modelo de 

Mudança Organizacional implantado, este capítulo destaca uma proposta para um 

modelo auxiliar que tenta mitigar as limitações e ampliar as melhorias resultantes do 



 
 

 

PMO, através de ações constantes no modelo citado, oriundas das seguintes 

conclusões: 

 

a)   Mesmo com todo planejamento e preparação a Resistência a Mudança foi 

o principal obstáculo enfrentado. 

 

 Para mitigar este obstáculo, foi proposto a inserção de campanhas 
motivacionais e elucidadoras, objetivando melhorar a autoestima dos 
colaboradores e ao mesmo tempo esclarecer a sistemática de 
implantação do Plano de Mudança Organizacional e seus reais 
objetivos. 

  

b)   Existência de dificuldades na manutenção do modelo implantado. 

 

 Com o intuito de superar essas dificuldades, foi solicitado no Modelo 
Auxiliar a presença da diretoria nas principais divulgações, criação de 
auditorias internas e reuniões de análise crítica. 
 

 Também foi criado um segundo ciclo no Modelo auxiliar, visando 
ancorar as Mudanças conquistadas, através da manutenção de 
controles, cobrança de resultados, auditorias periódicas, plano de 
manutenção motivacional, etc. 

 
 
 

c)   Juntamente com a Resistência a Mudança, também foi observado a 

Resistência a novos procedimentos. 

 

 Foi observado que as resistências a novos procedimentos advirão do 
não conhecimento devido dos usos dos mesmos, bem como as suas 
devidas necessidades. Para tanto foi inserido no Modelo Auxiliar, além 
de campanhas motivacionais e elucidadoras, novos treinamentos para 
o devido uso das normas e procedimentos. 

 

 
d)   Ocorrência de conflitos entre líderes. 

 

 Objetivando o melhor convívio entre os líderes, foi criado um Plano de 
contingenciamento a conflitos, que contem medidas que diminuem a 
possibilidade de atritos, delimitando as responsabilidades e ações de 
cada um.  

 



 
 

 

         

            

                 

 

     Figura 15 - Macroplano Auxiliar da Implementação da Mudança Organizacional 
        Fonte: Dados da pesquisa 
     



 
 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Concluindo, este estudo de caso, que foi o primeiro na história da Filial Rio, 

alcança seu objetivo consolidando sua contribuição para a organização em estudo, 

para a comunidade empresarial e acadêmica, como para todos os leitores e 

interessados neste tema. O foco deste estudo e das análises realizadas mostrou-se 

relevante devido à importância do tema “Mudança Organizacional” para a empresa e 

em especial para a Filial Rio. Possuindo esta relevância a níveis organizacionais, 

estratégicos e competitivos para a organização, este estudo pode ser estendido a 

outras organizações do mesmo segmento ou a outras organizações que possuam 

características semelhantes. De forma alguma o estudo em questão esgota o 

assunto, sabendo-se que é possível explorar mais o tema, aprimorando as análises 

e devidas conclusões, criando a consistência necessária a fim de possuir um maior 

detalhamento e assim ser mais enriquecedor, agregando valores ao estudo. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho se encerra cumprindo com o seu objetivo de estudar o 

PMO e apresentar proposta para a melhoria do processo de seu processo. 

O Trabalho apresentou fatores críticos e processos que afetam o sucesso 

para implantação do PMO, finalizando com a proposta de um novo modelo de PMO, 

tentando mitigar as falhas apresentadas pelo modelo implantado. 

Foi realizada uma pesquisa através de artigos e trabalhos científicos 

selecionados pela relevância perante ao tema e grau de atualidade. 

 

Da pesquisa bibliográfica conclui-se: 

 

 Existem vários modelos teóricos para a Mudança Organizacional, que 

são muito utilizados na implantação do projeto de mudança das 

empresas do mundo inteiro. Os mais citados e utilizados são o modelo 

de Kurt Lewin, o modelo de Kotter e o modelo de McKinsey; 

 A Mudança no Comportamento Humano dentro de uma organização 

interfere de forma direta no sucesso da Mudança Organizacional; 



 
 

 

   O conhecimento a respeito do desempenho da implantação de 

sistemas de mudanças em qualquer organização é extremamente 

necessário e deve ser feito através de monitoramentos de 

desempenho e estratégias de controle. 

 A capacidade da organização em continuar o movimento de mudança, 

tem na aprendizagem interna um apoio no esforço de mudança.  

 A Mudança Organizacional envolve a todos na organização, 

encontrando obstáculos a sua evolução. Tais obstáculos vêm de três 

fontes: da organização, que é direcionada para mudança, das 

alterações efetuadas para a implantação da mudança e todos 

colaboradores afetados pela mesma; 

 A Integração dos Serviços, parece ser uma grande promessa em 

esforços para trazer melhoria para a organização; 

 O sucesso da Colaboração entre os setores da organização está 

intimamente relacionado com: 

  O incentivo dispensado pela organização para que ela aconteça; 

  O comprometimento de todos; 

  Uma comunicação eficaz; 

  Uma liderança forte; 

  Compreensão da nova cultura; 

  Fortalecimento de recursos adequados; 

  Minimização dos problemas diários.  

 A Comunicação é fundamental para organizar uma organização, 

implicando na troca de ideias, eventos, emoções e informações, afim 

de superar os problemas existentes no dia a dia. Tornando as 

transformações mais suaves e transparentes. 

 A Integração de todos os componentes de um negócio, facilita a sua 

realização e a sua missão, atingindo um determinado objetivo. Os 

benefícios apontam para um sistema mais coerente que pode ser 

construído para que sirva as necessidades do negócio, deixando de 

amarrar a organização em um padrão particular; 



 
 

 

 A literatura existente relacionada a Liderança é bastante extensa, 

deixando alguns temas mais evidentes, de acordo com o objetivo de 

trabalho, como: 

  Crescendo através de desafios; 

  Rompendo com um modelo autoritário de gestão; 

  Líderes conectivos; 

  Liderando com emoção; 

  Liderança e mudança cultural. 

 

 A escolha do caso estudado esteve ligada à sua relevância para a literatura, 

o que o tornou ideal para o estudo da implantação da Mudança Organizacional por 

ele sofrida. 

Este projeto de investigação usou um método misto com pesquisa qualitativa, 

um estudo de caso e abordagem de pesquisa para descrever a implantação da 

mudança organizacional na empresa em questão, examinando as estratégias 

utilizadas e os resultados associados com a iniciativa. 

 

Da conclusão relativa a investigação citada pode-se dividi-la em três 

momentos, antes e depois da implantação do PMO. 

  

 Antes da implantação do PMO. 

 A filial Rio apresentava total falta de organização em sua 

estrutura; 

 Os colaboradores praticamente não participavam de processos 

decisórios na organização; 

 O grau de relacionamento entre superiores e subalternos foi 

considerado insuficiente; 

 O relacionamento de colaboradores com clientes era praticamente 

inexistente; 

 As qualidades do recrutamento, bem como as capacitações e 

treinamentos, deixavam a desejar; 

 A insatisfação e a desmotivação para participar do PMO ficou 

evidente; 



 
 

 

 A comunicação em todos os quesitos se mostrava insuficiente, 

principalmente na comunicação com o cliente; 

 A respeito da estratégia de Organização da empresa estudada, foi 

a ineficiência de seus processos, procedimentos e padrões; 

 Falta de transparência na divulgação dos resultados e da visão da 

filial Rio; 

 

 Durante a implantação do PMO. 

 Diversas dificuldades foram notadas como:  

  Resistência cultural; 

  Falta de engajamento; 

  Resistência da Gestão da filial; 

  Manutenção da rotina; 

  Conflitos entre líderes. 

 Diversas facilidades também foram encontradas como; 

  Apoio do EGEME; 

  Implantação de ótimo programa de informática auxiliar a 

gestão; 

  Apoio da diretoria; 

  Treinamentos e capacitações; 

  Boa comunicação. 

 

 Após a implantação do PMO. 

 Pontos positivos foram observados: 

  Maior organização; 

  Possibilidade de ascensão; 

  Uso de software gestor; 

  Maiores participações; 

  Transparência de resultados; 

  Treinamentos periódicos. 

 Alguns pontos negativos também foram observados: 

  Aumento de exigências; 

  Carga de trabalho adicional; 



 
 

 

  Dependência do software; 

  Monitoramentos excessivos; 

  Desgastes de correntes da implantação do PMO; 

  Aumento de reuniões. 

 

Em relação aos objetivos deste trabalho, que além de apresentar um novo 

modelo de PMO buscava responder questionamentos específicos, conclui-se: 

 

 Os principais sucessos associados a uma mudança organizacional, 

estão associados a uma revisão detalhada de toda a organização, 

podendo-se identificar seus pontos positivos e negativos. E assim ter a 

oportunidade de potencializa-los ou mitiga-los, de acordo com uma 

nova visão e estratégia. 

 

 Os fatores que contribuíram de forma efetiva para os resultados obtidos, 

podem ser qualificados de duas maneiras: 

 

 Fatores que contribuíram para os resultados positivos.   

  Total apoio da equipe do EGEME; 

  Organização do PMO; 

  Modelo utilizado no PMO; 

  Incentivos aos participantes; 

  Treinamentos e qualificações; 

  Sistema de comunicação; 

 

 Fatores que contribuíram para os resultados negativos.   

  Resistência cultural; 

  Falta de mais incentivos, além dos que foram dados; 

  Despreparo dos colaboradores para lidar com a mudança 

organizacional; 

  Inabilidade dos colaboradores para uso de novas 

tecnologias; 

  Falta de engajamento dos colaboradores; 

  Dificuldades para trabalho em grupo. 



 
 

 

 Os impactos provocados pela implantação do PMO, podem assim serem 

assinalados: 

 Criação e cumprimento de Normas e Procedimentos; 

 Ocorrência de Mudanças Organizacionais; 

 Efetivo controle e monitoramento; 

 Treinamentos e qualificações frequentes; 

 Designação de Líderes de Campo. 

  

 

6.2 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Foi identificada a oportunidade de pesquisar mais profundamente a 

importância do Projeto de Mudança Organizacional, suas adaptações as 

organizações, maneiras de mitigar as suas resistências e de melhor engajamento ao 

projeto. Possibilitando melhor aplicação e formatação de um PMO mais atuante, 

trazendo para a organização melhores benfeitorias e resultados. Dado que a 

aplicação do PMO relatado neste estudo enfrentou obstáculos que influenciaram no 

seu resultado final, bem na manutenção da nova cultura. 

É possível concluir que haverá avanços na nova cultura implantada, fazendo 

com que a organização avance em competitividade no mercado do Rio de Janeiro, 

operando de forma diferenciada e inovadora, visto a importância que as mudanças 

proporcionaram em sua organização e estratégia. Ainda vale dizer, que a 

reestruturação trará ainda mais resultados positivos a médio e curto prazo, como na 

qualidade dos serviços, atendimento ao cliente e maior satisfação dos 

colaboradores. Para o PAMO (Plano Auxiliar de Implantação da Mudança 

Organizacional), cabe dizer que o mesmo mitigará as resistências encontradas e os 

conflitos internos e melhorará o relacionamento com clientes. 

Com isso é certo afirmar que haverá uma diminuição do tempo de 

implantação do projeto, menor desgaste e melhor engajamento por parte dos 

colaboradores. 

Outro fator importante é o tocante a manutenção da nova cultura, que com o 

prolongamento do PMO em um segundo ciclo tornará essa tarefa mais fácil e melhor 

monitorada. Com isso evitar-se-á perdas significativas de esforços para a mudança 



 
 

 

e novos desgastes. Sendo assim, cabe afirmar que as propostas do PAMO, 

apresentadas neste estudo de caso, tornam a implantação de uma nova cultura 

organizacional mais eficaz e eficiente. 

Desta forma, como sugestão fica a necessidade e se ter mais estudos sobre 

a resistência a mudanças e maneiras mais eficazes de mitigá-las e também de se 

dar continuidade ao estudo da Mudança Organizacional nesta organização, 

aprofundando nas revisões dos processos internos, buscando novos modelos de 

implantação da mudança organizacional, bem como novas formas de fazê-lo, 

trazendo melhorias mais significativas, com maior incremento ao PMO. 
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO / PESQUISA ONLINE 

 

O questionário abaixo foi aplicado pelo autor por meio de Pesquisa Online, a 

líderes operacionais, membros da EGEME, Gerentes e engenheiros. Este 

questionário busca a visão dos envolvidos quanto à implantação do PMO, focando 

em suas perspectivas sobre os questionamentos constantes no Objetivo desta 

dissertação. 

 

1. Como se deu a sua participação no PMO?  

 

(  ) Nenhuma 

(  ) Leve 

(  ) Moderada 

(  ) Elevada 

(  ) Intensa 

 

 

 

2. Quais foram as dificuldades encontradas? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

3. Quais foram as facilidades encontradas? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

4. Quais foram os pontos positivos e negativos encontrados depois do PMO? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

5. Como está sua participação na manutenção do programa? 

 

(  ) Nenhuma 

(  ) Leve 

(  ) Moderada 

(  ) Elevada 

(  ) Intensa 

 

 

 

6. Quais são os fatores que contribuíram para a melhoria na integração dos 

serviços? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

7. Quais são os fatores que contribuíram para os resultados positivos obtidos no 

PMO? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

8. Quais são os fatores que contribuíram para os resultados negativos obtidos no 

PMO? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________ 

 

 

 

9. Quais foram as principais maneiras pela qual o PMO impactou na reorganização 

da Filial Rio? 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________ 

 

 

 

10. Qual foi a principal estratégia de liderança usada para implantação do PMO? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

      _____________________________________________________________ 

 

11. Qual o seu grau de satisfação hoje na empresa 

 
 

(  ) Nenhuma 

(  ) Leve 

(  ) Moderada 

(  ) Elevada 

(  ) Intensa 



 
 

 

ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO/ENTREVISTAS 

 

O questionário abaixo representado foi aplicado no início e fim do ciclo de 

implantação do PMO pela EGEME, buscando registrar a visão dos entrevistados 

quanto ao aspecto Gestacional, Pessoal, Máquinas, Marketing, Meio Ambiente, 

Comunicação, Métodos e Indicadores. Também está exibido no questionário o 

resultado da primeira entrevista realizado no início do ciclo de implantação do PMO. 

 
RESULTADO DO QUESTIONÁRIO APLICADO EM ENTREVISTAS – 1º CICLO 

 
 Gestão A B C D E N.A. 

1 Participa de algum processo decisório 4% 8% 8% 8% 76%  

2 Grau de relacionamento com seu 
superior 

4% 6% 25% 33% 32%  

3 Grau de relacionamento com o cliente 4% 4% 18% 38% 36%  

 Pessoal A B C D E N.A. 

1 Qualidade do recrutamento e seleção 
de pessoal 

4% 8% 32% 48% 8%  

2 Capacitação, treinamento e 
desenvolvimento 

4% 4% 24% 40% 28%  

3 Motivação, envolvimento e 
comprometimento 

4% 8% 40% 20% 28%  

4 Satisfação na empresa 4% 8% 32% 20% 36%  

 Máquinas  A B C D E N.A. 

1 Equipamentos de manuseio 4% 16% 48% 28% 4%  

2 Maquinas e equipamentos operacionais 4% 12% 36% 36% 12%  

3 Instalações, elétricas, hidráulicas, 
segurança, etc. 

4% 8% 44% 36% 8%  

4 Equipamentos de transporte 4% 12% 44% 36% 4%  

5 Redes de Internet e afins 4% 20% 38% 24% 14%  

 Marketing A B C D E N.A. 

1 Conhecimento do mercado e 
concorrentes 

4% 4% 36% 44% 12%   

2 Flexibilidade e negociação 4% 8% 31% 18% 4% 35% 

3 Pós-venda 4% 8% 18% 24% 24% 22% 

4 Satisfação do cliente 4% 12% 38% 32% 14%   

5 Redes de internet e afins 4% 4% 28% 38% 6% 20% 

 Meio Ambiente A B C D E N.A. 

1 Gestão de proteção ambiental 4% 4% 12% 24% 56%   

2 Licenciamento ambiental 4% 12% 12% 24% 13% 35% 



 
 

 

3 Programas de economia de energia, 
água e insumos 

4% 4% 12% 16% 42% 22% 

4 Reciclagem de resíduos 4% 12% 24% 32% 28%   

 Comunicação A B C D E N.A. 

1 Comunicação com clientes 8% 16% 28% 32% 16%   

2 Comunicação entre colaboradores 4% 4% 24% 44% 24%   

3 Comunicação escrita, circulares e 
quadros de aviso. 

4% 4% 24% 48% 20%   

4 Comunicação verbal, informal. 8% 8% 28% 38% 18%   

 Métodos A B C D E N.A. 

1 Fluxograma de processos 0% 0% 0% 0% 0%   

2 Procedimentos adequados para cada 
caso 

4% 4% 38% 24% 30%   

3 Normas e padrões 4% 4% 34% 20% 38%   

4 Sistemas de garantia de qualidade 4% 4% 30% 28% 34%   

 Indicadores A B C D E N.A. 

1 Recebimento de resultados de 
performance 

4% 4% 12% 34% 46%   

2 Recebimento de Metas e objetivos 4% 4% 16% 38% 38%   

3 Conhecimento da Visão da Filial 4% 4% 4% 12% 76%   

 Observações 

 Sendo N.A. correspondente a “Não aplicável” 
 

 A = Intensa, B = Elevada, C= Moderada, D= Leve, E= Nenhuma 
 

Fonte: EGEME 
 



 
 

 

RELATÓRIO/DIAGNÓSTICO 

 

1. FINALIDADES 

 

1.1. Finalidade - Para a finalidade que a filial se dispõe, que é a prestação de 

serviços de consultoria e ensaios laboratoriais para a construção civil. A filial 

apresenta ineficiência em suas consultorias, devido a ineficácia de seus 

técnicos, tanto em sua disponibilidade quanto nos recursos técnicos; 

 
1.2. Benefícios oferecidos aos seus clientes -  Peca acima de tudo na 

confiabilidade que é a marca principal da empresa, devido a considerável 

desorganização da filial. É deficitária também na pontualidade de entrega, de 

atendimento, serviços e limitada gama de ensaios solicitados; 

 
1.3. Valores importantes para os donos e gestores -  Carece de confiança de 

seus clientes conforme descrito acima, pontualidade de entregas e 

recebimentos de valores devidos; 

 
1.4. Desenvolvimento e condições atuais – A filial teve altos e baixos desde a sua 

fundação e hoje apresenta um quadro de faturamento baixo, poucos clientes, 

inadimplência alta, equipamentos ultrapassados e desorganização de sua 

estrutura; 

 
1.5. Definição dos objetivos – Os objetivos são definidos pela matriz, os quais 

quase nunca são cumpridos; 

 
1.6. Documentação dos objetivos – Os objetivos são documentados, porém não 

são analisados os resultados obtidos devidamente, buscando as causas dos 

fracassos ou sucessos; 

 
1.7.  A estrutura e as funções compatíveis com os objetivos – São inteiramente 

incompatíveis, por falta de organização adequada e recursos. 



 
 

 

2. ESTRATÉGIA 

 

2.1. A visão da empresa – perante a visão da empresa que é dominar o mercado 

do controle tecnológico no Estado do Rio, apresentando um serviço de 

qualidade, confiança e pontualidade, a filial Rio ainda está longe de cumprir 

esta visão; 

 
2.2 Reconhecimento da filial nos próximos anos – a filial que ser reconhecida 

por ter evoluído consideravelmente perante a visão da empresa e encontra 

enormes dificuldades para tal; 

 
2.3 O sonho dos donos – Sendo a expansão da filial e aumento considerável 

nos ganhos o sonho dos donos, a filial encontra-se inerte, incapaz de evoluir 

em qualquer sentido. 

 

 

3. CONSTITUIÇÃO LEGAL, FISCAL E SOCIETARAIA DA EMPRESA 

 

3.1 Forma legal de atuação da filial – a filial encontra-se legalmente registrada, 

para a prestação de serviços de consultoria na construção civil e execução 

de ensaios tecnológicos. Possui uma dívida parcelada de impostos com a 

prefeitura do Rio, mas que não traz dificuldades maiores para a implantação 

de um plano de mudança organizacional; 

 
3.2 Área presente – regional (Estado do Rio de janeiro); 

 
3.3 Produtos e serviços oferecidos – Consultoria e ensaios tecnológicos no ramo 

da construção civil; 

 
3.4 Influência da matriz e dos donos – A filial encontra-se ligeiramente 

abandonada, com o Gerente da mesma tendo poderes, que se restringem 

apenas aos recursos disponíveis. A matriz, através de sua diretoria, cobra 

resultados, porém não oferece recursos para a melhora. Os donos não têm 

influência direta na filial.  



 
 

 

4. DIVISÃO DO TRABALHO, PODER DE DECISÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 

4.1 Divisão do trabalho na filial - a divisão encontra-se de forma confusa, devido 

a não divisão clara dos departamentos e centralização do Gerente. Mas 

pode ser definida conforme abaixo: 

 
 Gerência; 

 Supervisão; 

 Operação, execução. 

 

4.2 Pessoas e departamentos especializados – com já falado acima, os 

departamentos não são claramente definidos e as pessoas carecem de 

recursos técnicos; 

 

4.3  Divisão de trabalho formalizada e claramente definida – a divisão de trabalho 

é feita de forma informal e a definição varia de acordo com a situação; 

 
4.4  Tomada de decisões – As decisões de investimentos são tomadas pela 

diretoria da empresa, já as decisões a respeito de produção são tomadas pelo 

gerente local; 

 

4.5  Participação nas decisões pelos funcionários – Simplesmente não existe; 

 
4.6  Existência de regras definidas (procedimentos) – Existe uma formalização da 

matriz que não é cumprida, as regras são ditadas frequentemente pelo 

gerente; 

 
4.7  As regras formalizadas por escrito – Existem regras formalizadas por escrito, 

porém como dito acima, não são levadas em consideração; 

 
4.8  Documentos atualizados – Os documentos não estão atualizados e nem 

adaptados à realidade da filial; 

4.9  Procedimentos se ajustam as normas – Não existem procedimentos formais 

sendo seguidos. 

 



 
 

 

5. RELAÇÕES, COORDENAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

5.1  Procedimentos se ajustam as normas – Não existem procedimentos formais 

sendo seguidos; 

 
5.2  Busca de informações – A filial não busca informações devidamente, como 

dados do mercado, competitividade, etc.; 

 
5.3  Fontes de informação – clientes, parceiros, etc.; 

 
5.4  Reunião regulares – Não são feitas reuniões regulares; 

 
5.5  Comunicação aos empregados – É feita pelo Gerente ou encarregado geral; 

 
5.6  Conhecimento de metas e resultados – Não há metas divulgadas aos 

funcionários, nem seus resultados. 

 

 

6. POLÍTICA DE PESSOAL 

 

6.1 Obtenção de vantagens – Não há obtenção de vantagens sociais, culturais 

ou econômicas. A vantagem que se obtêm é uma certa estabilidade e uma 

falta de pressão ao comprometimento; 

 
6.2 O oferecido é básico, tem algum “plus” – O oferecimento é somente o básico 

que obriga a legislação; 

 
6.3 Planejamento de ascensão profissional dentro da empresa – Não existe; 

 
6.4 Existência de plano de carreira e descrição de funções formais – Não existe; 

 
6.5 Realização de recrutamento dentro do plano definido – Não existe; 



 
 

 

7. RECONHECIMENTO E RECOMPENSAS 

 

7.1 Meios de incentivo e motivação ao funcionário – Não existe, o que existe é o 

receio do funcionário em perder o emprego, procurando trabalhar da melhor 

maneira para não contar pontos negativos junto a Gerência; 

 
7.2 Aplicação de penalidades para erros ou falhas – Em algumas vezes acontece 

uma repreensão informal, podendo acorrer até a dispensa dos serviços; 

 
7.3 Existência de acordos formais sobre rendimentos, além dos obrigatórios – 

Existe uma promessa de longa data a respeito de uma implantação de uma 

política de participação nos lucros, porém nunca foi implantada; 

 
7.4 Existência de profissionais especializados para as tarefas – O treinamento é 

ruim, sem didática, controle e competência do treinador, ocorrendo a 

formação e especialistas ruins. 

 

 

8. SISTEMAS TÉCNICOS E AUXILIARES 

 

8.1 Execução do planejamento financeiro – O planejamento financeiro é feito de 

maneira arcaica, usando como os parâmetros enviados pela matriz; 

 
8.2 Estrutura Hierárquica formal – Não existe, é confusa, com o Gerente 

interferindo em todas as ações; 

 
8.3 O “Empowerment” dos funcionários– Praticamente não possuem, 

centralizando tudo no Gerente. As decisões às vezes tomadas por eles, são 

baseadas mais na cultura da filial do que em procedimentos aprovados; 

 
8.4 Instrumentos de gestão utilizados – Não existe; 

 
8.5 Divulgação de resultados e cobrança de desvios – O Gerente às vezes faz 

comentários pontuais a respeito de resultados e a cobrança é feita sempre 

diretamente pelo gerente, sem haver procedimento pré-estabelecidos 

formais; 



 
 

 

8.6 Competidores e concorrentes – (informação não divulgada); 

 
8.7 Existência de parcerias formais – a única parceria existente é com a Matriz, 

que mesmo assim não prestigia esta parceria devidamente. 

 

 

9. INSUMOS, PRODUTOS E PROCESSOS  

 

9.1 Reação as modificações do mercado – a filial possui uma inércia muito 

grande para lidar com modificações impostas pelo mercado, ficando sempre 

atrás de seus concorrentes. 

 
9.2 Postura – a filial possui uma postura ultraconservadora. 

 
9.3 Estratégias definidas de como se comportar nas mudanças – Não possui. 

 
9.4 Existência de uma análise de mercado para desenhar as estratégias – Não 

existe. 

 
9.5 Transformação das estratégias desenhadas em metas operacionais – Não 

existe. 

 
9.6 Existência de metodologia de transformação das estratégias – Não existe.  

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela equipe e consultores  


