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RESUMO 

 
No contexto da gestão organizacional, o termo estratégia, associado à mudança 
organizacional, tem sido destacado em diversos estudos sobre o tema. Tais abordagens 
colocam a mudança estratégica não só como uma dimensão natural e já incorporada à vida das 
organizações, mas também como fator-chave para a sustentabilidade organizacional. Alinhada 
a tal entendimento, esta dissertação apresenta como objetivo geral analisar a mudança 
estratégica no Sistema FIEC, no período de 2009 a 2014, em termos de contexto, conteúdo e 
processo. A revisão de literatura pesquisou conceitos acerca da mudança organizacional e 
destacou os modelos de mudança, a estratégia no contexto da mudança, e a mudança 
estratégica. O modelo de Pettigrew para a análise da mudança estratégica também foi 
apresentado e tomado como base metodológica para este estudo. Esta pesquisa teve caráter 
descritivo e adotou como estratégia o estudo de caso, dentro de uma abordagem qualitativa. 
Para coletar as evidências do estudo de caso foram utilizados documentos, arquivos de uso 
público e entrevistas. O roteiro de entrevista foi composto por perguntas abertas, aplicadas 
junto aos gestores da organização, com o objetivo de levantar a percepção destes sobre o 
processo da mudança. Foi possível identificar um contexto externo marcado pela baixa taxa 
de crescimento da economia, além dos baixos níveis de investimento, de inovação e de 
produtividade. No setor industrial, somou-se a perda da participação na economia. O contexto 
interno foi marcado pela elaboração do planejamento estratégico integrado e por dois 
mandatos de um presidente que liderou a reformulação do estatuto e do regimento eleitoral, 
buscando iniciar um processo de reunificação. Como conteúdo da mudança destacam-se as 
ações: em 2009, implantação da função marketing corporativo; em 2011, mapeamento e 
redesenho de processos e estrutura; ainda em 2011, implantação do modelo de apuração de 
custos e resultados; e em 2012, implantação de solução integrada de gestão empresarial. Por 
fim, quanto ao processo, constatou-se que a mudança estratégica ocorreu a partir da avaliação 
do ambiente e teve o engajamento das lideranças estratégicas para o seu início, na busca de 
responder à dinâmica do ambiente que exigia novas formas de atuação. Apesar de iniciarem 
em períodos distintos, as ações faziam parte de uma estratégia que visava à ruptura de uma 
cultura de passividade, buscando a dotação de uma inteligência organizacional, que passava 
pela integração da atuação de SESI, SENAI, IEL e FIEC como sistema. Assim, como 
estratégia, o Sistema FIEC, ao buscar mudar a sua visão de negócio, mudou a sua própria 
essência, buscando ser uma organização em efervescência permanente, percebida como 
essencial para o desenvolvimento das indústrias.  
 
 
Palavras-Chave: Mudança Organizacional. Estratégia. Sistema FIEC.  
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ABSTRACT 
 

In context of organizational management, the term strategy, combined with change 
organizational, has been manifest in several studies about the subject. Such approaches placed 
strategic change not only like a natural dimension and already incorporated into the life of 
organizations, but also as a key factor for organizational sustainability. Aligned with 
understanding, this dissertation aims at analyze the strategic change in FIEC’s system in the 
period from 2009 to 2014, in terms of context, content and process. The bibliographic review 
researched the concepts about organizational change, highlighting the change models, the 
strategic in the change context and strategic change. The Pettigrew model for analysis of 
strategic change was presented and taken as methodological basis for this study. This research 
has a descriptive character and adopted the case study approach as strategy looking to address 
the qualitative issue. To collect the case study evidences were used documents, public files 
and interviews. The interview script consisted of open questions applied to the organization’s 
managers with the aim to raise the awareness of this manager’s perception on the changing 
process. It was possible to identify an external context marked by low in the economic growth 
rate, low investments levels in innovation and productivity. In industrial sector, it was added 
the loss of participation in the economy. The internal context was marked by the development 
of the integrated strategic planning and by a CEO’s two terms that led the redesign of the 
company code and the electoral regulations in order to start a reunification process. In the 
changing content, we can highlight as main actions: in 2009, implementation of the corporate 
marketing function; in 2011, mapping and redesign of processes and structure; in 2011, 
deployment of the model of cost and result calculation; and in 2012, implementation of 
integrated business management solution. Finally, as to the process, it was observed that the 
strategic change has occurred from the environmental valuation and had the strategic leaders’ 
engagement for the beginning of the change that sought to respond to the dynamic 
environment that demanded new ways of acting. Despite starting in different periods, the 
actions were part of a strategy aimed at breaking a culture of passivity, seeking the allocation 
of organizational intelligence through the integration of SESI, SENAI, IEL and FIEC as 
system. So, as a strategy, the FIEC System, by changing it’s business vision, changed it’s own 
essence, seeking to be an organization in permanent effervescence, perceived as essential for 
the industries development. 
 
 
Key words: Organizational change. Strategy. FIEC system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica do ambiente de atuação das organizações, marcada por fatores 

conjunturais, exige destas a capacidade de perceber e se ajustar à velocidade das mudanças, 

com a adoção de soluções. Tal capacidade pode ser traduzida como o próprio desafio da sua 

sustentabilidade. Para Robbins (2005), as organizações enfrentam um ambiente cada vez mais 

dinâmico e mutável – a tecnologia, a competição e as tendências sociais, marcadamente, estão 

alterando o trabalho e as organizações, exigindo que elas se adaptem às novas condições. No 

entendimento de Motta (2007), a mundialização da economia e a rapidez das alterações no 

contexto social e político afetam, igualmente, a sobrevivência imediata e a viabilidade futura 

das organizações. Assim, a intensidade da competição, a vulnerabilidade de mercados, a 

versatilidade da clientela e a variação tecnológica fazem da mudança a essência da gestão 

organizacional.  

Contudo, como qualquer outra decisão no contexto organizacional, a mudança 

exige intenção, cooperação e apoio. Assim, ao iniciar a mudança a organização deve traçar 

um modelo de forma que ideias, pessoas e realidade se encontrem em um todo harmônico e 

produzam novos resultados. Dentre os modelos de mudança organizacional estudados, o 

presente trabalho foca sua pesquisa, como delimitação do tema, no modelo da intenção 

estratégica (MOTTA, 2007), buscando alinhamento ao trabalho de autores como Pettigrew 

(2013) que defendem que as organizações, embora sob forte pressão ambiental, possuem 

condições de fazer escolhas quanto às suas ações e estratégias, mesmo que elas sejam 

limitadas, de alguma forma, pelo contexto. Segundo o referido autor, os gestores devem 

avaliar as mudanças nos limites de suas organizações e, então, desenvolver e implementar 

novas estratégias para fazer frente a essas mudanças.  

Na visão de Hermes, Gomes e Sausen (2014), as mudanças organizacionais 

revelam-se como uma dimensão natural e já incorporada à vida das organizações, e ainda, 

especificamente, a mudança estratégica não deve ser vista apenas como um evento isolado, 

mas de toda forma, como um processo que abrange as percepções dos agentes envolvidos, a 

avaliação das condições do ambiente e a escolha das novas estratégias. 

Tais abordagens colocam a mudança estratégica como fator-chave de 

sobrevivência e crescimento das organizações, configurando-se, então, a relevância de um 

fenômeno a ser estudado no contexto da análise dos processos organizacionais. 

Corroborando esse entendimento, verificou-se que no contexto da gestão 

organizacional o termo estratégia, associado à mudança organizacional, tem sido igualmente 
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destacado nos estudos desenvolvidos acerca do tema. Diversos autores, ao discutirem 

abordagens sobre a mudança, fazem-nas sob o cunho da estratégia, a exemplo de: Palácios 

(2014), Silva e Alperstedt (2013), Saeed e Wang (2013), Coraiola et al. (2012), Bomfim et al. 

(2011), Gohr (2005, 2011), Borges (2009), Brunninge et al. (2007), Fischmann e Barros 

(2007), Fiss e Zajac (2006), Oening (2006), Suarez e Oliva (2005), Santos (2005), Amis et al. 

(2004), Bressan (2004), Silva e Vergara (2003), Graetz (2000) e Gioia e Chittipeddi (1991). 

Em tais estudos observou-se uma grande concentração em instituições privadas e 

públicas, focalizando em setores como: ensino, bancário, comunicação, hospitalar, elétrico, 

mineração, pesquisa, metal-mecânico, telecomunicações, financeiro, serviços urbanos, 

administração pública, farmacêutico, tecnológico, construção civil e publicidade.  

A saber, o estudo de Palácios (2014) analisou valores e crenças presentes nos 

processos cognitivos dos gestores de uma universidade em processo de implantação de 

mudança estratégica, evidenciando, como resultado, diferenças nos esquemas interpretativos 

dos gestores e as incongruências entre o que estes realizavam e a estratégia pretendida; Silva e 

Alperstedt (2013) analisaram o processo, o conteúdo e o contexto das mudanças 

organizacionais estratégicas em um banco público, verificando que a mudança foi dada em 

virtude do seu contexto e por meio de um espectro de mudanças menores, mas significativas. 

Em adição, Saeed e Wang (2013) propuseram um modelo de diagnóstico 

organizacional através do exame da liderança, da estratégia, dos sistemas e das estruturas da 

organização, buscando como resultado as melhores soluções para a transformação da 

organização; enquanto que Coraiola et al. (2012) apresentaram, no contexto das pesquisas em 

estratégia como prática, uma revisão acerca dos estrategistas, tomando como referência uma 

empresa de comunicação. Evidenciou-se que há excessiva ênfase no nível microssocial de 

análise para se entender quem são os estrategistas, desconsiderando a importância da 

dimensão institucional.  

Ampliando, Bomfim et al. (2011) analisaram as perspectivas do modelo de 

mudança adotado por uma instituição hospitalar, segundo a percepção dos gestores. Constou 

que o foco da mudança se baseou em uma perspectiva estratégica, a intencionalidade da 

mudança decorreu de uma reação adaptativa e a intensidade da mudança apresentou 

evidências de uma perspectiva de transformação organizacional incremental. Gohr (2005, 

2011) analisou as dimensões de contexto, conteúdo e processo das mudanças estratégicas em 

uma empresa estatal do setor elétrico, identificando como resultado propriedades da 

coevolução no processo de adaptação estratégica entre a empresa estudada e seus ambientes.  
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Borges (2009) investigou, ainda, a relação entre as práticas de recursos humanos e 

a percepção dos funcionários sobre a mudança estratégica organizacional em uma empresa de 

mineração, evidenciando que o gerenciamento de recursos humanos é estratégico para o 

desenvolvimento organizacional e deve participar ativamente no desenvolvimento de 

estratégias e processos de implementação; Fischman e Barros (2007) investigaram a eficácia 

da implementação das estratégias a partir da identificação de indicadores em grandes 

empresas privadas e estatais de diversos setores, evidenciando que se os gestores das 

estratégias desenvolverem os mecanismos de controle, dotarem as suas organizações dos 

recursos e capacidades, se conseguirem sustentar lealdade e compromisso dos subordinados, a 

conversão dos planos estratégicos em ação se dará de forma eficaz. 

Por sua vez, Brunninge et al. (2007) investigaram como os mecanismos de 

governança afetam a capacidade das pequenas e médias empresas para introduzir a mudança 

estratégica, evidenciando que as empresas de capital fechado possuem estruturas mais 

generalizadas e exibem mudanças menos estratégicas; Fiss e Zajac (2006) desenvolveram 

uma perspectiva de gestão simbólica da mudança estratégica, evidenciando que as 

organizações percebem as respostas do mercado para, institucionalmente, implantar mudanças 

adequadas, utilizando uma linguagem específica junto aos stakeholders para as mudanças 

estratégicas; Oenig (2006) buscou compreender o processo de adaptação estratégica de uma 

fundação de apoio à pesquisa, considerando quais foram e como se desenvolveram as 

mudanças ocorridas na organização, identificando como resultado cinco períodos estratégicos 

nos quais se desenvolveram fatores desencadeadores de mudanças revolucionárias. 

Suarez e Oliva (2005) estudaram a relação entre mudança ambiental e mudança 

organizacional, propondo uma tipologia das alterações ambientais que ajudam a entender 

como as organizações respondem a forças externas de mudança; Santos (2005) buscou 

explicar o processo de mudança estratégica de empresas do setor metal-mecânico, a partir da 

percepção de seus gestores, evidenciando que em ambientes turbulentos e com forte 

influência governamental, estratégias blindam as empresas contra as hostilidades ambientais, 

e que a capacitação tecnológica e a internacionalização são estratégias utilizadas por empresas 

de sucesso que atenuam as interferências do governo. Também sob a ótica gerencial, Bressan 

(2004) estudou a percepção dos gestores relacionada à mudança organizacional em empresas 

de telecomunicações, apontando como resultado indícios de variáveis comuns e dissonantes 

entre a percepção gerencial e os estudos acadêmicos sobre mudança organizacional. 

Amis et al. (2004) investigaram o papel que a dinâmica interna tem sobre a 

propensão das organizações em mudar, observando que as organizações que conseguiram 
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concluir a implantação de mudanças possuíam uma liderança com capacidade técnica e 

comportamental, além de uma estrutura organizacional em que o poder era compartilhado e 

envolvia toda a organização. Silva e Vergara (2003) desenvolveram uma reflexão acerca dos 

sentimentos, significados e resistência dos indivíduos no contexto da mudança estratégica, 

evidenciando que há fragilidade de alguns mitos acerca do conceito de resistência e a 

possibilidade de tornar a mudança menos traumática para os indivíduos por meio das 

oportunidades criadas para que eles se constituam como sujeitos e construam um significado 

para sua atuação no novo contexto.  

Graetz (2000) examinou os fatores críticos para liderar a mudança de forma 

exitosa, analisando que líderes eficazes da mudança souberam misturar dimensões que 

envolveram técnica e carisma, configurando-se a habilidade de equilibrar tais dimensões uma 

qualidade-chave da liderança na mudança. Gioia e Chittipeddi (1991) investigaram a fase 

inicial da mudança estratégica em uma universidade, sob os conceitos de sensemaking e 

sensegiving, evidenciando como resultado que o início do processo envolve um conjunto de 

atividades de gestão que são fundamentais para a eficácia do processo total de mudança. Essas 

atividades são, simultaneamente, simbólica e substantiva, envolvem processos recíprocos de 

cognição e ação, e implicam ciclos de compreensão e influência. 

Deste modo, verificou-se na literatura um amplo material acerca da mudança 

organizacional, porém, poucos esforços no que se refere ao estudo da mudança estratégica em 

organizações do tipo associativa industrial. Assim como as demais organizações, as 

instituições associativas industriais também estão inseridas nesse ambiente complexo que 

exige mudanças decorrentes dos fatores de ordem conjuntural. 

Isto sugere que, longe de ser um assunto esgotado, existe uma carência por mais 

estudos empíricos, especialmente tendo em vista mudanças ocorridas nos últimos anos no país 

com impacto na atividade econômica industrial, como a expansão do mercado interno, as 

mudanças no perfil da população e o deslocamento da produção para o interior do país. Há 

ainda grandes tendências mundiais com efeitos sobre a competitividade da indústria brasileira, 

como: crescimento dos países emergentes, conhecimento e inovação como motores da 

economia, nova geografia da produção mundial, emergência e difusão de novas tecnologias, 

mudanças climáticas e economia de baixo carbono. Todo esse cenário impacta diretamente 

tanto na missão quanto no próprio desempenho da gestão das organizações associativas 

industriais, que se diferenciam das demais organizações ao tomarem para si a 

responsabilidade de promover a competitividade e o crescimento do setor industrial, visando, 

ainda, cumprir o papel de agente fundamental para o desenvolvimento do país (CNI, 2013). 



18 

Percebe-se, então, a relevância em se lançarem perguntas sobre como 

organizações associativas industriais estão reagindo frente aos novos cenários e às pressões 

diversas que surgem da gestão dessas situações. É também necessário buscar analisar, sob a 

luz das teorias existentes, variáveis que permeiam os fenômenos da mudança nas 

organizações, uma vez que o gerenciamento da mudança passa a ser valorizado como algo 

fundamental e necessário à sobrevivência organizacional e à busca da competitividade, diante 

de um cenário em que as organizações são pressionadas a promover mudanças estratégicas em 

ritmo cada vez mais acelerado (SAUSEN; PATIAS; ALLEBRANDT, 2011).  

Nesta perspectiva, o presente trabalho propõe o estudo da mudança estratégica 

organizacional em uma instituição associativa industrial e de serviço social, tomando como 

abordagem para o desenvolvimento da pesquisa a proposta por Pettigrew (2013), a qual toma 

por base o contextualismo como teoria do método para a pesquisa da mudança organizacional. 

Nela, a tarefa é identificar a variedade e a mistura de causas da mudança, e explorar, ao longo 

do tempo, algumas das condições e dos contextos em que ocorrem essas misturas, 

considerando que a formação da estratégia nas organizações é um processo contínuo. A 

estratégia consiste nas escolhas feitas e postas em prática em processos, envolvendo 

indivíduos e grupos, em vários níveis organizacionais, e que se desenvolvem dentro de um 

padrão de pensar sobre o mundo, avaliar esse mundo e agir sobre esse mundo (PETTIGREW, 

1990). Do ponto de vista operacional, Pettigrew (2013) propõe três conceitos de base que 

devem ser considerados de maneira interligada na análise da mudança estratégica 

organizacional: contexto (o porquê da mudança), conteúdo (o quê da mudança), e processo (o 

como da mudança).  

Assim, a presente pesquisa se alinha com a visão de que a escolha estratégica 

considera a existência de um espaço de decisão para a escolha de ações que definirão os 

rumos da organização, e de que o ambiente, apesar de impor alguma limitação, não elimina 

esse espaço. 

Pretende, então, o presente trabalho somar-se ao conjunto de reflexões 

relacionadas ao fenômeno da mudança organizacional, diferenciando-se com a proposição de 

um estudo acerca da implantação da mudança estratégica, tomando como referência o Sistema 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC), organização composta pela 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Serviço Social da Indústria - 

Departamento Regional do Ceará (SESI/CE), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - 

Departamento Regional do Ceará (SENAI/CE), e Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional 

do Ceará (IEL/CE).  
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Tal escolha justifica-se pela amplitude da organização, que acumula mais de 65 

anos de atuação no Estado do Ceará como impulsionadora do desenvolvimento social e 

econômico, desenvolvendo ações que buscam o estímulo à competitividade, à geração de 

novos negócios e ao fortalecimento de vínculos institucionais, reunindo 39 sindicatos 

patronais de segmentos produtivos industriais. No ano de 2013, empregou cerca de 1.800 

colaboradores em um raio de atuação que alcançou em torno de 1.300 indústrias e 90.000 

trabalhadores, com 392.000 atendimentos em demandas de saúde, qualidade de vida do 

trabalhador, formação e qualificação profissional, serviços técnicos e tecnológicos, inovação e 

educação executiva (SFIEC, 2014). 

Ademais, a organização em questão é um organismo formado por um conjunto de 

entidades - FIEC, SESI/CE, SENAI/CE e IEL/CE que, integradas, compõem o Sistema 

Indústria. Juntos, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Nacional (SENAI), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL), as federações estaduais e os sindicatos patronais da indústria formam o Sistema 

Indústria, uma rede nacional de caráter privado responsável por iniciativas de apoio ao setor 

industrial brasileiro. A partir das demandas identificadas nas empresas pelas federações e 

sindicatos, o Sistema Indústria oferece educação básica, formação profissional, capacitação 

empresarial e soluções técnicas e de inovação às indústrias. Também desenvolve programas 

socioeducativos que contribuem para melhorar as condições de segurança e de saúde no 

ambiente de trabalho (CNI, 2014). 

Os integrantes do Sistema Indústria se articulam para abordar, de forma integrada, 

os diferentes aspectos do apoio à atividade industrial em todo o país. Defendem e representam 

as indústrias locais frente aos governos estaduais e municipais, contribuem por meio da 

realização de projetos conjuntos e com informações sobre o cenário de atuação das indústrias, 

demandas e expectativas regionais. Articulam a indústria brasileira para a construção e o 

aperfeiçoamento de políticas públicas e leis que fortaleçam o setor produtivo e promovam o 

desenvolvimento sustentável. Para garantir o alcance dos resultados esperados, o Sistema 

Indústria trabalha para melhorar o seu desempenho e reduzir as assimetrias de performance e 

gestão, objetivando aumentar a sua eficácia como a voz da indústria brasileira. Para tal, nos 

últimos anos, vem passando por um intenso processo de transformação que envolveu desde o 

reforço à profissionalização e implantação de novos métodos de gestão e de planejamento, até 

a ampliação da base empresarial e a prioridade a ações de influência sobre as políticas 

públicas (CNI, 2014). 
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Por oportuno, é interessante destacar, a fim de contextualização, como se 

delinearam as mudanças organizacionais na instituição objeto do presente estudo. Estas se 

deram a partir da preocupação do Sistema Indústria em atender às demandas da indústria 

brasileira de forma mais sinérgica entre suas entidades integrantes, o que mobilizou esforços 

de organização e planejamento, resultando no desdobramento de processos de reformulação 

estratégica nacional que culminaram na implantação de projetos estaduais de mudanças 

estratégicas (CNI, 2008). 

Detalhando em uma linha do tempo, em 2004, a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) desenvolveu, por meio do Fórum Nacional da Indústria, o mapa da indústria 

brasileira, que traduziu o pensamento da indústria e refletiu o seu compromisso para o 

desenvolvimento do país. Esse mapa aponta demandas da indústria que orientam as atividades 

das entidades do Sistema Indústria dentro de seus campos de atuação. Com base em tais 

demandas apontadas pela indústria, o Sistema Indústria realizou, em 2005, seu planejamento 

estratégico de forma integrada e com a participação das suas entidades, sendo ainda 

traduzidos em objetivos do mapa do Sistema Indústria, a fim de torná-los claros aos 

colaboradores, e facilitar a implementação e a gestão da estratégia planejada. Em 2006, a 

estratégia nacional foi desdobrada em mapas específicos para cada instituição: SESI, SENAI e 

IEL. Em 2007, iniciou-se a gestão da estratégia integrada do Sistema Indústria, sendo 

formulados projetos de mudanças estratégicas adequados a cada regional (CNI, 2008).  

Deste modo, constitui-se como unidade de análise do presente estudo a mudança 

estratégica organizacional, figurada através dos projetos de mudança de estratégia 

implantados pelo Sistema FIEC, que tiveram seu início no ano de 2009 e se desenvolveram 

até 2014, relacionados, ainda, às dimensões de contexto e de processo da mudança. Ressalta-

se que o referido período é determinante para a delimitação do recorte de tempo da presente 

pesquisa e, consequentemente, para a proposição da questão de pesquisa e dos objetivos desta 

dissertação. 

Por fim, o presente estudo parte da compreensão de que entender onde, como e 

por que as organizações mudam é uma questão fundamental, tanto para os acadêmicos da 

administração e de diversas outras disciplinas quanto para o conhecimento e a condução da 

mudança estratégica organizacional. Pretende, então, esta pesquisa, contribuir para o estudo 

acadêmico no campo da administração e para a compreensão da mudança estratégica 

organizacional.  

Mais além, acredita-se que a presente pesquisa possa contribuir para o estudo da 

mudança estratégica, no âmbito das organizações, tanto associativas, de apoio ao 



21 

desenvolvimento da indústria, quanto de natureza distinta, e ainda, que os resultados deste 

estudo de caso possam contribuir para a ampliação da compreensão dos fenômenos acerca da 

mudança organizacional da própria instituição objeto da investigação, numa visão 

contextualista, colaborando para a melhoria do gerenciamento da implantação das mudanças 

estratégicas organizacionais, propostas no caminho pela busca da excelência em gestão e 

sustentabilidade, fornecendo subsídios para ações e decisões futuras. 

Desta forma, justifica-se o estudo, ao aproximar o modelo acadêmico à realidade 

empresarial, permitindo, assim, ampliar a base para a tomada de decisões estratégicas. 

E assim, do conjunto de considerações anteriormente descrito, surge a formulação 

do problema que norteia a presente pesquisa: como ocorreu a mudança estratégica no 

Sistema FIEC, no período de 2009 a 2014, em termos de contexto, conteúdo e processo?  

Com o intuito de responder à questão de pesquisa detalhada e justificada, a 

presente pesquisa apresenta como objetivo geral analisar a mudança estratégica no Sistema 

FIEC, no período de 2009 a 2014, em termos de contexto, conteúdo e processo.  

Para o alcance de tal objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar o ambiente interno e externo da organização envolvendo o período 

de estudo, ou seja, o contexto (o porquê) da mudança; 

2) Descrever as ações de mudança estratégica que foram implantadas na 

organização ao longo do período de estudo, ou seja, o conteúdo (o que) da 

mudança; 

3) Analisar os estágios da mudança estratégica no período de estudo, sob a ótica 

dos gestores da organização, ou seja, o processo (o como) das mudanças. 

Em relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, no que 

se refere à abordagem do problema e à natureza dos dados. Quanto aos fins, a pesquisa é 

descritiva. Quanto aos meios, é uma pesquisa documental e de campo, realizada por meio da 

estratégia de estudo de caso único.  

Em termos de estrutura, além desta seção de introdução, há quatro outras seções. 

A segunda apresenta o referencial teórico acerca dos temas da mudança estratégica 

organizacional. A terceira seção trata dos aspectos metodológicos utilizados na pesquisa. A 

quarta descreve a análise dos dados obtidos, apresentando, ainda, um breve histórico da 

organização objeto de análise. As considerações finais são apresentadas na quinta seção. Por 

fim, seguem-se as referências, os apêndices e os anexos. 
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2 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Esta seção consiste na elaboração de uma revisão de literatura acerca da mudança 

nas organizações, sendo apresentados conceitos e discussões sobre os tipos de mudanças 

organizacionais, a estratégia e seu relacionamento com a mudança em geral e a mudança 

estratégica organizacional, especificamente. Também apresenta a abordagem do autor 

Pettigrew para a análise da mudança estratégica organizacional, sendo desenvolvidos os 

pontos essenciais ao modelo – o conteúdo, o contexto e o processo da mudança, e as áreas-

problema examinadas em organizações em processo de mudança estratégica, que, por sua vez, 

servem como embasamento teórico para a presente pesquisa. 

 

2.1 CONCEITOS E MODELOS DE MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Verificou-se na literatura uma série de estudos relacionados ao fenômeno da 

mudança organizacional e seus desdobramentos no contexto das organizações, que vão além 

dos autores clássicos, encontrando-se também em vários outros estudos acadêmicos que 

ilustram diferentes questões que podem ser utilizadas para aprofundar o conhecimento acerca 

da mudança organizacional.  

Assim, foram identificadas diferentes correntes de pensamento que tratam de 

mudança, não necessariamente excludentes, mas sim considerando diferentes variáveis e 

dimensões organizacionais, umas se ocupando das modificações nas estruturas das 

organizações, outras abordando questões comportamentais e culturais. 

Motta (2007, p. 2), por exemplo, afirma que “a história da organização do 

trabalho, como a da vida social, é, em essência, a história da mudança”. Para o autor, a 

mudança parece não só inevitável, mas necessária à sobrevivência. Dado que os fatos se 

alteram com rapidez e o mesmo acontece com as ideias, as mudanças terão que ser 

perseguidas e introduzidas, antes mesmo de se saber seu total sentido ou a sua garantia de 

êxito. A mudança alcança as pessoas e as organizações todos os dias, tanto de forma gradual e 

imperceptível quanto global e estrondosa e, assim, através das formas lentas de mudança 

percebe-se sua irreversibilidade, ao mesmo tempo em que pelos seus impactos surpreendentes 

aprende-se a necessidade de se preparar para ela. Neste sentido, mudar envolve o indivíduo e 

seu meio, sendo, portanto, incerto e arriscado, tão promissor quanto ameaçador. 

No tocante à teoria da mudança organizacional, Motta (2007) relaciona os 

modelos de organização e os modelos de intervenção como essenciais à compreensão da 
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inovação organizacional, uma vez que a cada um deles pode se inferir um padrão de mudança, 

com seus instrumentos e métodos peculiares. Nesse sentido, destaca as seguintes perspectivas 

de análise organizacional: estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política.  

Na perspectiva estratégica a organização é vista como um sistema aberto e parte 

de um contexto social, econômico e político, consistindo a mudança em redefinir sua missão, 

seus objetivos e suas formas de identificar e selecionar alternativas de ação. Assim, a 

perspectiva estratégica avança tanto no aspecto processual, de como pensar estrategicamente e 

decidir o futuro da organização, quanto sobre as formas de se relacionar com a sociedade.  

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

responsabilidade, através de um conjunto de normas e orientações que determinam o 

comportamento das pessoas na tarefa comum. Assim, entende-se que para mudar uma 

organização é necessário se alterar a forma pela qual se distribuem formalmente a autoridade 

e a responsabilidade.  

A perspectiva tecnológica enfatiza a divisão do trabalho, a especialização de 

funções e o tipo de tecnologia a ser empregada na produção. Assim, o padrão de inferência 

com relação à mudança pode ser definido como a revisão da forma pela qual se utilizam os 

recursos materiais e intelectuais. 

Na perspectiva humana, a organização é vista como um conjunto de indivíduos e 

grupos, sendo estes os centros primordiais de preocupação. Desse modo, para se mudar uma 

organização é necessário se alterarem atitudes, comportamentos e a forma de participação dos 

indivíduos.  

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

crenças e hábitos coletivamente compartilhados que tipificam a organização e a singularizam 

perante as outras. Assim, para mudar a organização é necessário substituir a programação 

coletiva na busca de um novo sentido de identidade.  

Por fim, na perspectiva política, vê-se a organização como um sistema de poder 

no qual as pessoas ou grupos procuram ter maior influência no processo de decisão. Nesse 

sentido, entende-se que para mudar a organização é necessário provocar uma redistribuição de 

poder, de forma a satisfazer novas prioridades de ação. 

Em conclusão à análise das perspectivas, Motta (2007) afirma que apesar da 

variedade de modelos de análise, mudar a organização depende de uma visão sistêmica que a 

faça compreender-se em sua totalidade, e reconhecer as vantagens e desvantagens do 

fenômeno da mudança, uma vez que esse processo é multifacetado e multidisciplinar, 
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podendo usufruir da riqueza proporcionada pela diversidade dos focos da análise 

organizacional. 

O trabalho de Motta (2007) considera, ainda, que a tentativa de manter a mudança 

sob controle efetivo levou à pluralidade de propostas sobre a melhor maneira de abordá-la e 

conduzi-la, decorrendo daí uma variedade de modelos que abordam premissas sobre a origem 

das ideias novas, alguns admitindo a mudança como produto de ideias predefinidas; outros 

presumindo ideias novas como oriundas da necessidade de se resolverem problemas. Assim, o 

referido autor engloba os modelos de mudança organizacional em três categorias: intenção 

estratégica, reação adaptativa e aprendizado contínuo. 

O modelo da intenção estratégica considera que a organização pode se adaptar ao 

seu ambiente através de reestruturação planejada, assumindo a mudança organizacional o 

significado de transformação da organização através da deliberação racional de interferir na 

realidade. A mudança, então, é essencialmente direcionada, iniciando-se pela presunção da 

possível ocorrência de problemas. Assim, as ideias para a mudança são predefinidas e 

planejadas pela alta gerência, legitimada tanto pela hierarquia quanto pelo saber técnico de 

seus proponentes, sendo necessário para a sua implementação um processo que coletivize 

essas ideias. Apresenta como principal problema a tendência de ver a mudança como 

decorrência natural do esforço de planejá-la, quando é necessário o uso de uma pluralidade de 

métodos, até comportamentais e emocionais, para garantir o êxito da mudança (MOTTA, 

2007). 

A mudança no modelo da reação adaptativa é vista como uma resposta planejada a 

uma situação problemática, percebida como suficientemente forte ou ameaçadora para 

provocar a reação. Contudo, prefere-se enfrentar a mudança a partir de problemas concretos 

ou situações reais, ao invés de tratar a mudança de forma antecipada e sistematizada. Assim, a 

mudança é introduzida através de negociações múltiplas entre as partes diretamente afetadas 

pelo problema, considerando que diferentes percepções sobre a mudança podem ser 

reconciliadas de forma criativa. O problema desse modelo é que a centralidade em problemas 

inibe a busca por novas oportunidades, limitando-se a eliminar as ameaças, o que acaba 

facilitando a perda da noção estratégica (MOTTA, 2007). 

No modelo do aprendizado contínuo o processo de mudança é amplo, aberto e 

experimental, tratando igualmente problemas e soluções como hipóteses de análise, de forma 

menos imediatista. A mudança se inicia pela sensibilização das pessoas a fatores da 

organização e de seu ambiente. Presume-se que ideias inovadoras já estejam disponíveis na 

organização e façam parte da experiência das pessoas, assumindo, assim, o aprendizado em 
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grupo como base da mudança organizacional, uma vez que, nessa perspectiva, a inovação 

requer questionamentos, percepções coletivas e ação colaborativa. As dificuldades 

encontradas nesse modelo referem-se à crença excessiva na espontaneidade humana como 

fator de mudança, desconsiderando o contexto organizacional e as formas mais sistematizadas 

e planejadas de se buscar a inovação organizacional (MOTTA, 2007). 

Por fim, para o autor, todos os modelos de mudança organizacional negociam 

temas e valores, e como centralizam na novidade, trabalham essencialmente com o 

aprendizado. Neste sentido, afirma que a pluralidade dos modelos acaba por considerar que 

todo processo de mudança é tanto um aprendizado como uma reconciliação de ideias e um 

direcionamento estratégico, dependente dos contextos organizacionais; é, ainda, descontínuo, 

alternando necessidades; e ligado ao foco substantivo, no qual a opção pelo tema da mudança 

já define o modelo prioritário para iniciá-la.  

Por sua vez, Wood Jr. (2013) considera que os processos estruturados de 

intervenção nas organizações existem pelo menos desde a década de 1950, mas sua versão 

mais atualizada, que o autor chama de processos planejados de mudança organizacional, é 

produto típico dos anos 1980, cujo amadurecimento é fruto de uma série de condições, como: 

a nova realidade de condições macroambientais que levaram as organizações a experimentar 

mudanças quantitativas e qualitativas sem precedentes; a evolução de um conjunto de 

conhecimentos transdisciplinares que trouxeram elementos para a compreensão da dinâmica 

interna das organizações; o amadurecimento de técnicas e conceitos como enriquecimento de 

trabalho participativo; o esgotamento dos modelos baseados na visão de organização-máquina 

essencialmente assentados na ideia de mudança estrutural; e uma tendência de abertura nas 

organizações para a Antropologia Social, a Psicologia e a Filosofia. Para o autor, essas 

condições possibilitaram o surgimento de processos estruturados de mudança organizacional, 

integrando – ou tentando integrar – os elementos objetivos e subjetivos da organização. 

Neste sentido, em seus estudos, Wood Jr. et al. (1994, p. 64) adotam para 

mudança organizacional a seguinte definição: "Mudança organizacional é qualquer 

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

qualquer outro componente, capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da 

organização". Assim, a mudança organizacional pode ser classificada a partir da natureza, da 

relação com o ambiente e da implementação, da seguinte maneira: 

a) Quanto à natureza:  

• mudança estrutural - relacionada a qualquer característica da organização 

como organograma, funções e tarefas;  
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• mudança estratégica – relacionada a mercados- alvo e foco;  

• mudança cultural -  relacionada a valores e  estilo de liderança;  

• mudança tecnológica – relacionada a processos e métodos de produção; 

• mudança relacionada a recursos humanos – voltada a pessoas, políticas de 

seleção e formação. 

b) Quanto à relação da organização com o ambiente: 

• mudança reativa - uma resposta a mudanças nele ocorridas; 

• mudança voluntária – uma antecipação baseada em expectativas. 

c) Quanto à forma de implementação: 

• reeducativa, coercitiva ou racional. 

Na sociedade contemporânea as organizações devem interpretar continuamente o 

ambiente, originando movimentos internos de mudança. Desse modo, o ponto-chave é a 

passagem de uma postura passiva ou reativa para uma postura proativa, implicando essa 

passagem constante manipulação, por parte dos líderes, de símbolos, valores e linguagens.  

Significa, por fim, a substituição do controle coercitivo pelo controle via cultura 

organizacional. Além de técnicas e racionalidade, as organizações devem utilizar intuição, 

arte e símbolos para a mudança. Esta se dá por um canal paralelo ao do dia a dia da 

organização. Todas as ferramentas intelectuais, culturais e conceituais são necessárias. Os 

"campeões" devem operar tanto no nível simbólico como no prático, e devem ser capazes de 

mobilizar seus pares em torno do desconhecido. Enfim, mudança requer imaginação (WOOD 

JR. et al.,1994). 

Em adição à construção conceitual de mudança organizacional, Bressan (2004) 

defende a proposição do amplo conceito que define a mudança nas organizações como 

qualquer modificação (planejada ou não) nos componentes organizacionais, formais e 

informais, mais relevantes (pessoas, estrutura, produtos, processos e cultura), que seja 

significativa, atinja a maioria dos membros da organização e tenha por objetivo a melhoria do 

desempenho organizacional – ou sua sustentabilidade – em resposta às demandas internas e 

externas.  

Na mesma linha de argumentação, Souza, Baltazar e Lenzi (2013) afirmam que 

vários acontecimentos podem acarretar numa mudança organizacional, que significa desde 

uma alteração de posição no mercado, até uma mudança na sua função social, uma 

modificação no seu direcionamento estratégico com possível alteração na sua missão e visão, 

ou mesmo uma reavaliação das suas práticas nos diferentes níveis de autoridade e 
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responsabilidade. A mudança, então, é tida como processo natural ao longo da existência das 

organizações, sendo que para os autores haverá sempre algumas questões a serem observadas, 

como os valores da boa gestão e as formas de alcançá-la, e, ainda, os aspectos do ambiente, 

dos indivíduos e da organização como um todo, para se obter, por fim, o sucesso numa 

mudança organizacional.  

Segundo Vasconcelos e Vasconcelos (2014), a mudança organizacional implica 

ruptura com o passado, adotando como pressuposto o fato de que a mudança origina-se da 

imposição de um novo modelo, baseado em uma racionalidade superior definida pelos 

dirigentes, que devem reger o novo sistema, formatando a organização na medida do possível. 

Já Souza, Vasconcelos e Borges-Andrade (2009) destacam que a mudança é uma 

característica presente em toda organização, consistindo em um fenômeno multidimensional, 

devendo ser apreendido nos diversos níveis em que ocorre. Para os autores, a definição de 

mudança organizacional deve considerar características organizacionais (macro) e individuais 

(micro) das mudanças e aspectos interno e externo (contextuais) às organizações, sendo 

fundamental compreender a influência que as mudanças – externas, internas, micro e macro – 

exercem no comportamento dos indivíduos que fazem parte das organizações, já que é 

praticamente impossível que essas mudanças não afetem as pessoas nos seus locais de 

trabalho. 

Concomitantemente, Silva e Vergara (2003) afirmam que a mudança 

organizacional não pode ser entendida somente sob a ótica de estratégias, processos ou 

tecnologias, mas também como uma mudança de relações: do indivíduo com a organização, 

dele com seus pares, da organização com a sociedade, do indivíduo com a sociedade, e dele 

consigo mesmo.  

Posteriormente, Silva e Vergara (2014) focaram seus estudos na compreensão do 

processo de criação de sentido da mudança, considerando que a dimensão consciente dos 

indivíduos com relação à mudança organizacional está diretamente associada ao modo como 

eles constroem a sua interpretação sobre ela e, como consequência, ao modo como o 

significado da mudança é construído por cada indivíduo no contexto coletivo do qual 

participa. 

Por sua vez, Senge et al. (1999) consideram que a palavra change (mudança) 

nas organizações, diferentemente do significado do seu verbo changer (contorcer-se ou 

desviar-se), assume diversas conotações, frequentemente contraditórias, por vezes se 

referindo a mudanças externas em tecnologia, clientes, concorrência, estrutura de 

mercado, ou no ambiente sociopolítico; outras vezes também se refere a mudanças 
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internas, a como a organização se adapta a mudanças no meio ambiente. Assim, para os 

autores, a mudança organizacional consiste na eterna preocupação de como as mudanças 

internas – práticas, visões e estratégias – manterão seu compasso com as mudanças 

externas. Ressaltam, ainda, os referidos autores: 

 
Preocupações com o ritmo das mudanças levam executivos a intervirem. 
Portanto, hoje, change (mudança) pode também significar programas de cima 
para baixo como reorganização, reengenharia e muitos outros “re-alguma coisa”. 
Visto que esses programas de mudança são tipicamente impostos de cima para 
baixo, muitas pessoas na organização se sentem ameaçadas ou manipuladas por 
eles – mesmo se, em princípio, elas apoiem a intenção ou o raciocínio subjacente 
à agenda de mudanças. Como pioneiro da mudança organizacional, Richard 
Beckhard uma vez disse: “as pessoas não resistem a mudanças: elas resistem a 
serem mudadas”. (SENGE et al., 1999, p. 26 e 27). 

 
Numa visão antropológica, Tavares (1991) coloca a mudança como um estado 

próprio de ser das coisas, pessoas, processos, lugares, do mundo, estabelecendo-se, então, um 

binômio indissolúvel de permanência/mutação que proporciona uma situação de segurança no 

constante mudar, caracterizador da cultura da mudança. Contudo, não se trata para a autora de 

mudança da cultura, com seus estados emocionais, de medo/insegurança/frustração/raiva que 

levam a comportamentos de resistência conscientes e inconscientes, mas de uma familiaridade 

com todo tipo de mudança (de pessoas, de local de trabalho, de equipamentos, de processos, 

de produtos, de chefes, de organogramas), pois o mudar é permanente.  

Neste sentido, a cultura da mudança proporciona às organizações uma grande 

flexibilidade de resposta às mudanças ambientais, alcançando-se um estado de adaptabilidade 

que vai além da adaptação, tornando-as consistentes da condição de se reorganizar constante e 

continuamente, diante dos incentivos e limitações do ambiente, garantindo, por fim, a 

perenidade da organização. (TAVARES, 1991). 

Em adição, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007), a partir de anos de estudos 

sobre a mudança nas organizações, desenvolveram um mapa com a finalidade de organizar e 

posicionar os diversos tipos de mudança, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

No referido mapa os métodos de mudança são pautados em uma escala de 

amplitude que vai de micro a macromudança. Enquanto a micromudança foca a organização, 

podendo envolver, por exemplo, a reprojeção de um trabalho em uma fábrica ou 

desenvolvimento de um novo produto, a macromudança é voltada para toda a organização, 

por exemplo, reposicionando a mesma no mercado ou mudando todas as suas instalações 

físicas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL; 2007). 
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Figura 1 – Mapa dos métodos de mudança 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007, p. 154) 

 

Ao longo dessa escala de amplitude, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007) 

sugerem três métodos básicos para o processo de mudança: mudança planejada, mudança 

conduzida e mudança desenvolvida. A mudança planejada é programática, exigindo um 

conjunto de procedimentos a ser seguido, variando desde programas de melhoria de qualidade 

e treinamento (micro) até programas de desenvolvimento organizacional e planejamento 

estratégico (macro). 

A mudança conduzida é guiada por uma pessoa ou grupo em posição de 

autoridade, que supervisiona e assegura que a mudança aconteça, consistindo desde 

racionalização até reestruturação e revitalização, incluindo, por exemplo, mudança nos custos 

operacionais, estrutura organizacional, posições estratégicas, atitude gerencial e cultura geral. 

Por fim, a mudança desenvolvida é orgânica, de alguma forma ela acontece, ou é guiada por 

pessoas que não ocupam posições de autoridade (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL; 

2007).  
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Afirmam, ainda, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007) que a maioria das 

mudanças acontece de forma gradual, o tempo todo, aqui e ali. A organização pode retreinar 

um grupo de trabalhadores ou reorganizar um departamento, talvez, mas não pode 

reposicionar a estratégia ou mudar a cultura sem fazer várias outras mudanças associadas.  

Para os autores, porém, não há um consenso sobre como funciona melhor. Assim 

como aos poucos pode não ser ideal a renovação em todos os setores, ao mesmo tempo pode 

ser excessiva. “O truque é equilibrar mudança em continuidade, fazer a mudança quando e 

onde for necessário, ao mesmo tempo em que se mantém a ordem. Adotar o novo e desfazer-

se do velho pode ser a coisa moderna a ser feita, mas em geral, é muito mais eficaz – e 

também mais difícil – encontrar maneiras de integrar o melhor do novo com o mais útil do 

velho.” (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007, p. 155).  

Trazendo outra abordagem acerca da mudança organizacional, Tushman, 

Newman e Romanelli (2007) diferenciam o que chamam de mudança incremental de 

mudança “quebra-estrutura”, evidenciadas em seus estudos. Para os autores, a mudança 

incremental é compatível com a estrutura existente da organização, sendo reforçada através 

dos anos. Em contraste, a mudança “quebra-estrutura” é abrupta e passível de resistência 

pelos participantes, por forjar novas consistências de estratégia-estrutura-pessoas-processo. A 

mudança “quebra-estrutura” é conduzida por mudanças na estratégia da empresa. Assim, à 

medida que a estratégia muda, também devem mudar estrutura, pessoas e processos 

organizacionais. Ao contrário das mudanças incrementais, as reformas “quebra-estrutura” 

envolvem mudanças descontínuas em toda a organização, consistindo em mudanças 

revolucionárias do sistema, implementadas rapidamente, dado que, segundo verificações dos 

autores, um método gradual para mudanças acaba se atolando em políticas, resistência 

individual à mudança e inércia organizacional. 

Por sua vez, Robbins (2005) corrobora a ideia de que para uma organização 

sobreviver ela tem de responder às mudanças em seu ambiente. Nesse ambiente destaca seis 

forças para a mudança organizacional: a natureza mutável da força de trabalho, a tecnologia, 

os choques econômicos, a competição, as tendências sociais e a política internacional. Neste 

sentido, quando a concorrência lança novos produtos ou serviços, quando o governo baixa 

novas leis, quando importantes fontes de insumo saem do mercado, ou quando qualquer outra 

mudança ambiental desse tipo acontece, a organização precisa se adaptar ao novo cenário. 

Mudança, nesta visão, significa fazer as coisas de maneira diferente, sendo necessário, para 

responder às mudanças ocorridas no ambiente da organização, uma mudança planejada, como 
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por exemplo, esforços para estimular a inovação, programas de autonomia para os 

funcionários e adoção do trabalho em equipes.  

Contudo, Robbins (2005) destaca que muitas organizações tratam as mudanças 

como ocorrências acidentais, quando, na verdade, as atividades de mudanças devem ser 

proativas e significativas. A mudança deve ser entendida como uma atividade intencional e 

orientada para resultados, com o objetivo de melhorar a capacidade da organização de se 

adaptar às mudanças em seu ambiente e alterar o comportamento dos colaboradores.  

No tocante aos modelos para se administrar a mudança organizacional, Robbins 

(2005) destaca dois modelos: o modelo de Kurt Lewin, que traça três etapas da mudança – o 

descongelamento do status quo, o movimento para uma nova condição e o recongelamento da 

mudança para torná-la permanente; e o modelo de John Kotter, que consiste na definição de 

oitos passos para a mudança – estabelecer um senso de urgência, formar uma coalizão para 

liderar a mudança, criar uma nova visão, comunicar a visão para a organização, dar autonomia 

para a busca da visão, criar e recompensar metas, reavaliar as mudanças e reforçá-las. 

O presente trabalho destaca, ainda, o modelo de Andrew Pettigrew para a análise 

da mudança estratégica, apresentado na subseção 2.4 deste trabalho. Tal modelo propõe a 

sequência de quatro estágios da mudança: desenvolvimento, reconhecimento e compreensão 

dos problemas, planejamento e execução, e estabilidade da mudança, a serem estudados em 

organizações em processo de mudança estratégica. Tais estágios se relacionam, por sua vez, 

com cinco problemas-chave para a gerência da mudança estratégica: avaliação do ambiente, 

liderança da mudança, ligação entre mudança estratégica e operacional, tratamento dos 

recursos humanos como bens ativos, e desenvolvimento de uma abordagem coerente 

(HICKSON; PUGH, 2004).  

Ressalta-se que a presente pesquisa toma como base, dentre os modelos de análise 

da mudança organizacional, o referido modelo proposto por Pettigrew, dado que este focaliza 

uma abordagem contextualista sobre a mudança estratégica nas organizações, tema do 

presente estudo. 
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2.2 A ESTRATÉGIA NO CONTEXTO DA MUDANÇA 

 

Conforme Astley e Van de Ven (2005), o surgimento crescente de um pluralismo 

teórico na literatura organizacional reflete, em parte, a crescente conscientização acerca da 

complexidade das organizações. Proporciona, também, a partir da interação entre as diferentes 

perspectivas, um entendimento mais abrangente da vida organizacional, uma vez que uma 

escola de pensamento oferece uma explicação parcial da realidade. 

Desse modo, inicialmente, a presente pesquisa considerou, a título de 

contextualização teórica, apresentar o que Astley e Van de Ven (2005) destacam acerca das 

diversas escolas do pensamento organizacional, classificadas de acordo com os níveis de 

análise organizacional e com as premissas deterministas, em oposição às voluntaristas acerca 

da natureza humana. A saber, o ponto de vista voluntarista entende os indivíduos e as 

instituições como agentes autônomos, proativos e autodirigidos, vistos como a unidade básica 

de análise e fonte de mudança da vida organizacional. Já a orientação determinista não 

focaliza os indivíduos, mas sim as propriedades estruturais do contexto em que a ação se 

desenrola, sendo o comportamento individual visto como determinado por restrições 

estruturais (ASTLEY; VAN DE VEN, 2005). 

A Figura 2 apresenta a classificação das principais escolas de pensamento da 

teoria organizacional e da gestão, nas quatro visões básicas: a visão organizacional sistêmico-

estrutural, a visão da escolha estratégica, a da seleção natural e a da ação coletiva, que 

representam qualitativamente os diferentes conceitos sobre a estrutura, o comportamento, a 

mudança e os papéis gerenciais nas organizações.  

Resumidamente, Astley e Van de Ven (2005) descrevem as referidas visões 

organizacionais da seguinte forma: a) a visão da seleção natural enfoca a evolução da 

sociedade corporativa e sua infraestrutura econômica como conduzidas por forças ambientais; 

b) a visão da ação coletiva enfoca as redes interdependentes e organizações semiautônomas 

que interagem para construir ou modificar seus ambientes coletivos, suas regras de trabalho e 

alternativas; c) a visão sistêmico-estrutural compartilha uma orientação determinista na qual o 

comportamento organizacional é moldado por mecanismos impessoais que atuam como 

restrições externas; e d) a visão da escolha estratégica chama a atenção para os indivíduos e 

suas interações, construções sociais, autonomia e escolhas, em oposição às restrições da 

incumbência de seus papéis e inter-relações funcionais no sistema. Tanto o ambiente quanto a 

estrutura são ordenados para incorporar os significados e ações dos indivíduos, 

particularmente daqueles que estão no poder. 
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Figura 2 – Quatro visões da organização e da gestão 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Astley e Van de Ven (2005, p. 54)  

 

Ainda no tocante à visão da escolha estratégica, Flier (2003) destaca que essa 

abordagem considera as organizações com a capacidade de mudar o seu destino, adaptando-se 

e reformulando seus ambientes. Assim, a abordagem da escolha estratégica enfatiza a 

importância do indivíduo como o intermediário entre as organizações e seus ambientes. 

A partir das abordagens teóricas citadas, entende-se que a perspectiva da escolha 

estratégica possui maior alinhamento ao propósito da presente pesquisa, que busca responder 

como ocorreu a mudança estratégica organizacional através de uma abordagem contextualista 
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que analisa a relação entre o contexto ambiental, o que mudou como conteúdo e como ocorreu 

o processo de mudança, a partir do comportamento estratégico dos gestores da organização. 

Do mesmo modo, destaca-se a visão da escolha estratégica como fundamento da 

teoria organizacional em que as discussões envolvendo o termo estratégia, a seguir 

apresentadas, estão relacionadas. 

Assim, a partir da revisão de literatura, observou-se a formulação de diversas 

definições e teorias acerca do termo estratégia, que na maioria das vezes se complementam 

em algum aspecto. Contudo, desde o início da utilização do conceito de estratégia até as 

definições atuais, a discussão sobre estratégia mais relevante para esta pesquisa gira em torno 

de estudos desenvolvidos por autores como Ansoff (1977,1990,1993), Mintzberg et al. (2000, 

2007), e Porter (1999, 2004), por considerá-los objetivos e fundamentalmente mais adequados 

ao presente estudo. 

Inicialmente, o presente trabalho destaca o estudo de Oening (2006), no qual a 

autora defende que o nascimento do campo de estudos estratégicos pode ser atribuído a três 

autores: Chandler, Andrews e Ansoff, colocando ainda o trabalho de Porter e de Mintzberg 

como divisor de águas. Assim, resumidamente, Oening (2006, p. 22) rememora a definição de 

estratégia de Andrews (1971) como um “conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes 

fundamentais e o plano para atingir esses objetivos, postulados de forma a definir em que 

atividade se encontra a companhia, que tipo de empresa é ou deseja ser”; e a definição de 

Chandler (1995) na qual a estratégia configura-se como “a determinação das metas e objetivos 

básicos e de longo prazo de uma organização e a adoção de cursos de ação e alocação de 

recursos necessários para atingir esses objetivos”.  

Detendo-se mais detalhadamente nos estudos de Ansoff (1977, 1990, 1993), a 

presente revisão de literatura observou que Ansoff (1977) considera que uma empresa deve 

ter um campo de atuação bem definido e uma orientação de crescimento. Contudo, acredita 

que a definição de objetivos por si só não atende a essa necessidade, sendo exigidas regras de 

decisão adicionais para que a empresa possa ter um crescimento ordenado. Dessa forma, 

afirma o citado autor, essas regras de decisão e diretrizes são definidas, em termos amplos, 

como estratégia. 

Para melhor entendimento, essas regras de decisão estratégicas estão inseridas 

num estudo do processo decisório mais amplo. Do ponto de vista das decisões, enfatiza 

Ansoff (1977), o problema geral das atividades da organização consiste em configurar e 

dirigir o processo de conversão de recursos de maneira a otimizar a consecução dos objetivos. 

Como isto exige muitas decisões distintas, o referido autor categoriza em três tipos o enfoque 
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decisório organizacional, assim denominado: estratégico, administrativo e operacional, cada 

um dizendo respeito a um aspecto diferente do processo de conversão de recursos. Embora 

distintas, o referido autor destaca que as decisões organizacionais são interdependentes e 

complementares, no momento em que a estratégia impõe exigências operacionais e 

administrativas. 

Nesse sentido, afirma Ansoff (1977, p. 4) que o termo estratégia significa tudo 

que se refere às relações entre a organização e o seu ambiente, remetendo ao entendimento de 

que as “decisões estratégicas preocupam-se principalmente com problemas externos, e não 

internos da empresa, e especificamente com a escolha do composto de produtos a ser 

fabricado pela empresa e dos mercados em que serão vendidos”. 

Em seus estudos posteriores, Ansoff (1990) destacou a obsolescência de um 

planejamento da estratégia que se limite à tomada analítica de decisões, destacando a grande 

influência exercida pela liderança, pela estrutura de poder e pela dinâmica da organização da 

empresa, tanto sobre as decisões estratégicas quanto sobre a sua implantação. Acrescenta, 

ainda, o autor, que a estratégia introduz elementos de racionalidade que perturbam a cultura 

histórica da empresa e ameaçam o processo político, consistindo numa reação organizacional 

natural a luta contra essa perturbação da cultura histórica e da estrutura de poder, em lugar do 

enfrentamento aos desafios criados pelo ambiente. 

Desse modo, Ansoff (1990) amplia a definição de estratégia para um conjunto de 

regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização, decorrente da 

necessidade de direção e foco em sua busca e geração de novas oportunidades, com elevado 

potencial de sinergia.  

Com relação aos tipos de regras, Ansoff e McDonnell (1993) apontam quatro 

tipos distintos: a) padrões pelos quais é medido o desempenho presente e futuro da empresa; 

b) regras para o desenvolvimento da relação da empresa com seu ambiente externo; c) regras 

para o estabelecimento das relações e dos processos internos na organização; d) regras pelas 

quais a empresa conduzirá suas atividades no dia a dia. 

Partindo para os estudos de Mintzberg et al. (2000, 2007), verificou-se que esses 

autores caracterizam a estratégia como um processo organizacional, inseparável da estrutura, 

do comportamento e da cultura, porém destacam desse processo, para fins de análise, a 

formulação e a implementação. Afirmam os referidos autores que a estratégia, em termos 

gerais, pode ser entendida ora como um padrão, ao se referir a uma consistência de 

comportamento ao longo do tempo, ora como um plano, quando se refere a uma direção de 

ação para o futuro; ora como uma posição, quando consiste na localização de determinados 
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produtos em determinados mercados, ora como uma perspectiva, quando assume a maneira 

fundamental de uma organização desenvolver suas atividades; ou mesmo como um truque, 

quando consiste numa manobra específica para enganar a concorrência. 

Desse modo, apresentam os referidos autores o entendimento de que as 

organizações desenvolvem planos para seu futuro e também extraem padrões de seu passado, 

podendo resultar, desse processo, estratégias pretendidas e realizadas. Acrescentam ainda que 

entre a pretensão e a realização da estratégia encontram-se as chamadas estratégias 

emergentes, estas quando realizadas sem estarem expressamente pretendidas; ainda, as 

estratégias deliberadas, quando realizadas plenamente intencionais; e, por fim, as estratégias 

não realizadas ou irrealizadas, apresentadas como um fluxo, na Figura 3.  

 

Figura 3 – Estratégias deliberadas e emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mintzberg (2007, p. 25). 

 

Verifica-se, neste sentido, que a estratégia deliberada focaliza o controle, pois 

dessa forma as organizações implantam estratégias conforme o planejado; ao passo que a 

estratégia emergente focaliza o aprendizado, pois as organizações implantam estratégias que 

não estão previamente estabelecidas em um plano, mas se desenvolveram sem intenções, ou 

apesar delas (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) vão além, em seus estudos sobre 

estratégia. Buscando entender a formulação da estratégia a partir do que os próprios autores 

chamam de uma “visão para enxergar o animal inteiro”, fazendo referência à fábula “Os cegos 

e o elefante”, de John Godfrey Saxe, relacionam e discutem dez escolas de pensamento – 
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design, planejamento, posicionamento, empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder, 

cultural, ambiental e configuração – que caracterizam o processo de formulação da estratégia 

no contexto organizacional. 

Na citada fábula, cinco homens cegos tentam descrever um elefante segundo a 

parte do animal com que tinham contato. Assim, cada relato consistiu numa distinta descrição, 

fundada na experiência individual, que ignorava aquilo que cada um dos outros vivenciara. 

Comparativamente ao contexto organizacional, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 13) 

são categóricos ao afirmar que “somos os cegos e a formação da estratégia é o nosso 

elefante”.  

Dessa forma, observou-se que os citados autores, ao analisarem a evolução do 

campo do pensamento das dez escolas, concluem que tais perspectivas podem representar 

tanto processos fundamentalmente diferentes de criação da estratégia quanto diferentes partes 

do mesmo processo (MINTZBERG; LAMPEL, 2007). 

Verifica-se, ainda, que, ao tratarem a complexidade da estratégia, Mintzberg e 

Lampel (2007) consideram que o seu processo pode pender tanto para os atributos de uma 

escola como aos de outra: em direção à escola empreendedora na fase inicial ou em direção à 

escola de aprendizado quando a previsão é difícil; algumas vezes tende a ser mais 

individualmente cognitivo do que socialmente interativo; outras vezes mais racionalmente 

deliberadas, enquanto outras mais adaptavelmente emergentes. A Figura 4 mostra as escolas 

citadas anteriormente como processos diferentes, a partir de duas dimensões a elas 

relacionadas: condições dos processos internos e condições do mundo externo.  
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Figura 4 – Formação da estratégia com processos múltiplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mintzberg e Lampel (2007, p. 44) 

 

Assim, na visão dos citados autores, os líderes empresariais podem escolher entre 

os vários processos, ou mesmo combiná-los, desde que nenhum deles seja forçado a um 

extremo ilógico, no tocante aos seus contextos externo e interno. 

Enfim, concluem Mintzberg e Lampel (2007), dar atenção ao elefante inteiro, no 

processo de formação da estratégia, significa se preocupar com processo e conteúdo, estática e 

dinâmica, limitação e inspiração, cognitivo e coletivo, planejado e aprendido, econômico e 

político. 

Observa-se, desse modo, que outros enfoques da formação de estratégia passam 

por essas escolas, como por exemplo, o trabalho de Porter, que conecta a escola do 

posicionamento à de poder, ao introduzir o que é chamada estratégia competitiva 

(MINTZBERG; LAMPEL; QUINN; GHOSHAL, 2007). Segundo Porter (1999), o 

posicionamento situa-se no cerne da estratégia, esta consistindo em criar uma posição 

exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades. Neste sentido, segundo o 

autor, o lema da estratégia competitiva é ser diferente, significando escolher, de forma 

deliberada, um conjunto diferente de atividades para proporcionar um mix único de valores. 

Assim, a essência da estratégia está nas atividades, envolvendo tanto a opção de quais 

atividades desempenhar de forma diferente em comparação com os rivais, como também a 

escolha do que não fazer.  
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Ademais, as escolhas estratégicas de posicionamento determinam não apenas as 

atividades a serem desempenhadas pela empresa, mas também a forma como elas se 

relacionam umas com as outras (PORTER, 1999). Neste sentido, Porter (1999) destaca a 

diferença entre a eficácia operacional, que diz respeito a atingir a excelência em atividades 

individuais, e a estratégia, que trata da combinação de atividades, acrescentando ainda que o 

êxito da estratégia depende da compatibilidade dessas atividades, sem a qual a 

sustentabilidade será mínima.  

Assim, o presente trabalho de pesquisa considera as explanações de Porter (1999) 

acerca do termo estratégia como as mais objetivas, podendo, resumidamente, entender a 

relação da estratégia com os seguintes fatores fundamentais: a) escolha das atividades 

diferentes a desenvolver; b) escolha das atividades excludentes, a não desenvolver, c) 

combinação de diversas atividades, e d) criação de compatibilidade entre as atividades.  

Porter (2004) também destaca como essência da formulação da estratégia 

competitiva a relação da estratégia com o ambiente. Segundo o referido autor, embora o 

ambiente relevante seja muito amplo, abrangendo tanto forças sociais como econômicas, o 

aspecto principal do ambiente é a indústria ou o conjunto das indústrias em que a organização 

compete. Dessa forma, a estrutura industrial tem forte influência na determinação das 

estratégias potencialmente disponíveis, configurando-se como ponto básico para a 

organização as suas habilidades internas em lidar com as forças externas dessa estrutura. 

Bethlem (2002) também coloca os objetivos organizacionais como ponto de 

partida para a determinação da estratégia, acrescentando, contudo, que a utilização de 

estratégias é uma atividade de conteúdo e de processo, e de que é na aprendizagem dos 

conceitos e técnicas pelos membros da organização, em sua aceitação e na implementação, 

pelos participantes, das ações necessárias, que se decide o sucesso ou não de uma estratégia.  

Já Johnson, Scholes e Whittington (2011, p. 25) são categóricos ao definir 

estratégia como “a orientação e o alcance de uma organização, a longo prazo, que conquista 

vantagens num ambiente inconstante por meio da configuração de recursos e competências 

com o intuito de atender às expectativas dos stakeholders”. Os autores ainda distinguem três 

tipos de níveis para a estratégia: corporativo, de negócio e operacional. A estratégia em nível 

corporativo diz respeito ao alcance total de uma organização e à determinação do valor das 

unidades de negócio da organização como sendo a base das decisões estratégicas. Já a 

estratégia em nível de negócio, segundo os autores, também chamada de estratégia 

competitiva, refere-se a como os negócios incluídos na estratégia corporativa devem 

concorrer em seus mercados específicos, envolvendo questões como preço, inovação ou 
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diferenciação. O terceiro nível de estratégia situa-se na extremidade operacional da 

organização, versando como as divisões organizacionais executam as estratégias corporativas 

em termos de recursos, processos e pessoal. 

Por sua vez, Kaplan e Norton (1997, 2000) defendem que as estratégias não 

podem ser tão lineares ou estáveis, pois a estratégia planejada, mesmo iniciada com as 

melhores intenções e com os melhores conhecimentos e informações disponíveis, pode deixar 

de ser adequada ou válida em ambientes mais turbulentos. Destacam, ainda, os referidos 

autores, que em ambientes em constante transformação novas estratégias podem surgir do 

aproveitamento de oportunidades ou de resposta a ameaças não previstas na formulação do 

plano estratégico inicial. Assim, as organizações precisam adquirir a capacidade de aprender 

num circuito duplo, o que ocorre quando os gestores questionam pressupostos e avaliam se as 

teorias com que estão trabalhando continuam coerentes com os indícios, as observações e as 

experiências reais. 

Ainda no tocante à relação estratégia e conhecimento no ambiente competitivo, 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) ressaltam que a probabilidade de obter competitividade 

estratégica no cenário competitivo aumenta para a empresa que percebe que a sua 

sobrevivência está na capacidade de captar inteligência, transformá-la em conhecimento 

utilizável e difundi-la rapidamente por toda a empresa. Para os referidos autores, as empresas 

têm de desenvolver conhecimentos, integrá-los na organização para criar capacidade e aplicá-

los para obter vantagem competitiva. Contudo, as empresas capazes de fazer isso melhor são 

as que conseguem ter uma flexibilidade estratégica que, de acordo com Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), consiste no conjunto de capacitações utilizadas para responder às várias 

demandas e oportunidades que existem em um ambiente competitivo e dinâmico.  

Contribuem com a discussão Nadler, Gerstein e Shaw (1994), ao afirmarem ser a 

estratégia uma série de intenções, muitas vezes expressas em um plano estratégico como um 

padrão de decisões. Porém, enfatizam os autores, as intenções constituem-se apenas a metade 

do processo de criação da estratégia, sendo fundamental, para que o pensamento estratégico se 

reflita na operação cotidiana da organização, que os que pensam e os que executam o 

pensamento não estejam separados pelos processos. Assim, concluem os autores, é preciso 

encontrar mecanismos para unir o julgamento, a experiência e as perspectivas da equipe 

dirigente que controla os recursos da organização. 

Complementando, Besanko et al. (2006) observaram que as definições de 

estratégia têm muito em comum. Assim, definições que envolvem metas de longo prazo ou 

políticas sugerem que a estratégia está associada às questões relevantes que uma organização 
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enfrenta e às decisões que ela tem que tomar a respeito das mesmas, que acabam 

determinando o seu sucesso ou fracasso. Afirmam ainda os autores que a ênfase em padrões 

de objetivos e contexto dos negócios sugere que a estratégia é revelada em termos de 

comportamento consistente, o que, por sua vez, implica que a estratégia, uma vez 

estabelecida, não é facilmente revertida. Finalmente, a ideia de que a estratégia define que 

tipo de empresa a organização em questão é ou deveria ser sugere que as decisões estratégicas 

moldam a persona competitiva da empresa, a compreensão coletiva de como a mesma vai 

obter êxito no ambiente competitivo. 

Acrescentam, ainda, Besanko et al. (2006), que para uma abordagem da estratégia 

nos modelos econômicos é preciso identificar cuidadosamente os seguintes aspectos: quem 

são tomadores de decisões e quais decisões são fixadas na situação em questão; o que os 

tomadores de decisão estão tentando realizar, se maximização de lucros ou interesses não 

pecuniários; quais ações estão sendo consideradas e em que horizonte de tempo; quais 

mecanismo é usado para traduzir decisões em resultados.  

Verificou-se, ainda, que Kim e Mauborgne (2005), ao analisarem a estratégia 

corporativa perceberam-na fortemente influenciada por suas raízes na estratégia militar. Para 

estes mesmos autores, a própria linguagem da estratégia está profundamente impregnada de 

execuções militares, de referências como chefe em sede, tropas sobre as linhas de frente. 

Trata-se de enfrentar um adversário, deixando-o fora de um campo de batalha de território 

limitado. E isso significa negar a capacidade de criar novos espaços. 

Expandindo a compreensão do universo empresarial, Kim e Mauborgne (2005) 

caracterizaram-no como uma composição de dois tipos distintos de espaço, os quais 

chamaram de oceanos vermelhos e oceanos azuis. Os oceanos vermelhos representam todas as 

indústrias existentes, o espaço de mercado conhecido, no qual as fronteiras da indústria estão 

definidas e aceitas e as regras competitivas são bem compreendidas. Neles, as empresas 

tentam superar os seus rivais, a fim de conquistar uma fatia maior da demanda existente. Já os 

oceanos azuis designam o espaço de mercado desconhecido, intocado pela concorrência. Em 

oceanos azuis, a demanda é criada, em vez de disputada (KIM; MAUBORGNE, 2005).  

Assim, Kim e Mauborgne (2004) entendem a inovação estratégica como inovação 

em valor, afirmando, ainda, que a lógica convencional leva as empresas a competir por 

aumento de participação de mercado, enquanto que a inovação em valor faz com que a 

organização ambicione dominar o mercado através de um grande salto no valor oferecido. 

Em adição à discussão sobre estratégia, Peng (2010) destaca quatro perguntas 

fundamentais aos estudos acerca da estratégia organizacional: a) Por que as empresas 
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diferem? b) Como se comportam as empresas? c) O que determina o campo de ação da 

empresa?, e d) O que determina o sucesso e o fracasso das empresas ao redor do mundo? Com 

essa perspectiva, Peng (2010) parte para a discussão sobre estratégia global não como uma 

estratégia particular de uma empresa multinacional, mas a definindo como a estratégia das 

empresas ao redor do mundo, essencialmente sobre como competem pelo sucesso. Para o 

citado autor, a discussão sobre estratégia global é fundamentalmente sobre a estratégia antes 

de ela ser global, compreendendo questões não somente como a entrada em mercados 

internacionais e a busca por parceiros nacionais, mas também como as empresas nacionais 

estabelecem estratégias para competir entre si e com a concorrência internacional.  

Observou-se, ainda, que vários outros autores desenvolveram relevantes pesquisas 

no tocante à estratégia através de teses e dissertações, anais de encontros científicos e 

periódicos científicos, como por exemplo, Denis, Lamonthe e Langley (2001), que em seus 

estudos posicionam a estratégia estreitamente relacionada à liderança, destacando quatro 

pontos de vista diferentes: a liderança estratégica como um fenômeno coletivo, explicitamente 

formalizado dentro da estrutura da organização; como fenômeno processual, incidindo 

principalmente sobre as táticas que os líderes usam para influenciar o curso da estratégia; 

como um fenômeno dinâmico, no qual os participantes, os papéis e as influências evoluem ao 

longo do tempo; e como um fenômeno supraorganizacional, em que o papel e a influência da 

liderança podem se estender além dos limites organizacionais. 

Gohr e Santos (2011) destacam, ainda, que as organizações podem mudar sua 

estratégia de maneira incremental ou radical, sendo que as incrementais se dão em aspectos 

específicos da organização, fazendo com que ocorram mudanças em pequenos passos; 

enquanto que as radicais provocam mudanças de alto impacto, principalmente na estrutura, 

nas relações de poder e no processo decisório. 

Por sua vez, Silva, Caldeira e Bandeira-de-Mello (2014) ressaltam a importância 

das estratégias de não mercado, especificamente, as estratégias políticas para a sobrevivência 

e o diferencial em termos de desempenho empresarial. Entendem, então, estes autores, que o 

desempenho das empresas pode ser afetado por componentes externos não mercadológicos, 

notadamente, o governo e a definição das regras institucionais e legais, e o sistema judiciário, 

devendo, portanto, as empresas integrarem às estratégias mercadologias as estratégias não 

mercadológicas. Definem, por fim, as estratégias políticas como estratégias e ações voltadas a 

influenciar as políticas públicas e outras regulamentações em favor da empresa. 

Em adição, Maçaneiro et al. (2015) destacaram o desenvolvimento de dois tipos 

de estratégias políticas, a ambiental e a de inovação, que devem caminhar de forma paralela e 
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com pequenas interações. Os autores defendem que a ecoinovação pode ajudar a reduzir os 

custos da inovação social, institucional e tecnológica, especialmente nas fases de invenção e 

introdução no mercado; e, na fase de difusão pode ajudar a melhorar as características de 

desempenho dos produtos/tecnologias. Assim, concluem os autores, as questões do meio 

ambiente devem ser vistas pelas empresas como um estímulo à geração de inovações e 

oportunidades tecnológicas, econômicas e competitivas, sendo consideradas como estratégias 

proativas. 

Concomitantemente, Nedeff et al. (2014) ressaltaram o papel da imagem e sua 

influência no pensamento estratégico organizacional. A partir da ideia de que as imagens são 

aprendizagens passadas que se tornam a base para a interpretação da realidade e influenciam 

fortemente as ações das pessoas pelo viés cognitivo, os autores afirmam que as imagens 

possuem um papel fundamental no direcionamento estratégico das organizações, sendo 

possível, por meio delas, moldar o pensamento e direcionar as ações estratégicas das 

organizações. Portanto, imagens fortemente constituídas na mente de um gestor podem fazer 

com que o mesmo não observe as mudanças ambientais que estejam ocorrendo ao seu redor, 

relevantes ao processo de tomada de decisões (NEDEFF et al., 2014).  

A partir do que foi apresentado, resumidamente, neste tópico, verificou-se que 

desde a literatura clássica dos anos 1970 até os mais recentes estudos, os diversos autores se 

dedicaram a entender e desenvolver definições para o termo estratégia, buscando, ainda, 

aprofundar, principalmente, aspectos como a sua formulação e implementação. Em uma visão 

geral consideram estratégia como um processo de transformação, relacionando, dessa forma, 

estratégia a mudança organizacional.  

Desse modo, a seção a seguir se dedica a apresentar algumas discussões a respeito 

de mudança, especificamente sob o ponto de vista estratégico, em razão da delimitação do 

tema. 

 

2.3 A MUDANÇA ESTRATÉGICA 

  

Conforme exposto na seção anterior, observou-se que diversos autores que se 

dedicaram ao estudo da estratégia o fizeram destacando a importância, para a organização, de 

um processo decisório que delibere uma estratégia que, apesar de definir uma direção, um 

foco ou um plano (ANSOFF, 1970, 1990, 1993; MCDONNELL, 1993; MINTZBERG et al., 

2000, 2007; BETHLEM, 2002; JOHNSON, SCHOLES E WHITTINGTON, 2011; 

OLIVEIRA, 2013), não o faça de forma estática, conduzindo a organização à estagnação, mas 
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sim, acompanhando as constantes mudanças dos ambientes (KAPLAN e NORTON, 1997, 

2000; PORTER, 2004; HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008).  

Neste sentido, esta seção pretende fazer uma revisão do que vem a ser mudança 

organizacional, sob o cunho da estratégia, por entender que as mudanças ocorridas na 

organização objeto do presente estudo encaixam-se no modelo de mudança apresentado por 

Motta (2007). A intervenção estratégica toma como premissa a transformação da organização 

através da deliberação racional de interferir na realidade, agindo segundo a perspectiva 

estratégica, explorando alternativas de ação e exigindo decisões específicas, direcionadas e 

planejadas pela alta direção. 

Alinha-se ainda à ideia de que a adaptação da organização ao seu ambiente segue 

um processo semelhante ao proposto pela visão da escolha estratégica. Segundo essa visão, é 

papel dos dirigentes das organizações realizar as escolhas estratégicas, as quais geram as 

mudanças visando à adaptação ao ambiente, em função da percepção das condições 

ambientais (BANDEIRA-DE-MELO, 2004). Assim, as organizações são continuamente 

construídas, mantidas e alteradas pelas definições situacionais dos agentes – os significados 

subjetivos e as interpretações que os agentes imputam ao seu mundo, quando negociam e 

ordenam aquilo que naturalmente os cerca (ASTLEY; VAN DE VEN, 2005). 

Desse modo, o enfoque a respeito da mudança estratégica, no contexto da 

mudança organizacional, deve ser ampliado para considerar também dimensões políticas e 

culturais do fenômeno, a cognição dos membros e as relações entre os vários níveis que 

moldam os processos ao longo do tempo, de forma holística. 

Assim, parte-se do entendimento de que a mudança estratégica não é somente 

uma atividade analítica e racional, mas também um processo analítico, educacional e político 

que tem direta relação com a forma como o gerenciamento elabora as avaliações críticas a 

respeito das mudanças requeridas pelo ambiente competitivo (Pettigrew, 1985). 

Corroborando esse entendimento, Gioia e Chittipeddi (1991) consideram que a 

mudança estratégica envolve uma tentativa de alterar a atual forma de pensar e agir dos 

membros da organização, envolvendo esforços para alterar os modos atuais de cognição e 

ação para habilitar a organização a aproveitar as oportunidades importantes ou para lidar com 

as ameaças ambientais consequentes.  

Por sua vez, Palácios (2014) relaciona a temática da mudança estratégica à 

compreensão do processo de institucionalização, à análise dos processos internos 

organizacionais, à forma de funcionamento e interação entre os grupos e aos resultados que 

chegam, resgatando o agente no processo e a própria organização com a integração. Para o 
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autor, pessoas, grupos e organizações estão envolvidos em um universo simbólico capaz de 

integrar um conjunto de significados, atribuindo-lhes consistência, justificativa, legitimidade. 

Em outras palavras, o universo simbólico possibilita aos membros integrantes de um grupo 

uma forma consensual de apreender a realidade, integrando os significados, viabilizando a 

comunicação. 

Já Anselmo (1995) enfatiza que o conceito de mudança estratégica inclui, 

simultaneamente, mudanças na estratégia e nas diferentes variáveis organizacionais. Desse 

modo, defende o autor, a implantação de qualquer nova estratégia, ou seja, a mudança do 

escopo de atuação da empresa e seus objetivos, implica mudança de suas tarefas e  adequado 

ajuste das demais variáveis organizacionais: estrutura, sistemas e, em muitos casos, a própria 

cultura e as relações de poder da empresa. Por outro lado, complementa o autor, as variáveis 

internas da organização, juntamente com o ambiente, constituem fatores determinantes na 

escolha estratégica, sendo a mudança o resultado do desalinhamento entre a organização, sua 

estratégia e o ambiente. Vás (2002) afirma que numa mudança estratégica esperam-se 

transformações amplas em toda a organização, como decorrência da mudança das premissas 

básicas adotadas. 

Corroborando o exposto, Mello (2000) enfatiza que as variações no meio 

ambiente têm feito com que as organizações implementem ações que conduzam à mudança 

estratégica. Tais ações, afirma o autor, são geradas tanto por influência do meio externo, pelas 

modificações nas relações que a organização mantém com seus grupos de influência, quanto 

por influência do meio interno, por meio de tecnologia, cultura, processos, estrutura e pessoas, 

consistindo, especificamente, o realinhamento como o principal critério para a mudança 

estratégica.  

Flier (2003) verificou, em seus estudos, que apesar de a mudança estratégica se 

encontrar no topo da agenda gerencial, construir vantagem sustentável sobre a concorrência 

constitui-se uma difícil tarefa à gestão estratégica. Isso porque, segundo o autor, as 

organizações expostas à concorrência global, à fragmentação de mercados e de novas 

tecnologias estão obrigadas a se renovar estrategicamente, de forma contínua, através de 

novas combinações dos seus recursos, a fim de criar novas riquezas. Assim, para o autor, 

configura-se um desafio à gestão da estratégia o fato de as organizações terem de capitalizar 

suas capacidades atuais e, ao mesmo tempo, desenvolver novas capacidades.  

Corroborando a ideia, Ansoff, Declerck e Hayes (1981) já ressaltavam a 

preocupação em relacionar o processo de mudança estratégica (nas indústrias e tecnologias 

onde a empresa compete e na maneira como compete) com a mudança de capacidade (valores, 
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sistemas, estrutura, habilidades, poder e tecnologia) da organização, de forma que não se corra 

o risco de ter sempre uma estrutura ineficiente, em conflito consigo mesma, dado que 

enquanto se elabora e implanta a nova estratégia é possível que o mundo exterior e mesmo o 

seu ambiente interno se alterem e façam com que ela se torne obsoleta antes mesmo de 

completar a mudança. 

Starling e Porto (2014) afirmam que a empresa pode promover as mudanças 

estratégicas em momentos mais adequados se souber o efeito dessas mudanças. Contudo, 

segundo os autores, as mudanças estratégicas devem ser tratadas de maneira integrada, para 

que se possa relacioná-las como efetivas condutoras de desempeno financeiro, como 

lucratividade, crescimento de vendas e valor de mercado das empresas. 

Silva (2009) destaca ainda que a mudança existe em todos os momentos da vida 

humana e, de igual forma, nas organizações. Assim, considerando a estratégia peça-chave na 

organização torna-se o entendimento da mudança estratégica no próprio entendimento de 

fatores que determinarão o sucesso ou o fracasso organizacional. 

Concomitantemente, Gohr (2005) afirma que à medida que as organizações 

mudam suas estratégias frente ao seu ambiente gera-se uma mudança estratégica. Defende, 

assim, que a mudança estratégica pode ser compreendida como uma reação da organização ao 

contexto em que está inserida. Contudo, a autora destaca que, caso a reação da organização 

em relação à mudança no ambiente seja a mesma ao longo dos anos, pode-se considerar que 

não está havendo uma transformação organizacional, pois as estratégias continuam as 

mesmas, havendo apenas um ajuste nelas. 

Neste sentido, para a citada autora, a mudança estratégica ocorre quando novas 

soluções são aplicadas a problemas antigos. Assim, quando a organização reage de forma 

diferente em relação às mudanças do contexto pode-se dizer que ela está mudando 

estrategicamente.  

Assim, a partir de seus estudos, Gohr e Santos (2013) buscaram elaborar um 

modelo que, além de explicar o fenômeno da mudança estratégica, fornecesse também uma 

estrutura metodológica que permitisse guiar a pesquisa na área e relacionar diferentes 

variáveis pertencentes ao tema. O modelo proposto pelos autores inclui as dimensões de 

conteúdo (o que mudou?), contexto (por que mudou?), e processo (como mudou?), sugeridas 

por Pettigrew (2013) para pesquisas sobre mudança e que são coerentes com a ideia de 

coevolução. 

Conforme representado na Figura 5, pode-se observar no modelo que as áreas 

sombreadas representam a interface entre os ambientes, sendo que as linhas tracejadas 
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refletem a influência do ambiente externo nas estratégias emergentes e a influência da 

intenção dos gerentes sobre as estratégias deliberadas. Já as linhas cheias representam a 

influência que as estratégias deliberadas e emergentes têm sobre as estratégias realizadas. As 

linhas pontilhadas, por sua vez, representam os efeitos coevolucionistas sobre a organização e 

seus ambientes e vice-versa. As setas bidirecionais das linhas pontilhadas representam a 

noção de reciprocidade entre os diferentes níveis de análise do processo de mudança (GOHR; 

SANTOS, 2013).  

 

Figura 5 - Modelo de análise da mudança estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gohr e Santos (2013, p. 112) 

 

Os detalhes das dimensões de análise do modelo foram descritos pelos autores da 

seguinte forma:  

a)  Contexto – o modelo envolve o ambiente externo (subdividido em 

macroambiente e ambiente setorial) e o ambiente interno (representado pela 

empresa);  

b) Processo – o modelo aproveita o conceito de estratégias deliberadas e 

emergentes, bastante difundido na literatura por Mintzberg. Desse modo, 

considera-se que os efeitos de seleção ambiental (macro e setorial) influenciam 

as estratégias emergentes que surgem como resposta à mudança de contexto, 

enquanto que as intenções dos gerentes (nível da firma) causam impactos no 

processo deliberado de geração de estratégias; 
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c)  Conteúdo – o modelo parte do princípio de que os processos deliberados ou 

emergentes podem resultar nas estratégias realizadas de exploração e de 

explotação, ou seja, nas ações empreendidas que podem levar à mudança. 

Com relação aos aspectos do contexto externo (macro e setor) e interno (firma), 

Ghr e Santos (2013) selecionaram as variáveis apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Variáveis para a análise de contexto 
Macroambiente Ambiente setorial Firma 

- Desempenho da economia 
- Planos governamentais 
- Ideologia e objetivos 
políticos 

- Aspectos institucionais 
- Novos entrantes e novas tecnologias 
- Modelo de negócios do setor 
- Objetivos do setor 
- Dinâmica competitiva do setor 
- Desempenho do setor 

- Desempenho da firma 
- Desenvolvimento de capacidades 
- Objetivos organizacionais 

Fonte: Gohr e Santos (2013, p. 114) 

 

Gohr e Santos (2011, 2013) defendem a existência de um relacionamento 

dinâmico entre as dimensões de análise contexto, conteúdo e processo, capaz de proporcionar 

uma visão integrada da mudança estratégica. Para os referidos autores, diante de um ambiente 

turbulento, conhecer a trajetória estratégica da empresa é uma questão fundamental para que a 

mudança estratégia possa ser gerenciada de uma forma dinâmica, condizente com seu 

mercado. 

No tocante às organizações pluralistas, definidas por Denis, Lamonthe e Langley 

(2001) como organizações nas quais os papéis de liderança estratégica são compartilhados, os 

objetivos são divergentes e o poder é difuso, a mudança estratégica é percebida como uma 

sucessão de episódios em que os líderes promovem a mudança, que, por sua vez, altera 

simultaneamente a própria forma e viabilidade do grupo de liderança, dado que sua 

legitimidade está sendo constantemente reavaliada por círculos eleitorais poderosos.  

Nesse tipo especial de contexto organizacional os autores verificaram que a 

mudança estratégica é possível, embora aconteça de forma esporádica e imprevisível. Desse 

modo, os autores identificaram três níveis de articulação para que a mudança estratégica 

aconteça: o estratégico, entre os membros da equipe de liderança; o organizacional, entre os 

membros da equipe de liderança e seu círculo interno; e o ambiental, entre a equipe de 

liderança e as demais organizações partes do contexto externo. Assim, na visão dos citados 

autores, uma vez que se configura a dificuldade em manter todos os níveis de articulação 

simultaneamente ao longo do tempo, a mudança tende a se desenvolver entre trancos e 

barrancos.  
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Para Johnson, Scholes e Whittington (2008, 2011), todas as organizações 

defrontam com mudanças em suas orientações estratégicas, algumas por quererem agarrar 

novas oportunidades, outras para superar problemas importantes. Os referidos autores 

verificaram, ainda, que quando se trata de mudança estratégica geralmente há ênfase nas 

pessoas que estão no topo da organização, sendo, entretanto, importante pensar também na 

agência da mudança de forma mais ampla. Agente de mudança é uma pessoa ou um grupo 

que ajuda a efetivar a mudança estratégica na organização e, assim, o criador de uma 

estratégia pode ou não ser o agente de mudança. É possível que outras pessoas sejam 

necessárias para liderar as mudanças estratégicas, sejam consultores ou gerentes. Neste 

sentido, o gerenciamento da mudança estratégica não necessariamente está ligado ao papel de 

um líder estratégico, mas sim à liderança, que pode não ser alguém do topo da organização, 

mas uma pessoa em posição de exercer influência (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2011). 

Defendem ainda Johnson, Scholes e Whittington (2011) que, no final, as 

estratégias são implementadas por meio de processos e de rotinas cotidianos das operações da 

organização. Isso pode ser outro modo pelo qual as suposições dadas como óbvias são 

desafiadas, uma vez que podem surtir o efeito de fazer as pessoas questionar e desafiar as 

crenças e as suposições profundamente enraizadas da organização. A lição geral é que as 

mudanças nas rotinas podem parecer algo prosaico, mas possuem um impacto significativo na 

organização (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). 

Combinando ainda os eixos natureza e extensão, Johnson, Scholes e Whittington 

(2008) sugerem quatro tipos mudança estratégica: 

a) Adaptação – mudança que pode ser acomodada dentro da cultura atual e ocorrer 

de forma incremental, consistindo na forma mais comum de mudança nas 

organizações; 

b) Reconstrução – mudança que pode ser rápida e envolve uma boa dose de 

resistência em uma organização, mas não muda fundamentalmente a cultura;  

c) Revolução – mudança que requer uma grande estratégia, podendo alterar 

também a cultura da organização. Isso poderia ocorrer em circunstâncias em 

que a estratégia tem sido tão delimitada pela cultura que, mesmo quando o 

ambiente competitivo exige uma mudança fundamental a organização não 

consegue responder; 

d) Evolução – alteração de estratégia que requer mudança de cultura, porém, ao 

longo do tempo. Pode ocorrer quando os gestores se antecipam à necessidade 
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de mudança, preparando ao longo do tempo uma mudança evolucionária 

planeada, através do ajuste contínuo de sua estratégia.  

Com relação ao processo de implantação, Ansoff (1990) afirma que as mudanças 

estratégicas frequentemente são introduzidas sem levar em conta a resistência por elas 

produzida. Assim, a mudança é planejada, explicada aos que são responsáveis por sua 

implantação e lançada. Porém, quando surgem ineficiências na implantação elas são tratadas 

no nível do processo de mudança, e não no nível das raízes e fontes da resistência. Reuniões 

de controle são realizadas para diagnosticar as deficiências, sendo apresentadas soluções para 

melhorar o processo, mas não para os temores, as frustrações e a oposição dos indivíduos. O 

poder é utilizado para superar deficiências, ordens são dadas a grupos ou indivíduos e 

punições são aplicadas. Embora seja ineficiente, tal tipo de comportamento eventualmente 

produz resultados, desde que os proponentes da mudança tenham o poder necessário. 

Contudo, esse enfoque era satisfatório quando as descontinuidades estratégicas eram raras e o 

ritmo de mudança era lento. À medida que o ambiente se torna mais turbulento, os 

administradores são forçados a gerir a mudança de maneira mais rápida e eficaz (ANSOFF, 

1990). 

Verificou-se ainda que, na visão de Ansoff (1990), a mudança estratégica exige 

descontinuidades significativas na cultura ou na estrutura de poder da empresa. Assim, o autor 

defende que haverá economia de tempo, custos e disfunções se a administração agir 

cautelosamente, atentando para alguns passos de preparação para a mudança, que consistem 

em: i) minimizar a resistência inicial; ii) construir uma base de poder suficiente para dar 

impulso e continuidade à mudança; iii) preparar um plano para o processo da mudança, 

alocando responsabilidades, recursos, etapas e interações; e iv) prever a inclusão, no plano, de 

aspectos comportamentais que otimizem a aceitação e o apoio às novas estratégias e 

potencialidades.  

Nos estudos de Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2007) observa-se uma 

ligação tão estreita entre estratégia e mudança a ponto de os autores afirmarem que 

administrar estratégia é administrar mudança, enfatizando ainda que estratégia consiste em 

mudança, e não em continuidade. Assim, os autores defendem a mudança estratégica como 

uma necessidade de reorientação, significa sair de um domínio familiar para um futuro não 

tão bem definido, em que muitas das velhas regras não se aplicam mais, sendo necessário que 

se abandonem as raízes de sucessos passados e se desenvolvam novas habilidades e atitudes, 

configurando-se, dessa maneira, tal exigência no desafio mais difícil enfrentado por um 

gerente. 
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As faces do cubo mostram as duas principais dimensões da mudança
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entendimento, tanto a direção seguida pela organização

encontra deve ser considerada ao mudar uma organização

do cubo a concepção de 

estratégia e organização, desde a mais conceitual até a mais concreta, informalmente e 

também formalmente. 

Aqui, é válido destacar a descrição do cubo segundo os 

para cima e para baixo no cubo, a estratégia e a organização podem variar desde altamente 

conceitual ou abstrata até muito concreta ou tangível. Na dimensão da estratégia, a visão

perspectiva estratégica, é a mais conceitual, assim como a cultura na dimensão da 

organização. Descendo no 

para os referidos autores, a primeira questão a ser levantada 

estrategicamente em uma organização. Fala-se muito sobre mudança nas

organizações, embora com frequência isso seja feito parcialmente. Recuperação de posição, 

revitalização, mudança cultural, administração com qualidade total, desenvolvimento de 

alguma forma tudo isso tem que ser posto em perspectiva

uma forma de pensar sobre o tema, os já citados autores projetaram o

Figura 6 – O cubo da mudança 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007, p. 153). 

As faces do cubo mostram as duas principais dimensões da mudança

consideradas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007): a estratégia e a organização

ireção seguida pela organização quanto a condição na qual ela se 

encontra deve ser considerada ao mudar uma organização, consistindo, 

a concepção de que mudanças sérias na organização incluem o cubo inteiro: 

estratégia e organização, desde a mais conceitual até a mais concreta, informalmente e 

Aqui, é válido destacar a descrição do cubo segundo os próprios 

aixo no cubo, a estratégia e a organização podem variar desde altamente 

conceitual ou abstrata até muito concreta ou tangível. Na dimensão da estratégia, a visão

é a mais conceitual, assim como a cultura na dimensão da 

escendo no cubo em direção ao lado mais concreto pode
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ade total, desenvolvimento de 
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uma forma de pensar sobre o tema, os já citados autores projetaram o cubo da mudança, 

As faces do cubo mostram as duas principais dimensões da mudança, 

(2007): a estratégia e a organização. Nesse 

quanto a condição na qual ela se 

 ainda, no ponto-chave 
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podem-se mudar, nos dois 
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lados, as posições estratégicas e a estrutura da organização, depois os programas e os 

sistemas; finalmente, os produtos e as pessoas.  

Assim, uma organização pode mudar facilmente um único produto ou uma 

pessoa, mas mudar uma visão ou uma estrutura sem mudar mais nada é um gesto vazio. Em 

outras palavras, onde quer que se intervenha nesse cubo tem de mudar tudo que está embaixo. 

Por exemplo, não faz sentido mudar estrutura sem mudar sistemas e pessoas, ou mudar visão 

sem repensar posições estratégicas e sem reprojetar programas e produtos. Finalmente, tudo 

isso pode variar de explícito e formal, mostrado na face frontal do cubo, até muito implícito e 

informal, mostrado na face traseira (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2007).  

Com relação às causas da mudança estratégica, na visão de Mintzberg, Ahlstrand 

e Lampel (2007), estas variam desde uma queda regular ignorada no desempenho, que acaba 

exigindo uma mudança de posição, até uma mudança radical súbita em uma tecnologia de 

base que exija a reconceitualização de tudo que a organização faz; desde a mudança gradual 

para o próximo estágio do ciclo de vida de uma organização até o aparecimento de um novo 

presidente que queira deixar nela a sua marca registrada. Neste sentido, para os citados 

autores algumas mudanças exigem transições rápidas, enquanto outras são acompanhadas por 

alterações mais lentas, existindo, assim, para cada tipo de transição seus próprios pré-

requisitos e problemas de gestão. 

Em adição, Tushman, Newman e Romanelli (2007) destacam os seguintes 

impactos das mudanças estratégicas nas organizações: 

a) Missão e principais valores reformulados – pelo menos a forma como a 

empresa espera se destacar é alterada; 

b)  Poder e status alterados – as distribuições de poder alteradas refletem 

mudanças nas bases de competição e na alocação de recursos, devendo a nova 

estratégia ser suportada com uma mudança no equilíbrio de poder e status; 

c) Reorganização – uma nova estratégia exige uma modificação em estrutura, 

sistemas e procedimentos. Mudanças de estrutura e sistemas são meios de 

assegurar que a realocação de esforços ocorra. Novas estruturas e papéis 

revisados quebram o comportamento usual das empresas; 

d) Modelos de interação revisados – a forma como as pessoas trabalham juntas 

tem de se adaptar durante a mudança. Assim, devem-se estabelecer novos 

procedimentos, fluxos de trabalho, redes de comunicação e modelos de 

tomada de decisão; 
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e) Novos executivos – refocar a organização. São necessários comprometimento 

com a nova missão e energia para superar a inércia predominante, de forma 

que novos executivos têm mais probabilidade de gerar a condução necessária 

para a nova estratégia do que a velha guarda, além de proporcionarem efeitos 

simbólicos e substantivos sobre a organização. 

Por sua vez, Quinn e Voyer (2007) afirmam que os processos de mudança 

estratégica nas grandes organizações bem administradas raramente lembram os sistemas 

racionais-analíticos descritos na literatura. Ao contrário, defendem os autores, os processos de 

mudança estratégica normalmente são fragmentados, evolucionários e intuitivos, 

desenvolvendo-se a estratégia real à medida que decisões internas e fatos externos fluem 

juntos para criar um novo consenso para a ação amplamente compartilhada. Insistem, ainda, 

Quinn e Voyer (2007) que grande parte da literatura declara que atores devem ser incluídos 

em uma estratégia sistematicamente planejada, baseando-se em fatores quantitativos e dando 

menor ênfase a fatores qualitativos, organizacionais e de poder. Defendem os autores que o 

planejamento de sistemas pode, sim, dar uma contribuição, porém configura-se apenas com 

uma parte da construção contínua de fatos que criam a estratégia organizacional.  

Assim, a partir estudos sobre processos de mudança em grandes organizações, os 

autores chamaram de incrementalismo lógico o que observaram ser uma técnica gerencial 

objetiva, efetiva e ativa para melhorar e integrar os aspectos analíticos e comportamentais da 

formação de estratégia, dado que a verificação de estratégias efetivas tenderam a se 

desenvolver de forma incremental e oportunista, como subsistemas da atividade 

organizacional, reunidas em um modelo coerente. Nesse sentido, na visão dos autores, 

formulação de estratégia e implementação de estratégia interagem na corrente contínua de 

fatos na organização. 

Resumem, por fim, Quinn e Voyer (2007, p. 167): 

 
A estratégia lida com o desconhecido, não com o incerto. Envolve várias forças, 
muitas das quais têm grande energia e poder para combinar que ninguém 
conseguiria, em termos de probabilidades, prever fatos. Portanto, a lógica exige que 
se aja de forma flexível e experimental a partir de ideias amplas até 
comprometimentos específicos. Concretizar essa última parte o mais tarde possível 
reduz o nível de incerteza e permite que a empresa se beneficie das melhores 
informações disponíveis. Esse é o processo do “incrementalismo lógico”. Não é 
“improvisação”. O incrementalismo lógico é consciente, objetivo, ativo, bem 
administrado. Permite aos executivos combinar análise, políticas organizacionais e 
necessidades individuais em uma nova direção coesa. 
 

Para Fleury e Fleury (2006), apesar das diferenças de trajetória as empresas mais 

avançadas apresentam um padrão de mudança organizacional que pode ser assim sintetizado: 
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reposicionamento em temos de mercado, através de processos de focalização e racionalização 

de atividades; introdução de novos métodos de gestão da produção; redefinição do processo 

de trabalho; e reorganização da empresa como um todo. Assim, entendem os autores, o caráter 

de interdependência sistêmica entre as ações a serem desencadeadas no complexo processo de 

mudança organizacional configura-se no grande desafio para as empresas que sustentam suas 

novas estratégias competitivas. 

Nadler, Gerstein e Shaw (1994) destacam, ainda, que as empresas que sobrevivem 

são as que têm capacidade de reagir aos desafios, que preveem as mudanças e desenvolvem 

antecipadamente as suas estratégias, sendo necessárias certas qualidades organizacionais 

como: adaptabilidade, flexibilidade, sensibilidade, decisão e rapidez. Assim, na visão dos 

autores, as organizações não têm outra opção que não seja a de agir como previsoras e 

administradoras da mudança. 

Em suma, conforme observado por Gohr (2005), existe o consenso de que as 

organizações se transformam continuamente, ficando claro que estas não são mais 

consideradas como sistemas fechados, mas sim como sistemas adaptativos complexos que 

continuamente se ajustam ao contexto em que estão inseridas, de forma que esse ajuste pode 

resultar em mudanças estratégicas que, consequentemente, podem levar a organização a uma 

transformação. 

Por fim, depois de apresentar cada uma das discussões e definições a respeito de 

mudança estratégica organizacional como forma de contribuir para o entendimento a respeito 

do tema, o presente estudo destaca, a seguir, o modelo de análise de mudança estratégica de 

Pettigrew (1987), considerando as dimensões essenciais: conteúdo, contexto e processo, as 

quais servirão de base para o presente trabalho de pesquisa.  

 

2.4 O MODELO DE PETTIGREW PARA ANÁLISE DA MUDANÇA ESTRATÉGICA  

 

Nos estudos sobre mudança estratégica, três categorias assumem importância 

central para explicar o fenômeno: processo, tempo e contexto, dada a sua possibilidade de 

abranger os eventos de forma integrada e associados a um foco de análise, numa perspectiva 

temporal ou contextual. Os trabalhos de Pettigrew, desde a década de 1970 até os dias atuais, 

têm se constituído como referência na literatura a esse respeito. Esse autor apresenta um 

modelo de estudo do processo de mudança estratégica que envolve a interação contínua entre 

o contexto, o processo e o conteúdo da mudança, junto com a habilidade de regular as 

relações entre os três elementos.  
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A abordagem de Pettigrew (1987) estabelece um tipo de análise holística e 

dinâmica do processo de mudança estratégica. Parte do pressuposto de que para entender as 

origens, o desenvolvimento e a implementação das mudanças estratégicas é preciso se utilizar 

uma teoria que contemple a multiplicidade dos níveis de análise. O ponto de partida é a noção 

de que formular o conteúdo de qualquer nova estratégia inevitavelmente requer o 

gerenciamento de seu contexto e processo. 

Considerar a dimensão temporal no estudo da mudança estratégica torna a 

explicação do processo de mudança completo, uma vez que decisões tomadas em determinado 

momento na organização podem produzir efeitos em um prazo longo na sua história. É muito 

difícil explicar uma decisão estratégica sem conhecer os fatos e as razões que antecederam tal 

decisão (SAUSEN, 2002, 2011). 

Afinado com esse entendimento, o presente trabalho adotará a referida abordagem 

contextualista, uma vez que para a análise do processo de mudança estratégica do Sistema 

FIEC se baseará na análise processual e contextual dos fenômenos, identificando as ações e 

reações das mudanças estratégicas ocorridas. Considerar-se-á, por conseguinte, tanto o 

contexto interno quanto externo, tão direcionadores da atuação do Sistema FIEC, como 

ambientes que reuniram um conjunto de variáveis e condições que deram forma e significado 

às mudanças estratégicas. 

Diante do exposto e relacionando ao foco de discussão do presente trabalho de 

pesquisa, verificou-se que os estudos de Pettigrew partem da compreensão de que a formação 

da estratégia nas organizações é um processo contínuo, consistindo a estratégia nas escolhas 

feitas e postas em prática em processos envolvendo indivíduos e grupos, em vários níveis 

organizacionais, e que se desenvolvem dentro de um padrão de pensar sobre o mundo, avaliar 

esse mundo e agir sobre esse mundo. O estudo do processo de formulação e implementação 

da estratégia, portanto, envolve análises tanto da decisão identificável dos eventos, dos 

caminhos e dos resultados, como das conexões entre sucessivas decisões ao longo do tempo 

(PETTIGREW, 1977). 

Neste sentido, para o autor, a própria formulação da estratégia é baseada 

contextualmente, podendo ser entendida como um fluxo de eventos, valores e ações em um 

contexto. Parte deste é a localização da estratégia no tempo: estratégias de ontem vão fornecer 

alguns dos caminhos e insumos para as estratégias de hoje; e a consequência da 

implementação das estratégias de hoje fornecerá parte do contexto das estratégias de amanhã. 

Contudo, tempo é apenas um segmento do contexto, que inclui também a cultura da 

organização, o seu ambiente, a sua estrutura, os seus dirigentes e o seu sistema político 
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interno. Em qualquer ponto no tempo o foco das escolhas estratégicas será ambiental e 

percorrerá dilemas intraorganizacionais, sendo o processo de resolução desses dilemas 

influenciado pela cultura, estrutura, liderança e por fatores políticos internos (PETTIGREW, 

1977). 

Assim, do ponto de vista operacional, Pettigrew propõe três conceitos de base a 

serem considerados de maneira interligada: o contexto (interno e externo), o conteúdo e o 

processo, delineados na Figura 7 através de uma estrutura analítica para o estudo da mudança 

estratégica. 

 

Figura 7 – Estrutura analítica da mudança estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Pettigrew (2013, p. 146) 

 

A estrutura analítica sugere que a análise dos processos deve estudar os 

fenômenos em um plano vertical e outro horizontal, bem como a inter-relação entre os planos 

através do tempo. Dessa forma, o plano vertical se refere às ligações e dependências entre os 

níveis organizacionais, desde o contexto socioeconômico até os interesses dos grupos na 

organização; e o plano horizontal se refere à sequência das ações e eventos ao longo do tempo 

(PETTIGREW, 1987). 

Com relação aos três conceitos essenciais: conteúdo, contexto e processo da 

mudança, Pettigrew considera que o conteúdo da mudança faz referência às áreas específicas 

de mudança que estão sendo examinadas, ou ainda onde a transformação está ocorrendo. 

Poderia, ainda, ser classificado de acordo com uma seleção mais abstrata, que definiria a 

mudança como radical, incremental, tecnológica ou centrada em mudanças nos papéis 

(PETTIGREW, 1985, 2013). 

Com relação ao contexto da mudança, este se distingue em contexto interno e 

contexto externo da organização. O contexto externo se refere ao ambiente social, econômico, 

Conteúdo Processo 

Contexto 
externo 

interno 
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político e competitivo em que a empresa atua, enquanto o contexto interno se refere ao 

conjunto de fatores que influenciam a formação das estratégias dentro da organização, como a 

cultura organizacional, o contexto político da empresa, as relações de poder e a situação 

financeira (PETTIGREW, 1987, 2013). 

Já o processo de mudança se refere às ações, reações e interações das partes 

interessadas na medida em que procuram alterar a empresa em seu estágio presente tendo em 

vista o futuro. Pode ser visto ainda como uma sequência contínua de ações e eventos usados 

para explicar as origens, a continuidade e o resultado da mudança, sem a qual é impossível 

identificar a dinâmica processual da mudança (PETTIGREW, 1987, 2013). 

Neste sentido, relaciona-se o quê da mudança com a dimensão conteúdo, o porquê 

da mudança à análise do contexto interno e externo, e o como da mudança à análise do 

processo. Assim, a pesquisa sobre a mudança estratégica deve desenvolver a interação 

contínua a respeito do quê, do porquê, e do como da mudança, juntamente com a habilidade 

em regular as relações entre as três dimensões (PETTIGREW, 2013). 

Ressalta-se, ainda, que Pettigrew (2013) adota como ponto de partida para a 

análise da mudança estratégica a noção de que a formulação do conteúdo de qualquer nova 

estratégia supõe controlar o seu contexto e o seu processo. O autor defende que apesar de a 

literatura existente sobre a mudança estratégica possuir um enfoque excessivo na ligação entre 

o contexto externo e o conteúdo, tendo como consequência a falta de aceitação das soluções 

planejadas, a mudança estratégica é muito mais dependente da habilidade para ligar não 

apenas o quê da mudança ao contexto externo da empresa, mas também ligar e moldar tais 

sugestões ao contexto interno da empresa e gerenciar tais conexões dentro da empresa através 

de seus processos organizacionais. 

Dessa forma, a partir da concepção das dimensões essenciais aos processos de 

mudança estratégica, Pettigrew focalizou para a análise da mudança uma sequência de quatro 

estágios, cada qual com seus próprios problemas e características:  

a) Quanto ao desenvolvimento – envolvendo questões de percepção de problemas 

ambientais que requerem mudanças, conduzindo à legitimação da noção de 

mudança e fazendo-a constar da agenda corporativa;  

b) Quanto ao reconhecimento e compreensão dos problemas – envolvendo 

questões acerca da construção das mudanças propriamente ditas, além do 

clima necessário para processá-las, dado que afetam as estruturas de poder, 

trajetórias de carreira e sistemas de remuneração;  
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c) Quanto ao planejamento e execução – envolvendo, além de questões de 

planejamento e condução das ações, a definição do futuro desejado para a 

organização, buscando-se generalizar o comprometimento dos indivíduos;  

d) Quanto à estabilidade da mudança – envolvendo questões no tocante à garantia 

da continuidade da mudança, como recompensas, fluxos de informação, 

padrões de poder e autoridade que sustentem a nova posição. 

Assim, relacionados aos referidos estágios da análise da mudança, são 

identificados cinco problemas-chave para a gerência da mudança estratégica, que acabam por 

se constituir nas áreas-problema a serem examinadas nas organizações em processo de 

mudança estratégica: a) avaliação do ambiente; b) liderança da mudança; c) ligação entre 

mudança estratégica e operacional; d) tratamento dos recursos humanos como bens ativos e 

como responsabilidades da organização; e e) desenvolvimento de uma abordagem coerente. 

Com relação à abordagem do primeiro problema, avaliação do ambiente, o 

referido autor parte da compreensão de que o ambiente deve ser considerado como uma 

atividade multifuncional e um processo contínuo de aprendizagem, em que todos os gerentes 

de cúpula deveriam participar (HICKSON; PUGH, 2004). 

O problema que trata da liderança da mudança, para o autor, dever ser enfrentado 

através de uma série de passos incrementais, nos quais muitos gerentes devem estar 

envolvidos, a fim de se evitar a figura de um líder heroico, inadequado ao processo de 

condução da mudança, no qual é necessária a construção de um clima interno de aceitação das 

mudanças, ao mesmo tempo em que se cuida de desenvolver a capacidade de efetivar a 

mudança (HICKSON; PUGH, 2004).  

O terceiro problema se refere ao elo entre a mudança estratégica e operacional, o 

qual remete ao entendimento de que os processos de mudança em níveis estratégicos e 

operacionais tanto têm que ocorrer simultaneamente quanto devem se tornar processos 

políticos, uma vez que ao pressionarem por mudança encontrarão oposição (HICKSON; 

PUGH, 2004).  

O quarto problema, por sua vez, trata da importância em se considerar os recursos 

humanos como ativo da organização e, a partir desse entendimento, empreender ações 

apropriadas, uma vez que os membros da organização devem prover o conhecimento básico 

para a aprendizagem, ao mesmo tempo em que se faz necessário “desaprender”, quando as 

concepções estabelecidas e as habilidades não são mais apropriadas (HICKSON; PUGH, 

2004). 
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Por fim, o quinto problema trata da coerência que representa a habilidade de 

manter a organização em funcionamento enquanto ela está sendo reestruturada. Nesse período 

quatro elementos devem ser observados: a consistência para assegurar que as tentativas para 

lidar com os problemas existentes não possuam contradições internas; a consonância para 

adaptar a estratégia ao ambiente; a vantagem competitiva no mercado; e a viabilidade da 

estratégia face aos recursos necessários (HICKSON; PUGH, 2004).  

Como resultado de seus estudos, Pettigrew reconheceu a interconectividade de 

todos os fatores envolvidos, não sendo possível elaborar um checklist geral do que deve e do 

que não deve ser feito em um processo de gerência estratégica da mudança. Para o autor, 

somente através de uma compreensão total da situação, em cada caso, se pode identificar o 

curso das mudanças (HICKSON; PUGH, 2004).  

Pettigrew (2013) observou, ainda, que a sequência de mudanças não seguiu a 

sabedoria convencional da literatura de política de negócios, que diz que as mudanças na 

estrutura organizacional devem acompanhar as mudanças na estratégia dos negócios. O 

padrão de mudança observada pelo autor consistiu numa mistura complexa de ajustes no 

núcleo de crenças dos principais tomadores de decisão, seguido por mudanças na estrutura 

que reforçavam as mudanças nas crenças, que, por sua vez, destas mudanças nas crenças e 

estrutura começou a emergir a nova estratégia.  

Nesse sentido, conclui o autor, muda o fator considerado crítico na teoria e na 

prática da administração estratégica, pois o posto primeiro no processo de mudança será 

questionar e depois modificar o núcleo de crenças dos principais tomadores de decisão. Nessa 

linha de pensamento a cultura organizacional, considerada no seu nível mais profundo como 

um conjunto complexo de valores, crenças e pressupostos dos principais tomadores de decisão 

configura-se como mecanismo-chave para promover as mudanças estratégicas 

organizacionais (PETTIGREW, 2013). 

Em suma, Pettigrew (2013) propõe a introdução de uma linguagem que, na sua 

visão, vai além da abordagem racional da administração estratégica, que tende a descrever 

técnicas para identificar a estratégia em uso, analisar ambientes, recursos, desvendar e avaliar 

alternativas estratégicas, escolher e implementar resultados cuidadosamente analisados, 

organizados num relacionamento de input-output, e manifestados por um conjunto de vozes 

de gestores. Conforme o autor, a mudança estratégica deve ser pensada como um “processo 

humano complexo em que todos desempenham sua parte: a percepção diferenciada, as buscas 

por eficiência e poder, as habilidades de liderança visionária, a duração das mudanças e 
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processos sutis que gradativamente preparam o momento propício de apoio à mudança.” 

(PETTIGREW, 2013, p. 145).  

Por fim, sintetiza Pettigrew (1973) a respeito do tema, que o problema da 

mudança estratégica é, de fato, sobre os processos de gestão e de ação; de sinalizar novas 

áreas para considerar e ancorar esses sinais em questões importantes para o processo de 

tomada de decisão; de aproveitar a energia e o entusiasmo como formas de garantir que as 

novas áreas problemáticas, identificadas e definidas, ganhem legitimidade e força suficientes 

para levarem, como resultado, às ações apropriadas ao contexto. 

Nesta seção, foram apresentados os pontos da abordagem de Pettigrew (1973, 

1977, 1985, 1987, 2013) considerados pelo presente estudo como centrais para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre mudança estratégica organizacional.  

Resumidamente, a abordagem contextualista traz três dimensões de base para o 

estudo: contexto, que busca evidenciar por que as organizações mudam, através de fatores 

socioeconômicos, políticos, competitivos e culturais; conteúdo, que busca examinar o que ou 

em que áreas a organização mudou; e processo, que busca identificar a dinâmica processual 

da mudança, que, entre ações e reações, relaciona-se com os quatro estágios da mudança: 

desenvolvimento da mudança, reconhecimento e compreensão dos problemas, planejamento e 

execução, e estabilidade da mudança. 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta a metodologia da presente pesquisa, destacando o paradigma 

em que a mesma se enquadra, a tipologia e a estratégia adotadas, detalhando além do design, 

o método de coleta e análise dos dados, a fim de fundamentar os resultados obtidos.  

O Quadro 2 apresenta de forma resumida a estrutura metodológica proposta, que 

será fundamentada nas subseções seguintes. 

 

Quadro 2 - Resumo metodológico da presente pesquisa 
Paradigma Interpretativista 

Tipologia Qualitativa, descritiva, documental e de campo 

Estratégia Estudo de caso único 

Método de coleta de dados Documentação, registros em arquivo e entrevista 

Método de análise de dados  Análise documental e de conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1 PARADIGMA DA PESQUISA 

 

Conforme Morgan (2007), o termo paradigma, no âmbito da teoria das 

organizações, pode ser utilizado para denotar uma visão implícita ou explícita da realidade, 

buscando, então, caracterizar e definir uma visão de mundo, que se constitui na maneira de 

abordar e estudar uma realidade.  

O papel do paradigma, como visão da realidade social, pode ser utilmente 

analisado em termos de quatro amplas visões de mundo – funcionalista, interpretativista, 

humanista radical e estruturalista radical. Cada visão representa uma escola de pensamento, 

diferenciada em abordagem e perspectiva sobre a natureza da realidade de que trata. Por fim, 

o desafio que os paradigmas apresentam à teoria organizacional é repensar a própria natureza 

do objeto do qual tratam (MORGAN, 2007). 

No contexto dessa abordagem, o presente trabalho toma o paradigma 

interpretativista como perspectiva da realidade que pretende conhecer. Tal escolha justifica-se 

pelo fato de o paradigma interpretativista focalizar a maneira como as realidades 

organizacionais são criadas e sustentadas, buscando compreender o processo pelo qual essas 

realidades surgem, sustentam-se e se modificam a partir do ponto de vista do participante em 

ação. 
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Amparou-se, então, nessa visão de mundo, o paradigma interpretativista, por este 

trabalho procurar estudar o conteúdo, o contexto e o processo de um fenômeno 

organizacional. Ou, melhor dizendo, o que, por que e como ocorreram as mudanças 

estratégicas de uma organização, possuindo, ainda, um enfoque de investigação em relação à 

percepção dos gestores quanto ao fenômeno estudado.  

Compartilha, assim, a presente pesquisa, o entendimento interpretativista de que 

as realidades organizacionais emergem como estruturas simbólicas governadas por regras, na 

medida em que os indivíduos se envolvem em seus mundos por intermédio de práticas e 

códigos específicos, com a finalidade de atribuir uma forma significativa a suas situações 

(MORGAN, 2007). E ainda com o argumento de Sausen (2002), quando este afirma que a 

visão interpretativista parte do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas 

percepções e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado, 

requerendo, portanto, o entendimento do processo de mudança organizacional a compreensão 

das ações e reações das pessoas, como agentes de mudança no contexto da empresa. 

Ao mergulhar mais detalhadamente na abordagem contextualista de Pettigrew 

(1977, 1985, 1987, 2013), verificou-se que, para o referido autor, ao contrário da forma como 

a prática da pesquisa é muitas vezes ensinada, pesquisa é um processo social, e não apenas um 

ato racional. A realidade da atividade científica possui aspectos artísticos e subjetivos. Assim, 

a grande premissa dos seus trabalhos é considerar a pesquisa como um processo artesanal, e 

não meramente a aplicação de um conjunto formal de técnicas e regras (PETTIGREW, 1985). 

Neste sentido, Pettigrew (1985) buscou, como resposta aos pontos fracos da 

literatura atual, a base ontológica e epistemológica do contextualismo como teoria do método, 

considerando, ainda, aspectos como a teoria e a prática da pesquisa da mudança 

organizacional.  

Contextualismo é uma das quatro taxonomias – que juntamente com formismo, 

mecanicismo e organicismo, foram utilizadas pelo filósofo Stephen Pepper (1942) para 

descrever visões de mundo a partir de metáforas da realidade. Assim, o contextualismo 

pressupõe que a realidade é construída pelo observador, como uma corda é construída a partir 

de fios entrelaçados (JOHNSON, 1987). Tendo suas raízes no pragmatismo de William James 

e Charles Sanders Pierce, o contextualismo está preocupado com o evento em seu ambiente, 

utilizando-se da pesquisa qualitativa, e sugerindo como metáfora o acontecimento histórico 

(PETTIGREW, 1985, 1990). 

É nesse sentido que Pettigrew toma o método de aplicação do contextualismo 

como um modo de análise para a mudança estratégica organizacional. Em resumo, na teoria 
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contextualista os pontos-chave a enfatizar na análise da mudança são: em primeiro lugar, a 

importância de estudar a mudança no contexto de níveis interligados de análise; em 

segundo lugar, a importância da relação temporal da mudança, localizando-a no passado, 

presente e futuro; em terceiro lugar, a necessidade de explorar contexto e ação –  como o 

contexto é um produto da ação e vice-versa; e finalmente, a hipótese central sobre o nexo 

de causalidade. Nesse tipo de análise a causa da mudança não é linear nem singular – a 

busca de uma grande teoria simples e singular de mudança é improvável dar frutos. Na 

teoria e prática da mudança a tarefa é identificar a variedade e a mistura de causas da 

mudança e explorar ao longo do tempo algumas das condições e dos contextos em que 

ocorrem essas misturas (PETTIGREW, 1990). 

Assim, de acordo com Pettigrew (1985), uma pesquisa contextualista exige os 

seguintes pré-requisitos: 

a) Níveis de análise claramente delineados, teórica e empiricamente conectados; 

b) Descrição dos processos, ou seja, a sequência de ações e eventos relacionados 

ao fenômeno em estudo, levando em conta o passado e o futuro, relacionando-

os com o presente; 

c) Teoria de processo que explique a sequência de eventos ao longo do tempo; 

d) Relacionamento das condições contextuais, nos níveis de análise, com o 

processo em observação. 

Em termos de questões práticas de pesquisa de coleta de dados e da classificação 

dos dados em grandes categorias para a análise, Pettigrew (1985) sugere os seguintes passos 

básicos: 

a) Descrever o processo ou os processos sob investigação, os quais, por exemplo, 

podem ser processos de conflito, tomada de decisão ou mudança; 

b) Expor nessas descrições qualquer variação ou constância entre os processos; 

c) Analisar os processos pelo uso das teorias existentes de processo ou 

desenvolvendo novas; 

d) Identificar no contexto os níveis de análise e as suas categorias ou variáveis. 

São, por exemplo, os níveis do contexto a serem restritos e as características 

do contexto intraorganizacional; 

e) Descrever e analisar a variabilidade entre os contextos através dos quais os 

processos estão se desenrolando; 

f) Considerar os critérios alternativos que podem ser utilizados para avaliar o 

resultado do processo em estudo. Este é um problema de pesquisa de 
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dificuldade prática, mas boas fontes para auxiliar a reflexão desse problema 

estão contidas na literatura. 

Por fim, tão importante para o sucesso da análise contextualista quanto da 

descoberta dos componentes acima, a chave para a análise está em posicionar e estabelecer 

relações entre contexto, processo e resultado (PETTIGREW, 1985). 

A fim de atender aos pré-requisitos da pesquisa contextualista, sob a abordagem 

de Pettigrew, as próximas subseções apresentam os passos da presente pesquisa. 

 

3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, quanto à natureza dos dados e à abordagem 

do problema, uma vez que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise do problema, mas adota uma metodologia qualitativa que busca explorar a 

complexidade de determinado problema vivido por grupos sociais (RICHARDSON et al., 

2008). 

Para Minayo et al. (2009), a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, 

com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, trabalhando com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

Para a autora, esse conjunto de fenômenos é entendido como parte da realidade, pois o ser 

humano se distingue não só por agir, mas também por pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada. 

Quanto aos meios, a pesquisa é documental e de campo. É documental, pois faz 

uso de dados encontrados em diversos documentos da organização investigada, tais como 

manuais, projetos, relatórios e documentos orientadores. E é ainda de campo, já que propõe a 

coleta de dados primários no contexto real da organização em estudo, mediante entrevistas 

com os gestores dos níveis estratégico e tático do Sistema FIEC.  

Quanto aos fins, é uma pesquisa descritiva, pois se caracteriza pela observação, 

análise e registro de informações, sem a interferência do pesquisador, descrevendo seus 

significados, impactos e abrangência, ao mesmo tempo em que busca estabelecer relações 

entre as variáveis e temas subjacentes a uma questão pouco estudada. Sampieri, Collado e 

Lucio (2013) justificam consistir o estudo descritivo em descrever situações, acontecimentos 

e feitos, isto é, dizer como é e como se manifesta determinado fenômeno. 
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3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho traz a análise da mudança estratégica no Sistema FIEC, no 

período compreendido entre os anos de 2009 e 2014, buscando conhecer o que mudou, por 

que mudou e como se desenvolveram os estágios da mudança, a partir da ótica dos gestores da 

organização, configurando-se, do ponto de vista metodológico, como um estudo de caso único 

e holístico (YIN, 2010). Único, pois é análogo a um experimento único, relacionado, ainda, à 

especificidade do Sistema FIEC, já que não há outra organização semelhante no estado do 

Ceará; e holístico, pois envolve apenas uma unidade de análise, a mudança estratégica. 

A opção pelo estudo de caso ampara-se no argumento de Yin (2010), o qual 

identifica as seguintes situações em que o estudo de caso como estratégia de pesquisa seria o 

método preferencial em comparação aos outros: 1) as principais questões da pesquisa são 

“como” ou “por que”; 2) um pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre eventos 

comportamentais; e 3) o foco de estudo é um fenômeno contemporâneo (em vez de um 

fenômeno completamente histórico).  

E ainda quando o mesmo autor defende que o estudo de caso define-o em duas 

partes: a primeira, por ser uma investigação de um fenômeno contemporâneo no seu contexto 

real, no qual os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebidos; e a 

segunda, por apontar para o projeto e a coleta de dados por meio dos quais um estudo de caso 

terá mais variáveis de interesse do que pontos de dados. 

Ademais, segundo Fachin (2001), o estudo de caso pode ser caracterizado como 

um estudo intensivo que produz uma grande quantidade de informação sobre o tema 

investigado, considerando a compreensão do assunto investigado como um todo, entendido, 

então, como um meio de organizar dados sociais, preservando o caráter unitário do objeto 

social estudado. 

Deste modo, o método de estudo de caso justifica-se na presente pesquisa por 

consistir em um trabalho que buscou conhecer um tema contemporâneo relacionado a uma 

instituição de grande atuação como o Sistema FIEC, em que há poucos trabalhos realizados. 

Busca-se responder às questões relacionadas a como e por que ocorreram as mudanças 

estratégicas, no próprio contexto da organização em estudo, onde o pesquisador não possui 

ainda qualquer controle sobre os eventos comportamentais.  

O presente trabalho busca orientar-se pelo método proposto por Yin (2010) para 

realização da pesquisa de estudo de caso, conforme mostrado na Figura 8.  
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Figura 8 – Método de estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yin (2010, p. 21) 

 

Para tal, como parte do plano da pesquisa, a partir do desejo de entender o 

fenômeno da mudança estratégica organizacional numa perspectiva holística e do mundo real, 

identificou-se e decidiu-se pela situação relevante a ser investigada no Sistema FIEC, 

compreendendo a compatibilidade das duas partes da investigação do estudo de caso: o caso 

(único), e a coleta de dados, apontando para variáveis e fontes de evidências passíveis de 

triangulação de dados.  

Buscou-se, ainda, no plano, a fim de atender ao rigor metodológico necessário ao 

estudo de caso, tratar das preocupações tradicionais sobre a pesquisa de estudo de caso: 

conduzir a pesquisa de forma rigorosa, gerir cuidadosamente o nível de esforço e 

compreender a vantagem comparativa da pesquisa de estudo de caso, detalhado nas subseções 

a seguir. 

 

3.3.1 Design da pesquisa 

 

Segundo Yin (2010), cada tipo de pesquisa empírica possui um projeto de 

pesquisa implícito, se não explícito. No sentido mais elementar, segundo o autor, o projeto é a 

sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões de pesquisa iniciais do estudo e, 

em última análise, às suas conclusões. Nele, se define um número de etapas principais, 

incluindo a coleta e a análise de dados. A finalidade, portanto, do projeto de pesquisa é tratar 

do problema lógico, e não de um problema logístico.  

Assim, os componentes do design de uma pesquisa, segundo o referido autor, são: 

a definição da unidade de análise e o caso para o estudo, o desenvolvimento da teoria e 
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assuntos subjacentes ao estudo, a identificação do estudo de caso e a definição dos 

procedimentos para garantir a qualidade do estudo. Neste sentido, definiu-se o design desta 

pesquisa, conforme apresentado na Figura 9, a fim de identificar e estabelecer uma sequência 

para o estudo de caso, buscando-se evitar a situação na qual as evidências não abordam as 

questões propostas. 

 

Figura 9 – Design da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, esta pesquisa iniciou com a definição da unidade de análise e do caso para 

o estudo, identificando a mudança estratégica como unidade de análise e o Sistema FIEC 

como caso para o estudo. Formulou-se, então, a questão de pesquisa, sendo definido, ainda, o 

limite da pesquisa em relação ao período de tempo coberto por ela, este relacionado aos anos 

de planejamento e implantação dos projetos para a mudança estratégica. Em seguida, partiu-se 

para a revisão de literatura na qual foram identificados conceitos e teorias acerca da mudança 
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organizacional, como os modelos de mudança, a estratégia, a mudança estratégica e o modelo 

de análise da mudança estratégica, a fim de fundamentar o trabalho de pesquisa.  

Após o aprofundamento da revisão de literatura e da identificação do estudo de 

caso como único e holístico, com abordagem qualitativa, foram definidas as categorias de 

análise da pesquisa, o tipo de evidência a ser coletada e os procedimentos para a coleta e a 

análise de dados.  

Desse modo, visando a facilitar a coleta e a análise dos dados de forma objetiva e 

coerente com a questão de pesquisa, foram agrupadas categorias de análise da pesquisa. 

Segundo Minayo et al. (2009), as categorias se referem a um conceito que abrange elementos 

ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si. Elas são empregadas 

para se estabelecerem classificações, numa tentativa de se caminhar na objetivação durante a 

análise.  

Assim, tomando-se como base as dimensões da abordagem de Pettigrew (2013) 

para a análise da mudança estratégica, apresentada na seção 2.3 do referencial teórico deste 

trabalho, foram definidas categorias para cada uma dessas três dimensões da análise da 

mudança estratégica organizacional: conteúdo (o que), contexto (por que), e processo (como). 

 

Quadro 3 - Conceitos das categorias de análise sob a abordagem de Pettigrew (2013) 

P
or

 q
ue

? 

C
O

N
T

E
X

T
O

 
E

X
T

E
R

N
O

 Macroambiente e ambiente setorial: 
Conforme descrito na seção 2.3, contexto externo, ou o “por que”, refere-se ao ambiente social, 
econômico, político e competitivo em que a organização atua (PETTIGREW, 1987, 2013). 
Dessa forma, essa categoria consiste nas informações tanto do macroambiente quanto do 
ambiente setorial em que a organização atua, buscando os aspectos socioeconômicos.  

C
O

N
T

E
X

T
O

 
IN

T
E

R
N

O
 Ambiente interno: 

Conforme descrito na seção 2.3, contexto interno, ou o “por que”, refere-se ao conjunto de fatores 
que influenciam a formação das estratégias dentro da organização, como a cultura, o contexto 
político, as relações de poder e a situação financeira (PETTIGREW, 1987, 2013). 
Essa categoria, então, consiste nos aspectos referentes à estrutura, à cultura e ao contexto político 
da organização, através do qual as ideias de mudança devem fluir (PETTIGREW, 2013). 

Q
ue

? 

C
O

N
T

E
Ú

D
O

 Projetos de mudança estratégica: 
Conforme descrito na seção 2.3, o conteúdo da mudança, ou o “que”, faz referência às áreas 
específicas de mudança que estão sendo examinadas, ou ainda onde a transformação 
propriamente dita está ocorrendo (PETTIGREW, 1985, 2013). 
Dessa forma, essa categoria consiste nos projetos de mudança estratégica realizados pela 
organização. 

C
om

o?
 

P
R

O
C

E
S

S
O

 

Ações, reações e interações no processo da mudança estratégica: 
Conforme descrito na seção 2.3, o processo de mudança, ou o “como”, refere-se às ações, reações 
e interações das partes interessadas. Pode ser visto ainda como uma sequência de ações usadas 
para explicar as origens, a continuidade e o resultado da mudança (PETTIGREW, 1987, 2013). 
Dessa forma, nessa categoria são evidenciados, sob a ótica dos gestores da organização, os 
estágios da mudança propostos por Pettigrew: desenvolvimento da mudança, reconhecimento e 
compreensão dos problemas, planejamento e execução da mudança, e estabilidade da 
mudança. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Gohr (2005, 2011, 2013). 
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Conforme descrito no Quadro 3, foram denominadas no tocante ao “contexto 

externo” as categorias “macroambiente” e “ambiente setorial”, nas quais foram evidenciados 

os seus aspectos socioeconômicos, envolvendo o período do presente estudo.  

No que se refere ao contexto interno, denominou-se como categoria “ambiente 

interno”, sendo evidenciados aspectos referentes à estrutura, à cultura e ao contexto político 

da organização. 

Com relação ao “conteúdo”, destacaram-se como categoria os “projetos de 

mudança estratégica” realizados na organização no período do estudo.  

No que concerne ao “processo”, a categoria denominada como “ações, reações e 

interações” foi dividida em quatro subcategorias: “desenvolvimento da mudança”, 

“reconhecimento e compreensão dos problemas”, “planejamento e execução da mudança”, e 

“estabilidade da mudança”, a partir das quais foi evidenciado como os gestores perceberam a 

mudança estratégica realizada na organização.  

Ainda para análise e tratamento do material coletado, as subcategorias do 

“processo” da mudança foram divididas em outras subcategorias, apresentadas na subseção 

3.3.3 deste trabalho.  

No tocante ao procedimento para garantir a qualidade do estudo de caso, e como 

parte da preparação para a coleta das evidências, foi desenvolvido um protocolo de pesquisa 

apresentado no Apêndice B deste trabalho. Conforme Yin (2010), o protocolo de pesquisa é 

uma maneira importante de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e se 

destina a orientar o investigador na realização da coleta de um caso único. Em geral, segundo 

o autor, o protocolo do estudo de caso deve ter as seções: 1) visão geral do projeto do estudo 

de caso; 2) procedimentos de campo; 3) questões de estudo de caso; e 4) guia para o relatório 

do estudo de caso. 

Ainda como parte da preparação do estudo de caso, obteve-se a aprovação formal, 

no primeiro momento, do superintendente do Sistema FIEC; e, no segundo momento, do 

presidente do Sistema FIEC, dada a mudança da composição da diretoria no decorrer da 

presente pesquisa. Tais autorizações estão apresentadas no Anexo A deste trabalho.  

Por fim, para esta etapa de preparação foi conduzida uma entrevista como pré-

teste, que serviu para análise do conteúdo do roteiro de entrevistas, do entendimento das 

perguntas por parte do entrevistado, do tempo da entrevista e de correção de algum problema 

eventual no roteiro de entrevistas. 
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3.3.2 Método de coleta de dados 

 

Yin (2010) destaca seis fontes de evidências do estudo de caso: documentação, 

registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e artefatos 

físicos, estando cada uma delas associada a uma série de dados ou evidências. Na presente 

pesquisa foram utilizados a documentação, os registros em arquivo e as entrevistas, para 

coletar as evidências do estudo de caso em questão. 

A evidência documental, segundo Yin (2010), é relevante para todos os tópicos de 

estudo de caso, pois corroboram e aumentam a evidência de outras fontes, podendo tomar a 

forma de cartas, memorandos, relatórios, documentos administrativos, estudos formais, 

recortes de notícias e artigos da mídia e registros internos da organização.  

Assim, esta pesquisa utilizou a evidência documental objetivando descrever, no 

tocante ao conteúdo da mudança, as mudanças estratégicas implantadas no Sistema FIEC no 

período de 2009 a 2014. No tocante ao contexto interno da mudança, objetivou identificar o 

ambiente interno do Sistema FIEC no mesmo período.  

A delimitação do tempo da pesquisa justifica-se pelo fato de ser este o período 

após a revisitação do mapa estratégico do Sistema Indústria, o que desencadeou um novo 

comportamento estratégico no Sistema FIEC, figurado através da implantação de projetos 

para mudanças estratégicas.  

Foram tomadas como fontes de evidência as seguintes documentações:  

• Documentos internos fornecidos pelas instituições do Sistema FIEC, como: 

estatutos, regimentos e regulamentos, planejamento estratégico, publicações 

de comunicação interna, projetos e planos de implantação das mudanças, 

relatórios de gestão, documentos de orientações nacionais, análise de cenários 

e estudos socioeconômicos. 

• Documentos disponíveis nos portais do Sistema FIEC e da CNI, como: 

históricos, relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais e mapa estratégico 

da indústria. 

Com relação à utilização dos registros em arquivo, que segundo Yin (2010) 

podem se constituir, dentre outros registros, em arquivos de uso público e de dados de 

levantamento, esta pesquisa objetivou identificar o contexto externo da organização, 

englobando aspectos socioeconômicos do macroambiente e do ambiente setorial de atuação 

do Sistema FIEC tomando como fonte: 
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• Documentos disponíveis nos portais das instituições: Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco Central do Brasil (BCB), Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE), Instituto de Estudo para o Desenvolvimento 

Industrial (IEDI), e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

No tocante às entrevistas, estas foram utilizadas objetivando investigar e analisar 

como os gestores do Sistema FIEC perceberam os estágios da mudança estratégica na 

organização. Yin (2010) conceitua as entrevistas como conversas guiadas que, embora 

observem uma linha de investigação consistente, a verdadeira corrente de questões deverá ser 

fluida, e não rígida.  

Para Poupart et al. (2008), a entrevista, não importa sua forma, é considerada 

como um meio adequado para levar uma pessoa a dizer o que pensa, a descrever o que viveu 

ou fatos de que foi testemunha. Por sua vez, Fachin (2001) considera que a entrevista tem 

como função a explicação sistemática dos fatos que ocorrem no contexto social e geralmente 

se relacionam com uma multiplicidade de variáveis. Marconi e Lakatos (2007) consideram, 

ainda, que o objetivo da entrevista é compreender as perspectivas e experiências dos 

entrevistados. 

Neste estudo de caso, o tipo de entrevista considerado foi a entrevista focada, que 

se destina a conhecer apenas um determinado problema. Refere-se a informações diretamente 

construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado e trata da reflexão do próprio sujeito 

sobre a realidade que vivenciou (MINAYO et al., 2009), podendo permanecer aberta e 

assumir uma maneira conversacional, porém, seguindo um determinado conjunto de questões 

derivadas do protocolo de estudo de caso (YIN, 2010).  

A fim de orientar o momento das entrevistas, e como parte do protocolo do estudo 

de caso, foi elaborado um roteiro de entrevistas (Ver Apêndice A) que tomou como base a 

abordagem contextualista de Pettigrew (2013) para a análise da mudança estratégica.  

Desse modo, as questões do roteiro foram norteadas a partir da sequência dos 

quatro estágios da mudança proposta pelo referido autor a ser analisada em organizações 

envolvidas em processo de mudança estratégica: i) desenvolvimento da mudança; ii ) 

reconhecimento e compreensão dos problemas; iii ) planejamento e execução da mudança; e 

iv) estabilidade da mudança; buscando, ainda, abranger, as áreas-problema a serem 

examinadas, como: avaliação do ambiente; liderança da mudança; ligação entre mudança 

estratégica e operacional; tratamento dos recursos humanos como bens ativos e como 
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responsabilidades da organização; e desenvolvimento de uma abordagem coerente, já 

detalhados na seção 2.4 deste trabalho. 

Assim, para a realização das entrevistas, este estudo focalizou a compreensão dos 

gestores que vivenciaram as referidas mudanças implantadas, mais especificamente do nível 

estratégico da organização, por tratar dos indivíduos iniciadores e condutores da mudança, 

tomadores das decisões estratégicas, portanto, com condições de ter uma visão abrangente 

sobre a organização e o processo de mudança, além de serem pessoas-chave da organização.  

Conforme Minayo et al. (2009), a ideia de amostragem para a definição da 

quantidade de representantes num universo de possibilidade não é a mais indicada para 

pesquisas de cunho qualitativo. “Isto se deve ao fato de que o universo em questão não são os 

sujeitos em si, mas as suas representações, conhecimentos, práticas, comportamentos e 

atitudes” (MINAYO et al., 2009, p. 48).  

Neste sentido, a partir do contato com os entrevistados via ligação telefônica e 

correio eletrônico, foram realizadas, pela pesquisadora, de forma presencial, dez entrevistas, 

de, em média, uma hora cada, com pessoas-chave da organização. Essas pessoas ocuparam os 

cargos de presidente, superintendente, diretor regional, gerente e assessor, e vivenciaram o 

fenômeno da mudança estratégica no período do estudo. 

Os entrevistados concordaram com a sua identificação e a gravação de suas vozes 

em meio digital, tendo-se configurado como os sujeitos incluídos na pesquisa, conforme 

apresentados no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Sujeitos incluídos na pesquisa 

Nome do entrevistado Cargo Órgão 
Período de atuação 

na organização 
Roberto Proença de Macedo Presidente FIEC 2006 – 2014 

Paulo Studart Filho Superintendente Geral Sistema FIEC 2009 – 2014 

Fernando Nunes Diretor Regional SENAI/CE 2012 – 2014 

Francisco das Chagas Magalhães 
Superintendente Regional SESI/CE 1995 – 2014 

Diretor Regional SENAI/CE 2000 – 2012 

Eduardo Bezerra Superintendente CIN/FIEC 1995 – atual 

Paulo André Holanda Diretor Regional SENAI/CE 2014 – atual 

Maria Aurineli Freire de Paula Gerente de Unidade de Negócio IEL/CE 1987 - atual 

Hélio Beltrão Soares Gerente de Controladoria Sistema FIEC 2003 – atual 

Guilherme Muchale de Araujo Assessor Técnico de Diretoria Sistema FIEC 2009 – atual 

Tarcísio José Cavalcante Bastos Gerente de Unidade de Negócio Sistema FIEC 1985 – atual 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após a conclusão de cada entrevista o material gravado foi transcrito como forma 

de organizar e auxiliar a posterior análise de conteúdo.  

O trabalho de campo teve duração de dois meses, sendo realizado, pela presente 

pesquisadora, nos meses de junho e julho de 2015.  

Ressalta-se, por fim, que os gestores entrevistados são identificados pelos 

números de 1 a 10, sendo as citações diretas referenciadas, na quarta seção desta dissertação, 

por essa identificação numérica. 

O Quadro 5 apresenta resumidamente como as fontes de evidência se relacionam 

com os objetivos específicos propostos para o alcance do objetivo geral da presente pesquisa, 

sendo ainda apresentada uma breve descrição da fonte. 

 
Quadro 5 - Objetivos da pesquisa e fontes de evidência 

N 
Objetivo 

relacionado 
Fonte de evidência Descrição 

1 
Contexto da 
mudança 

Documentação 

Estatutos, regimentos e regulamentos, planejamento 
estratégico, análise de cenários e estudos 
socioeconômicos, relatórios de sustentabilidade, 
relatórios anuais e mapa estratégico da indústria. 

Registros em arquivo 
Arquivos de uso público e dados de levantamento que 
evidenciaram aspectos socioeconômicos do 
macroambiente e do ambiente setorial. 

Entrevistas Entrevistas com os gestores da organização. 

2 
Conteúdo da 
mudança  

Documentação 
Projetos e planos de implantação, comunicação interna, 
relatórios de gestão, documentos de orientações 
nacionais. 

Entrevistas Entrevistas com os gestores da organização. 

3 
Processo da 
mudança 

Entrevistas Entrevistas com os gestores da organização. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Isto posto, o presente trabalho buscou seguir como princípio da coleta de dados do 

estudo de caso proposto por Yin (2010), o uso de múltiplas fontes de evidência e a criação de 

uma base de dados, a fim de maximizar os benefícios das fontes de evidência e sua 

confiabilidade. 

Assim sendo, a partir do uso das fontes de evidência acima apresentadas, buscou-

se realizar a triangulação dos dados desenvolvendo linhas convergentes de investigação que 

proporcionam várias avaliações do mesmo fenômeno, conforme apresentado na Figura 10.  
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Figura 10 – Convergência de múltiplas fontes de evidências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Yin (2010, p. 144). 

 

Para o banco de dados foi criada uma base comprobatória, de forma a organizar e 

documentar as evidências coletadas, consistindo o trabalho em: organizar em arquivos de 

computador a documentação e os registros coletados; gravar, transcrever e catalogar as 

entrevistas. 

 

3.3.3 Método de análise de dados 

 

Conforme Yin (2010), a análise dos dados consiste no exame, na categorização, 

na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma, para tirar conclusões 

baseadas empiricamente. Assim, para a análise das evidências deste estudo de caso definiu-se, 

além da análise documental para a documentação e registros em arquivo coletados, a análise 

de conteúdo para as evidências coletadas através das entrevistas. Laville e Dionne (1999) 

afirmam que a análise de conteúdo consiste em desmontar a estrutura e os elementos do 

conteúdo para esclarecer suas diferentes características e extrair sua significação.  

Para Richardson et al. (2008), essa técnica de pesquisa busca obter, por meio da 

sistematização objetiva de procedimentos, a descrição dos conteúdos das entrevistas, tentando 

compreender e aprofundar suas características, fundamentando-se em teorias relevantes que 

esclareçam as descobertas do pesquisador. 

Destacam, ainda, Dellagnelo e Silva (2004), a distinção entre análise documental 

e análise de conteúdo, defendendo que a análise documental consiste na busca de informações 

Fato 

Documentação Registros em 
arquivo 

Entrevistas 
focais 
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explícitas no texto, enquanto a análise de conteúdo vai além, busca entender a mensagem, o 

significado transmitido pela mensagem, aquilo que pode estar implícito. 

Segundo Minayo et al. (2009), a análise e a interpretação, dentro de uma 

perspectiva de pesquisa qualitativa, não têm como finalidade contar opiniões ou pessoas. Seu 

foco é, principalmente, a exploração do conjunto de opiniões e representações sobre o tema 

que pretende investigar, sem deixar, por sua vez, de considerar a diversidade de opiniões e 

crenças dentro de um mesmo grupo. Para a citada autora, ao analisar informações geradas por 

uma pesquisa qualitativa deve-se caminhar tanto na direção do que é homogêneo quanto no 

que se diferencia dentro de um mesmo grupo.  

Assim, a análise e o tratamento de material empírico e documental dizem respeito 

ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos, 

articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto cuja necessidade foi dada pelo trabalho 

de campo. Neste sentido, a análise qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos 

informantes, é a descoberta de seus códigos sociais a partir de falas, símbolos e observações.  

No caso específico desta pesquisa, o tratamento da documentação buscou a 

descrição dos projetos de mudança implantados, identificando seu período, seus objetivos e 

suas etapas de implantação. Ainda: através da documentação, esta pesquisa buscou identificar 

fatores que caracterizaram o contexto interno da organização, em termos de estrutura e 

cultura. 

No tocante ao tratamento com o material transcrito das entrevistas, este foi 

ancorado na proposta de Minayo et al. (2009) e envolveu as etapas do método de análise de 

conteúdo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Como pré-análise foi realizada a leitura individualizada de todas as entrevistas 

buscando-se uma visão do todo ao apreender as particularidades do conjunto do material e 

escolher as formas de classificação inicial. Nessa classificação inicial foram segmentadas as 

subcategorias dos estágios de análise do processo da mudança que se somaram às demais 

categorias de análise do contexto e do conteúdo, conforme mostra o Quadro 6. 
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Quadro 6 - Visão geral da pesquisa sob a abordagem de Pettigrew (2013) 
Questão Dimensões Categorias Subcategorias Análise 

Como 
ocorreu a 
mudança 
estratégica 
no Sistema 
FIEC, no 
período de 
2009 a 
2014, em 
termos de 
conteúdo, 
contexto e 
processo? 

Contexto 
externo 

Macroambiente e 
ambiente setorial 

Macroambiente 
Ambiente setorial 

Temáticas 
evidenciadas 
na pesquisa 

Contexto 
interno 

Estrutura, cultura 
e contexto 
político 

Ambiente interno 

Conteúdo 
Ações específicas 
de mudança 
estratégica 

Projetos de mudança estratégica 

Processo 

Ações, reações e 
interações no 
processo da 
mudança 
estratégica 

Desenvolvimento 
da mudança 

Aspectos ambientais 
Avaliação do ambiente 
Característica da 
mudança na organização 

Reconhecimento 
e compreensão 
dos problemas 

Mudança estratégica 
O que buscou mudar 
estrategicamente 
Formulação da estratégia 

Planejamento e 
execução da 
mudança 

Implantação da mudança 
estratégica 
Liderança na mudança 
Problemas encontrados 
Ligação entre estratégica 
e operacional 

Estabilidade da 
mudança 

Continuidade da 
mudança 
Aprendizado 
Resultado da mudança 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dando prosseguimento, com o propósito de explorar o material, após leituras e 

releituras de todas as entrevistas, procurou-se distribuir os trechos ou fragmentos de cada 

entrevista pelo esquema de classificação inicial. Em seguida, a partir da leitura e do diálogo 

com cada trecho das subcategorias, buscou-se identificar os núcleos de sentido e classificá-los 

em temáticas mais amplas, entendidas aqui como partes evidenciadas nas entrevistas que 

revelam um sentido significativo da realidade contida no recorte do objeto da pesquisa, em 

torno das quais foi possível agrupar e analisar os diferentes trechos das entrevistas, de forma a 

não mais haver entrevistas individuais, mas o conjunto de categorias empíricas.  

Por fim, foi elaborada uma redação por temática, de modo a dar conta dos 

sentidos dos trechos e de sua articulação com os conceitos teóricos que orientam o estudo, e 

de subsidiar a fase final de tratamento dos resultados, que consistiu na síntese interpretativa 

em diálogo com os objetivos, as questões e os conceitos da pesquisa. 
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4 O CONTEXTO, O CONTEÚDO E O PROCESSO DA MUDANÇA ESTRATÉGICA 
NO SISTEMA FIEC 

 

Esta seção desenvolve-se buscando atender aos critérios de uma pesquisa sobre 

mudança estratégica com base na abordagem do autor Pettigrew (2013), apresentada na 

segunda seção desta dissertação. Sendo assim, para o estudo da mudança estratégica no 

Sistema FIEC por essa abordagem, traz a discussão de aspectos relacionados ao contexto, ao 

conteúdo e ao processo da mudança estratégica, envolvendo o período dos anos de 2009 a 

2014, a partir das categorias apresentadas na terceira seção desta dissertação. 

Desse modo, para o desenvolvimento desta seção, busca-se identificar o contexto 

da mudança a partir dos aspectos socioeconômicos dos macroambientes, ambiente setorial e 

ambiente interno do Sistema FIEC. 

Em seguida, é apresentado o conteúdo da mudança, sendo descritos os projetos de 

mudança estratégica implantados na organização, ao longo do período do estudo. 

Por fim, apresenta-se o processo da mudança tomando como norte os quatro 

estágios da mudança estratégica proposta pela abordagem adotada – desenvolvimento da 

mudança; reconhecimento e compreensão dos problemas; planejamento e execução da 

mudança; e estabilidade da mudança – analisados com base no relato dos gestores. 

Contudo, primeiramente, são apresentadas algumas informações relacionadas ao 

histórico e à atuação do Sistema FIEC, como base para o presente estudo de caso. 
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Entidades 
Nacionais 

Entidades 
Regionais 

Sistema CNI Sistema SESI Sistema SENAI Sistema IEL 

Sistema Indústria 

CNI 
 
 

Federações  
Sindicatos 

SESI DN 
 
 

Departamentos 
Regionais 

SENAI DN 
 
 

Departamentos 
Regionais 

IEL NC 
 
 

Núcleos 
Regionais 

4.1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ 
 

Esta seção serve de base para este estudo de caso e consiste na apresentação da 

organização objeto do presente estudo, o Sistema Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará ou Sistema FIEC que, classificado como entidade associativa industrial (FIEC, 2013), é 

composto pelas instituições: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/CE), Serviço Social da Indústria (SESI/CE), e 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL/CE). 

Desse modo, apresenta-se, nas subseções a seguir, inicialmente, a estrutura em 

que o Sistema FIEC está inserido, resgatando, em seguida, um breve histórico de cada uma 

das instituições que o compõem e suas respectivas linhas de atuação, objetivando, dessa 

forma, mostrar as peculiaridades presentes nesta organização que a tornam única e de 

complexa gestão. 

 

4.1.1 O Sistema Indústria Nacional 

 

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará, objeto do presente estudo 

de caso, integra uma estrutura de representação da indústria brasileira que, a partir de uma 

visão geral integrada, denomina-se Sistema Indústria, uma rede nacional de caráter privado 

responsável por iniciativas de apoio ao setor industrial brasileiro, coordenada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI).  

A Figura 11 delineia a composição do Sistema Indústria, apresentado a seguir. 

 

Figura 11 – O Sistema Indústria Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNI (2008, p. 9) 
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O Sistema Indústria desenvolve ações integradas com as associações setoriais de 

âmbito nacional da indústria, para fins de cooperação técnica e institucional, intercâmbio 

cultural e de realização de atividades conjuntas ou coordenadas em favor dos interesses gerais 

ou setoriais da indústria (CNI, 2008). 

Coordenadora do Sistema Indústria, a CNI é o órgão máximo do sistema sindical 

patronal da indústria, tendo sua sede na Capital da República e sua base de representação em 

todo o território brasileiro. Fundada em 12 de agosto de 1938, por Carta Ministerial e Decreto 

Federal, a CNI sucedeu a Confederação Industrial do Brasil (CIB), o primeiro órgão de 

representação do setor produtivo nacional, criada em 1933, como uma iniciativa de quatro 

federações de indústrias: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro (CNI, 

2008). 

A CNI foi criada com o desafio de ajudar o Brasil a superar os problemas 

decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Naquele momento a instituição desenvolveu estudos 

sobre o planejamento das atividades produtivas, a defesa do trabalho e o reequipamento do 

parque manufatureiro (CNI, 2014c). 

Na década de 1940, a CNI se preocupou com a formação de mão de obra para a 

indústria brasileira e lançou as bases para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), em 1942, e do Serviço Social da Indústria (SESI), em 1946, formando um 

sistema capaz de fomentar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao SENAI e ao 

SESI veio a se somar o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), criado pela CNI em 1969 (CNI, 2014c).  

A partir de 1988, o foco da atuação da CNI passou a ser a competitividade do 

produto brasileiro, a inserção das empresas no mercado internacional e a redução do Custo 

Brasil. Estende-se, ainda, o raio de atuação da CNI desde o estímulo à pesquisa, à inovação e 

ao desenvolvimento tecnológico da indústria, através de programas e iniciativas que visam à 

valorização, à promoção social e à formação profissional do trabalhador, até à defesa de 

reformas institucionais para que a economia brasileira cresça de forma sustentada, 

competitiva e inovadora e com alta produtividade. Tais ações se baseiam em estudos, 

pesquisas técnicas, consulta e diálogo permanente com federações e sindicatos de indústrias, 

associações nacionais setoriais, fórum e conselhos empresariais (CNI, 2014c). 

Sendo a função das entidades sindicais, de acordo com a legislação, a defesa dos 

interesses da classe e dos ramos de atividade, não se limitou a CNI ao cumprimento dessa 

finalidade, tomando a iniciativa de criar órgãos para atender às condições fundamentais do 

processo de modernização da economia e da própria sociedade brasileira, a saber: 
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a) Qualificação do trabalhador, para atendimento às exigências técnicas da 

racionalização das atividades produtivas; 

b) Promoção humana do trabalhador e de sua família, para aproveitamento, por 

ele, dos níveis mais elevados de bem-estar proporcionados pelo aumento e 

diversificação da produção (NOBRE, 1989). 

Nesse sentido, a CNI criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), e, em seguida, o Serviço Social da Indústria (SESI), para cuja organização e 

funcionamento obteve autorização do então Presidente da República, General Eurico Gaspar 

Dutra, mediante decretos pelos quais ficou estabelecida a contribuição das empresas sobre o 

total das folhas de pagamento, para a manutenção e o desenvolvimento das respectivas 

atividades (NOBRE, 1989). 

Por fim, com a missão de defender e representar a indústria na promoção de um 

ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável do 

Brasil, a representatividade da CNI alcança 27 federações de indústrias e 1.245 sindicatos 

patronais, aos quais são filiadas quase 700 mil indústrias. Com um papel de liderança, 

administra diretamente o SESI, o SENAI e o IEL, congregando ainda as federações estaduais 

de indústrias e os sindicatos patronais (CNI, 2014). 

 

4.1.2 A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 

 

As federações de indústrias no Brasil estão presentes nos 26 estados e no Distrito 

Federal, onde assumem o papel de defender e representar as indústrias locais perante os 

governos estaduais e municipais, fazendo ainda a conexão das empresas de sua região com a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) (CNI, 2013). 

As primeiras federações estaduais foram criadas em paralelo à Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), no ano de 1943, logo após a criação da CNI, quando o governo 

brasileiro pensou numa organização sindical com instituições de categorias de produção 

patronais e trabalhistas para a representatividade da indústria, da agricultura, do comércio e 

das demais atividades econômicas (NOBRE, 1989). 

No Ceará, em meados do século XIX, o parque industrial já possuía um 

significativo número de fábricas de tecido, óleos vegetais, cigarro, pescados em conserva, 

calçados, móveis e algodão, além de marmorarias, olarias e outros estabelecimentos 

artesanais, o que despertou, por parte dos empresários, a necessidade de uma entidade que 

contribuísse para o desenvolvimento das atividades industriais. Assim, a partir da articulação 
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dos engenheiros Waldyr Diogo de Siqueira e Thomaz Pompeu de Souza junto à CNI, a 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), foi criada em 21 de março de 1950, com 

a reunião de cinco sindicatos patronais: Fiação e Tecelagem, Alfaiataria e Confecção de 

Roupas para Homens, Construção Civil, Calçados, e Tipografia, sendo reconhecida pela CNI 

em 12 de maio do mesmo ano (FIEC, 2000). 

Após seu reconhecimento, a CNI, presidida pelo industrial Euvaldo Lodi, delegou 

à FIEC a administração dos institutos SESI e SENAI, já criados em 1948 e 1943, 

respectivamente. Na ocasião, ficou a FIEC integrada por cinco diretores: Presidente – Waldyr 

Diogo de Siqueira; Vice- Presidente – Pergentino Maia; 1º Secretário - Thomaz Pompeu de 

Souza Brasil Netto; 2º Secretário – Francisco de Assis Philomeno Gomes; e Tesoureiro – José 

Teófilo Gurgel, tendo sua sede inicialmente instalada no Centro de Fortaleza, Capital do 

Ceará, local onde funcionavam conjuntamente os cinco sindicatos que possibilitaram a 

criação da entidade cearense. Em 1988, a FIEC muda sua sede para a Casa da Indústria, que já 

sediava as administrações do SESI/CE e SENAI/CE (FIEC, 2000).  

Em seus 64 anos de existência, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará 

(FIEC) elegeu dez presidentes: Waldyr Diogo de Siqueira – 1950 a 1962; Thomaz Pompeu de 

Sousa Brasil Netto – 1962 a 1971 ; José Raimundo Gondim - 1967 a 1970; Francisco José 

Andrade de Silveira - 1971 a 1977; José Flávio Costa Lima - 1977 a 1986; Luiz Esteves Neto 

- 1986 a 1992; Fernando Cirino Gurgel – 1992 a 1999; Jorge Parente Frota Júnior – 1999 a 

2006; Roberto Proença de Macêdo – 2006 a 2014; e Beto Studart – 2014 a 2019 (FIEC, 2011, 

2014).  

Consiste, então, a atuação da FIEC, no estímulo à competitividade do parque 

fabril cearense e na proposição de trabalhar para fortalecer os vínculos entre os sindicatos que 

compõem o Sistema FIEC, pautando suas ações em duas vertentes principais: informação e 

parceria. A informação, gerando, interligando e disponibilizando dados referentes ao setor 

industrial; e a parceria, que incrementada via diálogo com o poder público, a sociedade civil e 

com outras entidades de classe, busca aliados nacionais e internacionais para troca de 

experiência, transferência de tecnologia e alternativas de intercâmbio que promovam o 

desenvolvimento da indústria local. (FIEC, 2000) 

Por tudo isso, a FIEC configura-se como um grande fórum de discussões de 

questões nacionais e regionais, atuando como um agente impulsionador dos negócios, com o 

objetivo maior de defender e representar os interesses da indústria. Assume, ainda, a FIEC o 

papel de liderança do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC), 

tomando para si o planejamento, a coordenação, a integração e a racionalização das atividades 
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desenvolvidas pelas suas instituições regionais vinculadas: Departamento Regional do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/CE); Departamento Regional do 

Serviço Social da Indústria (SESI/CE); e Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Ceará (IEL/CE), 

configurando-se como maior desafio para a sua gestão a condução de uma atuação sinérgica, 

eficiente e eficaz (FIEC, 2013). 

Por fim, a FIEC, enquanto uma das principais entidades classistas do Estado busca 

o fortalecimento da defesa de interesses da indústria cearense, através da boa prática de 

diálogo junto às diferentes esferas econômicas, políticas e sociais que impactam direta ou 

indiretamente no cotidiano do desenvolvimento local. Em 2013, prosseguiu com o propósito 

de atuar como provedor de soluções para o setor industrial, procurando otimizar recursos e, ao 

mesmo tempo, oferecer serviços de alto valor agregado, para elevar a competitividade do 

parque industrial cearense, empreendendo ações de caráter estratégico, com foco na gestão e 

nos processos, com impacto na representatividade e sustentabilidade (FIEC, 2014). 

Concomitantemente, as demandas competitivas do setor industrial cearense têm 

exigido do Sistema FIEC uma nova postura em sua atuação como forma de apoiar o 

desenvolvimento do Estado. Dessa forma, buscando corresponder ao propósito de sua 

atuação, o Sistema FIEC passou por mudanças estratégicas, inclusive de caráter interno, no 

intuito de elevar a sua competência como principal entidade de classe representante do setor 

industrial no Estado, na busca de maior competitividade das empresas cearenses (FIEC, 

2014). 

 

4.1.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

 

Ao perceber que as necessidades educacionais do País, sobretudo a erradicação do 

analfabetismo, eram impedimento ao ensino profissional que correspondesse ao crescimento 

da indústria, tornando-se bastante sensível à falta de pessoal qualificado no início do decênio 

de 1941-1950, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) tomou a iniciativa de propor ao 

Presidente da República a criação de uma instituição que se responsabilizasse pela 

ministração do ensino profissional, sem prejuízo das escolas já existentes (NOBRE, 1989).  

Em resposta à iniciativa, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

foi criado nacionalmente em 22 de janeiro de 1942, por Decreto-Lei do então presidente 

Getúlio Vargas, com a missão de formar profissionais para a incipiente indústria nacional. O 

decreto estabelecia que a nova instituição de educação profissional seria mantida com 
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recursos de contribuição social das empresas industriais e agroindustriais e administrada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) (NOBRE, 1989).  

Para implantar um sistema nacional de educação profissional, os empresários 

Euvaldo Lodi, então presidente da CNI, e Roberto Simonsen, que na época presidia a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), se inspiraram na experiência bem-

sucedida do Centro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional (SENAI, 2014b). 

Na época, a indústria paulista empregava grande número de nordestinos. Por isso, 

estabeleceu-se um plano que previa a atuação do órgão em todo o território nacional, tendo 

como pioneiros os Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão integrando a 1ª 

Região do SENAI, com sede em Fortaleza, datada a sua criação em 27 de novembro de 1943, 

ano da nomeação do primeiro diretor do SENAI no Ceará, o engenheiro Antônio Urbano de 

Almeida. Assim, as atividades tiveram início a partir de uma pesquisa a respeito da 

necessidade de mão de obra qualificada na indústria na 1ª Região, tendo como primeiros 

cursos ministrados os de torneiro mecânico, ajustador mecânico, carpinteiro e desenhista 

técnico (NOBRE, 1989). 

No final da década de 1950, quando o presidente Juscelino Kubitschek acelerou o 

processo de industrialização, o SENAI estava presente em quase todo o território nacional e 

começava a buscar, no exterior, a formação para seus técnicos. Logo se tornou referência de 

inovação e qualidade na área de formação profissional, servindo de modelo para a criação de 

instituições similares na Venezuela, no Chile, na Argentina e no Peru (SENAI, 2014b). 

Nos anos 1960, o SENAI investiu em cursos sistemáticos de formação 

profissional, intensificou o treinamento dentro das empresas e buscou parcerias com os 

Ministérios da Educação e do Trabalho, e com o Banco Nacional da Habitação (SENAI, 

2014b).  

Na crise econômica da década de 1980, o SENAI percebeu o substancial 

movimento de transformação da economia e decidiu investir em tecnologia e no 

desenvolvimento de seu corpo técnico. Expandiu a assistência às empresas, investiu em 

tecnologia de ponta, instalou centros de ensino para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Com o apoio técnico e financeiro de instituições da Alemanha, Canadá, Japão, França, Itália e 

Estados Unidos, o SENAI chegou ao início dos anos 1990 pronto para assessorar a indústria 

brasileira no campo da tecnologia de processos, de produtos e de gestão (SENAI, 2014b). 

Até o final de 2014, o SENAI prevê a construção de uma rede nacional de 38 

institutos de tecnologia e 23 institutos de inovação. Com essa nova estrutura, associada à 

construção de 53 centros de formação profissional, à reforma e manutenção de escolas, e à 
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compra de 81 unidades móveis, o SENAI reforça sua atuação para apoiar a inovação e a 

capacitação de trabalhadores para a indústria brasileira (SENAI, 2014b). 

Desde que foi criado, em 1942, o SENAI formou 55 milhões de profissionais. As 

809 unidades operacionais móveis e fixas da instituição espalhadas pelo País recebem cerca 

de 2,5 milhões de matrículas em cerca de 3 mil cursos que preparam trabalhadores para 28 

áreas industriais. Os cursos vão desde a aprendizagem profissional, incluem o ensino técnico 

de nível médio e chegam à formação superior e à pós-graduação (SENAI, 2014b). 

Em 2013, o SENAI, pelo segundo ano consecutivo, foi o principal parceiro do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), do Ministério da 

Educação, com oferta de 41% das matrículas. A entidade expandiu também a oferta de vagas 

em cursos a distância, alcançando cerca de 800 mil matriculas no período (CNI, 2014d). 

Além de oferecer educação profissional, o SENAI, em parceria com o Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil, opera centros de treinamento de mão de obra em Cabo 

Verde, Guiné Bissau, Guatemala, Paraguai e Timor Leste, e está implantando centros de 

formação profissional em Moçambique, Peru, Jamaica, São Tomé e Príncipe, e Haiti. 

Também mantém uma rede certificada de 208 laboratórios que prestam serviços técnicos e 

tecnológicos (SENAI, 2014b).  

No Ceará, o SENAI adota a missão de promover a educação profissional e 

tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 

competitividade da indústria cearense, assumindo os seguintes objetivos regimentais (2008): 

a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela instituição, ou sob forma de cooperação, a 

aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias econômicas sob sua 

jurisdição, nos termos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária; b) assistir os 

empregadores na elaboração e na execução de programas gerais de treinamento do pessoal 

dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no 

próprio emprego; c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de 

completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no 

local de trabalho; d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento a empregados de 

excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, 

administradores e servidores do próprio SENAI; e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas 

tecnológicas de interesse para a indústria e atividades assemelhadas. 

O SENAI atua ainda como órgão consultivo do Governo Federal em assuntos 

relacionados com a formação de trabalhadores da indústria. 
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Através das ações de educação profissional e da prestação de serviços técnicos e 

tecnológicos e de inovação, o SENAI Ceará atende às demandas das empresas industriais que 

atuam nos setores econômicos como os de alimentos e bebidas, automação, automotiva, 

celulose e papel, construção, couros e calçados, eletroeletrônica, energia, gestão, gráfica e 

editorial, logística, madeira e mobiliário, meio ambiente, metal-mecânica, metrologia, 

minerais não metálicos, polímeros, química, petróleo e gás, refrigeração e climatização, 

segurança do trabalho, tecnologia da informação, telecomunicações, têxtil e vestuário e 

transporte.  

Para tal, dispõe de dez unidades de negócio, sendo quatro em Fortaleza, uma em 

Maracanaú, uma em São Gonçalo do Amarante, uma em Juazeiro no Norte, e uma no Pecém, 

um Núcleo Integrado SESI/SENAI em Horizonte, um Centro Integrado SESI SENAI em 

Sobral e, ainda, quatro institutos SENAI de tecnologia e inovação. A estrutura de governança 

do SENAI Ceará é composta pelo Conselho Regional, Diretoria Regional, Unidade de Gestão 

e Planejamento, Unidade de Educação, Unidade de Inovação e Tecnologia, dez Unidades de 

Negócios, três Institutos SENAI de Tecnologia e um Instituto SENAI de Inovação, além do 

apoio das Unidades Corporativas. 

A partir da referida estrutura, em 2013 o SENAI Ceará realizou suas ações 

direcionadas para o alcance de resultados dos focos estratégicos: Educação, Tecnologia e 

Inovação e Desempenho do Sistema. Através dos Programas de Educação Profissional e 

Tecnológica, realizou 53.619 matrículas, dentre as modalidades: iniciação profissional, 

aprendizagem industrial básica, qualificação profissional básica, habilitação técnica, 

aperfeiçoamento profissional e certificação profissional. Ressalta-se que do total de 

matrículas, 6.285 foram realizadas de forma gratuita, através do compromisso com o 

Ministério da Educação e Cultura e o Ministério do Trabalho e Emprego (SENAI, 2014a). 

É importante destacar, ainda, que visando a atender as demandas do setor 

produtivo, em sintonia com as políticas do governo federal, dos estados e dos municípios, no 

que se refere ao desenvolvimento de cursos para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – PRONATEC, o SENAI Ceará realizou, em 2013, 18.320 matrículas, 

sendo 2.296 em cursos técnicos para alunos encaminhados pelas escolas públicas e em cursos 

de formação inicial e continuada para públicos diversos. No ambiente tecnológico e de 

inovação, em 2013, o SENAI Ceará realizou 1.289 serviços, por meio da mobilização de 

54.675 horas de consultoria em serviços de assessoria técnica e tecnológica, informação 

tecnológica, inovação e serviços metrológicos, mantendo ainda a articulação institucional e a 

interlocução com os setores produtivos e acadêmicos (SENAI, 2014a). 
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Por fim, a complexidade dos desafios contidos no dinâmico e contínuo cenário de 

transformação exige muito conhecimento, informação e flexibilidade para o alcance de 

soluções que assegurem aumentar os indicadores de produtividade do trabalho e a 

competitividade da indústria. Os desafios identificados impuseram mudanças e a realização de 

ações que estimularam o SENAI a identificar e monitorar, continuamente, as demandas do 

mercado relacionadas aos focos estratégicos de atuação, educação e tecnologia e inovação 

para a indústria, para que se capacite e adote novos caminhos e estratégias no campo onde 

atua, e assim, melhorar seu desempenho, permanentemente (SENAI, 2014a). 

 

4.1.4 Serviço Social da Indústria (SESI) 

 

A criação nacional do Serviço Social da Indústria (SESI) data na década de 1940, 

marcada pela deposição de Getúlio Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi uma 

época com perspectivas de liberdade e democracia, em que afloraram as tensões sociais e as 

reivindicações da população pela universalização da educação, a melhoria do atendimento à 

saúde e dos sistemas de transporte e habitação (SESI, 2014b). 

Entre os industriais brasileiros havia o consenso de que o Brasil precisava de um 

plano de ação social que complementasse a atuação do Estado nessa área. Assim, em resposta 

à articulação dos empresários Roberto Simonsen, em São Paulo, e Euvaldo Lodi, no Rio de 

Janeiro, que despertaram o governo para a necessidade de promover a integração e a 

solidariedade entre empresários e empregados, em 1946, o então presidente Eurico Gaspar 

Dutra assina um Decreto-Lei atribuindo à Confederação Nacional da Indústria (CNI) a tarefa 

de criar, organizar e dirigir o SESI (SESI, 2014b).  

Assim, no dia 1º de julho de 1946, foi criado o SESI, instituição de direito 

privado, mantida e administrada pela indústria. Com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida dos trabalhadores e seus dependentes, as atividades se desenvolvem com a prestação de 

serviços em saúde, educação, lazer, esporte, cultura, nutrição e promoção da cidadania. Com 

uma diversidade de ações, o SESI pretende atender às especificidades e necessidades de cada 

região do País (SESI, 2014b).  

No Ceará, a criação do Departamento Regional do SESI precedeu à da federação 

das indústrias, iniciada a partir da instalação de uma delegacia regional, em 7 de julho de 

1948. As atividades inicialmente desenvolvidas foram as educacionais, através do curso de 

formação de educadores sociais, de palestras e de cursos de alfabetização, corte e costura; e as 

de assistência econômica, em postos de abastecimento de gêneros de subsistência. 
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Posteriormente, respondendo aos empresários que se diziam prejudicados pelas faltas dos 

trabalhadores por enfermidades, o SESI Ceará instalou clínicas médicas e dentárias e um 

ambulatório de enfermagem (NOBRE, 1989).  

Objetivamente, o SESI tem como finalidade estudar, planejar e executar 

iniciativas em prol da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, bem 

como de seus dependentes, colaborando com a melhoria do padrão de vida no País. A 

organização tem ainda como meta o desenvolvimento do espírito de solidariedade e a 

elevação da produtividade industrial, vinculando, ainda, parte do seu orçamento geral à 

gratuidade (SESI, 2014a). 

Nacionalmente, os departamentos regionais do SESI estendem-se pelos 26 estados 

e distrito federal, em 1.304 unidades que mantêm uma rede de escolas com oferta de educação 

básica, educação de jovens e adultos, educação continuada e acompanhamento pedagógico 

para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A instituição também mantém uma rede 

de bibliotecas, teatros e espaços culturais (SESI, 2014b).  

Além disso, a instituição oferece aos trabalhadores atividades esportivas e de lazer 

voltadas à prevenção de doenças e programas que melhoram a segurança e a saúde no 

ambiente de trabalho. Tudo isso por entender que melhorar a qualidade de vida do trabalhador 

resulta no aumento da produtividade nas empresas. Assim, ao buscar a educação de qualidade, 

o bem-estar dos trabalhadores e estimular a gestão socialmente responsável das empresas, o 

SESI entende estar desempenhando um papel decisivo para o aumento da competitividade da 

indústria e o desenvolvimento sustentável do Brasil (SESI, 2014b).  

Em 2013, no campo da educação o SESI ultrapassou a marca de 1,5 milhão de 

matriculas em cursos de educação continuada para trabalhadores da indústria, seus 

dependentes e comunidade. Além disso, registrou mais de 1,6 milhão de participantes em 

ações educativas para o desenvolvimento de competências educacionais e relacionadas à 

qualidade de vida. Ainda cerca de 34 mil alunos foram atendidos no âmbito do Programa de 

Educação Básica Articulada com Educação Profissional (EBEP), que possibilita aos 

estudantes do SESI frequentarem os cursos do SENAI a partir do 1º ano do ensino médio 

regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) (CNI, 2014d). 

Na área de qualidade de vida, em 2013, os resultados corresponderam a cerca de 

1,6 milhão de pessoas beneficiadas em programas de segurança e saúde no trabalho, 3 

milhões de consultas e 2,5 milhões de atendimentos por meio de ações institucionais (CNI, 

2014d). 
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No Ceará, o SESI opera dispondo de sete unidades operacionais, sendo três em 

Fortaleza, uma em Maracanaú, um Núcleo Integrado SESI/SENAI em Horizonte, um Centro 

Integrado SESI SENAI em Sobral, e uma unidade em Juazeiro no Norte (SESI, 2014a), nas 

quais assume a missão de contribuir para o aumento da produtividade do trabalhador e o 

incremento da competitividade da indústria do Estado do Ceará, por meio de soluções em 

educação e qualidade de vida, traçando como objetivos regimentais (2008): a) alfabetização 

do trabalho e seus dependentes; b) educação de base; c) educação para a economia; d) 

educação para a saúde física, mental e emocional; e) educação familiar; f) educação moral e 

cívica; g) educação comunitária. 

Como princípio básico orientador da metodologia do serviço social, o SESI Ceará 

engloba o indivíduo, o grupo e a comunidade em todas as suas atividades, realçando o 

processo educativo como meio de valorização da pessoa do trabalhador (SESI, 2008). 

A estrutura de governança do SESI Ceará é composta pelas instâncias estatutárias 

- Conselho Regional, Diretoria Regional e Superintendência Regional; pelo ambiente 

estratégico – Unidade de Planejamento e Controle; Ambiente de Apoio ao Negócio – Núcleos 

de Educação e Cultura e Qualidade de Vida; e ambiente de negócio – Núcleos de Negócio; 

além das áreas corporativas. 

Assim, a partir da sua estrutura de governança, o SESI Ceará desenvolveu ações 

direcionadas aos focos estratégicos Educação, Qualidade de Vida e Desempenho do Sistema. 

Em 2013, realizou, através dos Programas de Educação, 49.850 matrículas; e dos Programas 

de Qualidade de Vida, o atendimento a 642 empresas, e a 64.325 trabalhadores em serviços de 

saúde e segurança do trabalho. Realizou, ainda, 69.139 consultas médicas, 89.495 consultas 

odontológicas, 170.348 procedimentos odontológicos, 154.968 exames em análise clínicas, 

47.799 exames radiológicos, 59.580 exames audiométricos, atendendo 112 indústrias com 

consultorias em responsabilidade social empresarial; 97 indústrias e 26.722 trabalhadores com 

o Programa SESI Ginástica na Empresa; e 19.000 matrículas nos Programas de Formação 

Esportiva (SESI, 2014a). 

Por fim, ao longo dos anos verificou-se no SESI Ceará a continuidade da sua linha 

de atuação, com os seus serviços se multiplicando em função de experiências vividas e novas 

necessidades decorrentes da contínua evolução do processo de industrialização. As atividades 

do SESI no Ceará, pela especificidade e diversificação, asseguram ao órgão um lugar de 

honra entre os congêneres e as instituições assistenciais em geral, o que concorreu para 

projetar nacionalmente os industriais cearenses. (NOBRE, 1989). 
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4.1.5 Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 

 

Criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 29 de janeiro de 1969, 

para a integração da universidade com a indústria no processo de modernização da economia 

brasileira, o núcleo central do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) iniciou suas atividades com a 

proposta de aproximar os alunos universitários ao ambiente profissional coordenando 

programas de estágios nas fábricas. Era uma forma de levar o conhecimento acadêmico para 

dentro das empresas e atualizar o pensamento da universidade em relação aos desafios 

enfrentados pelo setor produtivo, o que levou à criação de soluções inovadoras para os 

problemas da indústria (CAVALCANTE, 2009). 

Assim, o IEL surgiu como órgão intermediador da realização de estágios nas 

empresas industriais, incentivando a oferta deles e, ao mesmo tempo, buscando a 

convergência entre os interesses da universidade, em termos de presença efetiva no processo 

de modernização e desenvolvimento; dos jovens talentos, quanto à preocupação da 

perspectiva de emprego e profissionalização; e da indústria, quanto ao problema do baixo 

nível de qualificação de assessores e pesquisadores (NOBRE, 1989). 

Nos anos 1990, quando a economia brasileira abriu as portas para a concorrência 

externa e a defasagem tecnológica da indústria brasileira ficou visível, o IEL começou a 

diversificar suas atividades. A partir daí, o instituto passou a ser procurado por empresários 

que buscavam o aperfeiçoamento da gestão de seus negócios, da inovação tecnológica e da 

modernização das práticas empresariais. Foram desenvolvidas parcerias com instituições 

internacionais para capacitação de dirigentes empresariais, sendo desenvolvidos projetos com 

diversas parcerias, como o Programa IEL de Desenvolvimento e Qualificação de 

Fornecedores (PQF), que qualifica as cadeias produtivas das grandes e médias empresas, a 

partir da parceria entre empresa, sindicato, universidade e demais entidades de classe (IEL, 

2014b). 

A interação entre empresas e centros de conhecimento continua sendo um dos 

principais instrumentos do IEL para incentivar a inovação no setor produtivo, considerada 

estratégica para o crescimento sustentável do País. No entanto, sem perder os rumos traçados 

por seus fundadores, a atuação desse instituto foi diversificada e suas linhas de ação voltadas 

para o desenvolvimento empresarial foram ampliadas, incluindo na nova missão institucional 

da entidade o aperfeiçoamento da gestão e a capacitação de empresários. Assim, com a 

entidade, a CNI ganhava um espaço voltado para a formação dos novos perfis profissionais 

requeridos pela indústria e pelo mercado. Entre os empresários tradicionais e os trabalhadores 



90 

que operavam as máquinas surgiu a demanda por técnicos treinados para pensar o 

funcionamento das empresas e aptos para as funções de direção e gerenciamento 

(CAVALCANTE, 2009). 

Para o cumprimento de sua missão, o IEL deu início à implantação dos núcleos 

regionais, que juntamente com o Núcleo Central sediado no Rio de Janeiro passavam a 

integrar a estrutura organizacional descentralizada da entidade. Em pouco mais de um ano da 

sua criação, havia 17 núcleos regionais disseminados por todas as regiões do Brasil, que 

funcionavam vinculados às respectivas federações das indústrias. O núcleo central tinha como 

responsabilidade específica empreender atividades de interesse nacional, acumulando funções 

de organismo normativo e de apoio às unidades regionais, como orientação e avaliação de 

programas e assistência técnica e financeira para projetos específicos; enquanto que aos 

núcleos regionais competia executar a integração universidade-indústria, desenvolvendo 

projetos de pesquisa, apoio tecnológico e estágio supervisionado, reduzindo distâncias entre 

empresários e universitários (CAVALCANTE, 2009). 

No Ceará, o IEL Núcleo Regional, desde que foi criado em 30 de setembro de 

1971, como associação sem fins lucrativos, e tendo como mantenedores a FIEC, o SESI/CE e 

SENAI/CE, busca como foco manter relações educacionais e de intercâmbio, bem como de 

cooperação técnica, com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas.  

Com a missão do proporcionar soluções para o desenvolvimento empresarial e 

profissional, contribuindo com a competitividade da indústria cearense, o IEL Ceará assume 

os seguintes objetivos estatutários (2007): a) promover a interação entre a indústria e os 

centros de conhecimento, contribuindo, dentro do espírito da livre iniciativa, para o aumento 

da competitividade e para o desenvolvimento econômico e social; b) contribuir para o 

fortalecimento e a difusão do empreendedorismo e para o aprimoramento da gestão e da 

capacitação empresarial; c) promover iniciativas de apoio a coletivos empresariais e ao 

desenvolvimento regional sustentável; d) promover a integração entre a demanda e a oferta 

tecnológica; e) contribuir para acelerar o desenvolvimento tecnológico da indústria cearense, 

promovendo debates sobre temas relacionados com o desenvolvimento socioeconômico e 

tecnológico que concorram para o melhor posicionamento do empresariado; f) estabelecer 

parcerias com a FIEC, o SENAI/CE, SESI/CE, as instituições de ensino e de pesquisas, o 

poder público, as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e privadas e 

outros organismos nacionais e internacionais legalmente constituídos na realização de 

pesquisas, projetos, seminários, cursos e demais trabalhos previstos em seus objetivos 

estatutários. 
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Dessa forma, a partir dos objetivos traçados, o IEL/CE desenvolve ações, como: 

estudos, diagnósticos, pesquisas, prospecções, publicações técnico-científicas e eventos sobre 

temas de interesse da indústria; projetos de cooperação nacional e internacional para o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação dos segmentos produtivos, incluindo arranjos, 

cadeias produtivas; estágios supervisionados, eventos, cursos, concessão de bolsas de estudo e 

prêmios; programas e projetos de educação direcionados para a disseminação da cultura e a 

capacitação empresarial; difusão de informações, assessoria e consultoria empresarial para a 

melhoria da competência de gestão das empresas; programas e projetos estratégicos de 

cooperação internacional. 

Enfim, o IEL Ceará busca implementar soluções inovadoras e customizadas às 

necessidades de cada empresa e cadeia de valor, visando a preparar as empresas para um 

ambiente de alta competitividade, oferecendo soluções em gestão corporativa, educação 

empresarial e desenvolvimento de carreiras. No campo da inovação, participa da Mobilização 

Empresarial pela Inovação (MEI), que liderado pela CNI pelas principais lideranças 

empresariais constitui-se no movimento nacional para fortalecer e ampliar a inovação no 

Brasil (IEL, 2014a). 

Em conclusão, após apresentar o Sistema FIEC e as organizações que o compõem, 

com o intuito de demonstrar a amplitude e a complexidade da organização objeto do presente 

estudo, a seção seguir apresenta como resultado o contexto, o conteúdo e o processo da 

mudança estratégica no Sistema FIEC, no período referente aos anos de 2009 a 2014. 
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4.2 O CONTEXTO DA MUDANÇA ESTRATÉGICA NO SISTEMA FIEC 

 

O Sistema FIEC define como cerne da sua missão fortalecer a indústria e 

incentivar o desenvolvimento socioeconômico do Ceará (SFIEC, 2015). Assim, como parte 

ainda de um sistema de atuação nacional que se concentra em temas horizontais, com foco na 

melhoria da competitividade e do ambiente de negócios e no estímulo à inovação, o seu 

trabalho está fortemente interligado à própria pauta de crescimento do Brasil (CNI, 2013), e 

mais especificamente do Ceará. 

Neste sentido, essa subseção apresenta aspectos socioeconômicos do 

macroambiente e do ambiente setorial de atuação do Sistema FIEC, como parte do contexto 

externo da mudança estratégica ocorrida na organização. São abordados, ainda, aspectos do 

ambiente interno do Sistema FIEC como parte do contexto interno da mudança. 

 

4.2.1 O macroambiente  

 

A priori, a presente pesquisa destaca a dinâmica da economia brasileira que, de 

acordo com Squeff (2015), sofreu grandes transformações na década de 1990, em função de 

mudanças conjunturais, estruturais e institucionais, tais como liberalização comercial e 

financeira, privatizações, planos de estabilização, crises cambiais e adoção do regime de 

metas de inflação e do câmbio flutuante. Segundo o mesmo autor, a partir dos anos 2000, 

embora tenha sido verificada uma maior estabilidade nas políticas macroeconômicas e no 

marco institucional, observou-se a emergência de novos desafios, entre os quais se destacaram 

a consolidação da China como potência econômica, a crise financeira internacional deflagrada 

nos Estados Unidos em 2008, e seu aumento em 2011, e o processo de redução da 

participação do valor adicionado1 pela indústria de transformação no Produto Interno Bruto 

(PIB).  

Sobre a repercussão da referida crise internacional no Brasil, Cardoso Jr (2010) 

destaca, no primeiro momento, a elevação dos preços das commodities e a saída de capitais, 

lucros e dividendos, visando, em boa parte, a cobrir perdas sofridas pelos investidores nos 

países centrais, o que acabou por derrubar as cotações da Bolsa de Valores e fechar um canal 

de capitalização de empresas que vinha tendo utilização crescente, dado o alto custo do 

crédito. O segundo momento, segundo a análise do autor, manifestou-se por uma elevação na 

                                                           
1
 Valor adicionado equivale ao PIB a preços básicos e, neste caso, os impostos não são computados como ocorre 

no PIB a preços de mercado (CAVALCANTE; MAGALHÃES, 2014). 
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taxa de câmbio e pela contração da liquidez. A busca de ganhos financeiros por parte de 

grandes e médias empresas que apostaram com derivativos na manutenção da taxa de câmbio 

impôs pesadas perdas ao setor, mostrou importantes falhas nos mecanismos de regulação do 

mercado e aumentou a incerteza do empresariado. No terceiro momento a crise se fez 

manifesta com a queda na taxa de crescimento do PIB (CARDOSO JR, 2010).  

Consequentemente, a agenda positiva de políticas públicas concentrou-se no 

combate à crise. No plano macroeconômico, a meta de superávit primário foi reduzida para 

2,5% do PIB, e o Banco Central Brasileiro (BCB) cortou a Taxa Selic, chegando a 8,75% em 

agosto de 2009. Não obstante a queda, o Brasil mantém uma das mais altas taxas de juros do 

mundo (CARDOSO JR, 2010), chegando a 13,25% ao ano em abril de 2015 (BCB, 2015). Ao 

mesmo tempo, o governo buscou a manutenção da demanda agregada, tanto em termos de 

consumo das famílias, fomentado pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento do valor e 

da cobertura do Programa Bolsa Família, quanto do investimento, fomentado pela redução de 

impostos sobre bens de consumo, ampliação de recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela redução da taxa de juros de longo 

prazo (TJLP), por incentivos fiscais para bens de produção e pela manutenção dos 

investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ampliados por um novo 

programa de habitação popular. Assim, a política anticrise deteve o processo de contração 

econômica, sendo praticamente nulo o crescimento do PIB em 2009 (CARDOSO JR, 2010). 

Contudo, Cardoso Jr (2010) considera que a implementação das medidas 

macroeconômicas não conseguiu imprimir ao País um ritmo adequado de crescimento, 

apresentando no período de 2004 a 2009 a taxa média de crescimento econômico de 4,0% ao 

ano, baixa para um país que aspira atingir a condição de nação desenvolvida. Em adição, no 

tocante ao panorama do PIB brasileiro, Squeff, (2015) afirma ainda que apesar do aumento na 

taxa média de crescimento do PIB de 1,6% ao ano nos anos 1990, para 3,3% ao ano entre 

2000 e 2009, e para 3,4% ao ano entre 2010 e 2013, constata-se que esta ainda é muito 

reduzida frente ao hiato de renda que separa o Brasil dos países desenvolvidos, bem como 

para diminuir a elevada desigualdade de renda que caracteriza a sociedade brasileira 

(SQUEFF, 2015).  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2014, o PIB brasileiro variou 0,1% em relação a 2013, apresentando os setores da 

agropecuária e de serviços uma expansão de 0,4% e 0,7%, respectivamente, enquanto que o 

setor industrial recuou -1,2%. Segundo o órgão, a estabilidade do PIB resultou da variação 

positiva de 0,2% do valor adicionado e do recuo nos impostos (-0,3%), alcançando R$ 5,52 
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trilhões em valores correntes, fixando o PIB per capita em R$ 27.229, com queda de -0,7%, 

em volume em relação a 2013 (IBGE, 2014). 

Para De Negri e Cavalcante (2014), nos primeiros anos da década de 2000, a 

economia brasileira passou por um processo de retomada do crescimento do PIB com redução 

da pobreza e da desigualdade, tratando-se de uma combinação inédita na história econômica 

do País, tradicionalmente marcada pela dicotomia entre crescimento versus distribuição da 

riqueza nacional. Os autores observaram ainda que uma série de indicadores sociais também 

tiveram melhoras significativas no período, a exemplo do índice de Gini2, que caiu de cerca 

de 0,59 no início da década para 0,53 em 2012, tratando-se de uma redução superior a 10% 

em apenas dez anos, de um indicador que, nos vinte anos anteriores, havia caído apenas 4%. 

Ainda, o percentual de domicílios extremamente pobres, quando começou a ser calculado em 

1976, era de 13% e, em quase 25 anos, caiu apenas três pontos percentuais, chegando a 10% 

no início dos anos 2000. Nos doze anos seguintes, esse indicador caiu para menos de 5%. A 

continuidade desse processo de redução da pobreza e da desigualdade requer que o 

crescimento econômico se mantenha em taxas superiores às que o país vem apresentando nos 

últimos anos, desde a saída da crise em 2010 (DE NEGRI; CAVALCANTE, 2014).  

Destaca-se, ainda, que segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) de 2013, a distribuição dos rendimentos segundo o Índice de Gini mostrou que ao 

longo da série histórica desde 2001, a distribuição dos rendimentos de todas as fontes (das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade com rendimento) apresentou tendência decrescente, o 

que indica uma melhora na distribuição desses rendimentos entre os anos. De 2001 para 2012, 

o Índice de Gini ficou estável, com coeficiente de 0,569; diminuiu para 0,504 em 2012; em 

2013 também voltou ao patamar de 2011, de 0,505 (IBGE, 2014). 

Ainda a respeito dos fatores que concorreram para o bom desempenho da 

economia brasileira nos anos 2000, De Negri e Cavalcante (2014) destacam o cenário 

internacional favorável à exportação de commodities. Segundo os autores, entre 2000 e 2008 

os preços de commodities cresceram a uma taxa de 13,4% ao ano, sendo que no período de 

elevação mais intensa, entre 2004 e 2008, esse crescimento foi de 21% ao ano. Após a crise 

de 2008, no entanto, há uma estabilização desses preços, que passaram a crescer menos de 1% 

ao ano, o que aponta para o fim de um ciclo de expansão que teve consequências importantes 

sobre a economia brasileira. 

                                                           
2 Índice de GINI é uma medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (a perfeita 
igualdade) até um (a desigualdade máxima) (IBGE, 2014). 
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Segundo De Neri e Alvarenga (2011), a elevada rentabilidade das exportações de 

commodities teve, no entanto, efeitos importantes sobre a composição da pauta de exportações 

brasileira, que ficou muito mais dependente de produtos primários, e, muito provavelmente, 

sobre a composição do próprio investimento privado no Brasil, que se concentrou em 

segmentos tradicionais. Por sua vez, Squeff e De Negri (2014) ressaltam o aspecto de que a 

participação das commodities na pauta brasileira de exportações cresceu de menos 37% para 

mais de 53%, entre 2000 e 2011. Para os autores, essa mudança na composição da pauta de 

exportações brasileira pode contribuir para explicar a queda da participação da indústria de 

transformação no PIB, que pôde ser verificada principalmente após 2009. De fato, logo após o 

início do ciclo de alta de commodities, entre 2009 e 2013 a indústria de transformação perde 

mais de três pontos percentuais de participação em apenas quatro anos, dando lugar ao 

crescimento do setor de serviços e da indústria extrativa (SQUEFF; DE NEGRI, 2014). 

No tocante ao nível de investimento, conforme De Neri e Cavalcante (2014), no 

período de 2000 a 2012 não se observou uma expansão significativa da taxa de investimento, 

que passou de um nível próximo a 17% do PIB, no início da década de 2000, para 18%, em 

2012, tendo chegado a 19% em alguns anos desse período. Mesmo o aumento nos 

desembolsos do BNDES, que passaram de R$ 33,5 bi, em 2003, para R$ 156 bi, em 2012, não 

foi capaz de estimular o aumento dos investimentos na mesma proporção. Os investimentos, 

públicos e privados, em infraestrutura passaram de menos de R$ 40 bilhões, no início da 

década, para cerca R$ 120 bilhões, em 2013, alcançando 2,45% do PIB, e ainda, uma parcela 

relevante do investimento total em infraestrutura. Os investimentos públicos em transportes 

passaram de cerca de R$ 8 bilhões para cerca de R$ 26 bilhões por ano, no período 2003 a 

2010. Para os autores, apesar do crescimento, esse valor representa apenas 0,6% do PIB, e 

tendo se mantido estável desde 2010, configura-se num montante aquém do suficiente para 

eliminar os gargalos da infraestrutura brasileira, especialmente da infraestrutura de 

transportes. 

No que diz respeito aos investimentos em tecnologia, enquanto os países 

ampliaram de forma significativa seus investimentos em P&D, o Brasil manteve baixos níveis 

em relação ao PIB, quando a relação P&D empresarial/PIB, no período entre 2005 e 2008, 

passou de 0,49% para 0,53% do PIB (CAVALCANTE; DE NEGRI, 2010). 

Já com relação ao mercado de trabalho brasileiro, os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o período compreendido entre os anos de 1992 e 2012 apontam, a partir de 2003, as 

tendências de diminuição da taxa de desemprego, de aumento do rendimento médio real, da 
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redução dos indicadores de pobreza e desigualdade, bem como da queda da taxa de 

informalidade (IBGE, 2014). Sobre o assunto, Corseuil et al. (2013) destaca os seguintes 

elementos do contexto do mercado de trabalho brasileiro para o referido período: o aumento 

sistemático da proporção de mulheres que compuseram a força de trabalho ao longo do 

referido período, a queda da participação dos jovens entre 10 e 14 anos, o aumento dos grupos 

etários entre 25 e 49 anos, e ainda um crescimento da participação dos idosos no mercado de 

trabalho.  

Amitrano (2015) ressalta que, entre os anos de 2003 e 2010, o mercado de 

trabalho brasileiro apresentou sinais de vigor, tendo como importantes destaques a redução 

dos indicadores de pobreza, de desigualdade de renda e da taxa de desemprego. O autor 

observou, ainda, o aumento dos ocupados com carteira de trabalho e contribuintes do sistema 

de seguridade social, a expansão do salário real médio e da massa real de salários. Contudo, 

segundo o autor, a partir de 2010, o mercado de trabalho brasileiro iniciou uma trajetória de 

deslocamento dessa zona de conforto, quando então se dirigiu para uma zona de incerteza, 

caracterizada por taxas de desemprego e de participação inferiores à sua média histórica. Para 

autor tais fatos refletem uma mudança significativa na composição da força de trabalho, 

resultante, sobretudo, da maior demanda das organizações por mão de obra qualificada e de 

políticas e recursos públicos voltados para o aumento da educação. Assim, quando observados 

os anos de 2011 a 2013, constatam-se baixas taxas de expansão da atividade econômica que 

reduziram o dinamismo do mercado de trabalho (AMITRANO, 2015).  

Para Bonelli (2014), uma das principais preocupações na agenda contemporânea 

da economia brasileira é a perda de dinamismo depois da crise global de 2008, associada à 

redução dos ganhos de produtividade3 . Depois da elevada taxa de crescimento do PIB 

registrada em 2010, o fraco desempenho registrado nos anos 2011 a 2013, que se prolonga até 

2014, tornou essa preocupação ainda mais aguda. Observa o autor que, em geral, reduções no 

ritmo de crescimento dos países emergentes têm sido associadas a ritmos de crescimento mais 

lentos da produtividade.  

Em sua publicação sobre conjuntura econômica, o IPECE afirma que o 

crescimento da economia mundial em 2014 mostrou-se tímido diante do esperado pelas 

instituições que projetam essa variável. Destaca, ainda, que conforme o Fundo Monetário 

                                                           
3
 A produtividade mede o grau de eficiência com que determinada economia utiliza seus recursos para produzir 

bens e serviços de consumo. Diferentes abordagens dão origem a distintas medidas de produtividade. Dentre tais 
medidas, a mais elementar é a produtividade do trabalho, que expressa o produto gerado por cada hora de 
trabalho na economia em questão. Trata-se de um indicador apropriado para comparar tais padrões ao longo de 
diferentes economias (MESSA, 2014). 
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Internacional (FMI), na publicação do World Economic Outlook Update de janeiro de 2015, o 

crescimento econômico mundial foi de 3,3% em 2014, influenciado, principalmente, pelo 

desempenho da economia americana, cuja estimativa de crescimento era de 2,4%, somado à 

recuperação de alguns países europeus como a Alemanha e a Espanha, e de economias 

asiáticas, como a Coreia, a Índia e a China. Já a economia brasileira registrou uma leve alta 

em 2014 (0,1%), o que configura um cenário de estagnação. Este é o mais baixo resultado 

para a economia nacional desde a crise internacional de 2009, quando havia recuado 0,2% 

(IPECE, 2015). 

Em adição, De Neri e Cavalcante (2014) afirmam que o aumento da produtividade 

tornou-se fator mais crítico na sustentação do crescimento econômico brasileiro, envolvendo 

relevantes fatores que vão além da eficiência, passando tanto pela qualidade do capital 

humano quanto pela intensidade e qualidade do capital utilizado na produção. Contudo, para 

os autores, independentemente da forma como se meça, de qual indicador ou nível de 

agregação se utilize, ou a qual país se compare, a produtividade brasileira teve um 

desempenho muito fraco nas últimas décadas. Desde o final dos anos 1970, a produtividade 

brasileira não cresce de forma substantiva e sustentada. Nos anos 2000, foi possível perceber 

uma tendência de crescimento da produtividade até 2008, todavia não foi suficiente para 

reverter a forte queda dos anos 1980. Para os autores, não houve ampliação da eficiência 

derivada da incorporação de tecnologia, da ampliação da escala de produção ou da melhoria 

do ambiente de negócios. Esse cenário tem sido ainda mais preocupante na indústria, onde os 

indicadores apontam uma queda de produtividade nos últimos anos. Do ponto de vista 

internacional, essas décadas de baixo crescimento da produtividade deixaram um legado de 

atraso em relação ao mundo desenvolvido e mesmo em relação a outros países em 

desenvolvimento (DE NERI; CAVALCANTE, 2014).  

Para os autores, a persistência do fraco desempenho da produtividade do Brasil 

nos últimos vinte anos remete a causas estruturais mais complexas do que crises transitórias, 

como por exemplo: i) tecnologia, falta do desenvolvimento tanto nas tecnologias de processo, 

que possibilitam uma maior produção física a partir de uma mesma utilização de fatores, 

quanto as tecnologias/inovações de produto; ii)  educação e a qualificação da mão de obra, 

embora o Brasil tenha ampliado a escolaridade média de sua população e de sua força de 

trabalho, ainda existem questões a serem equacionadas, associadas tanto à qualidade da 

educação quanto às áreas de formação em nível superior e nível médio, como a escassez de 

profissionais em algumas especialidades, a exemplo das engenharias; iii) infraestrutura, o 

baixo investimento deixaram patente a insuficiência crônica de infraestrutura para sustentar o 
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processo de crescimento econômico brasileiro; e iv) ambiente de negócios ou de qualidade 

das instituições, a excessiva burocracia, não apenas pública, se manifesta desde a chegada ou 

a saída de mercadorias nos portos até o registro de um novo medicamento ou patente, 

passando pela lentidão da justiça ou pela complexidade da estrutura tributária brasileira.  

Por fim, De Neri e Cavalcante (2014) defendem que a estrutura produtiva e as 

características macroeconômicas explicam apenas uma parcela do baixo crescimento da 

produtividade brasileira, sendo necessário também expandir perspectivas sobre os 

determinantes microeconômicos e a dinâmica das firmas, que acabam por afetar a eficiência 

do País, e assim, a partir do debate sobre tais temas, poder contribuir para a formulação de 

políticas que garantam a continuidade do processo de crescimento econômico e inclusão 

social que marcou o País no período recente. 

Em adição, relataram os entrevistados 4 e 5 desta pesquisa sobre o contexto: 

 
Nesse período a FIEC verificou que a produtividade brasileira não crescia, e que, 
portanto, precisava fazer uma ação que ajudasse as empresas industriais a terem um 
aumento de produtividade, coisa que se vinha tentando fazer com a formação de 
técnicos e a formação de profissionais. Mas, a formação de técnicos e profissionais 
sozinha não conduzia a nada de novo. Precisava então dar um suporte, um suporte 
tecnológico que permitisse que as empresas comprovassem a qualidade de seus 
produtos e até viesse a melhorá-los, e também que pudessem inovar, porque na 
realidade para ser competitivo e atingir os padrões internacionais precisava criar 
algo novo e esse algo novo, entenda, sair do branco para o preto, como pequenas 
mudanças graduais que levasse a uma melhora da produtividade, uma condição de 
competição internacional (ENTREVISTADO 4). 

 
Esses anos de 2006 a 2014, eles tiveram duas faces conjunturais. Veja que a crise 
que eclodiu em setembro de 2008, vem trazendo um efeito cascata que ainda não 
terminou, nem mesmo na União Europeia. Mas, de qualquer forma, foi um problema 
estrutural internacional, que não afetou tanto o Brasil e não afetando tanto o Brasil, 
também não afetou tanto o Ceará. O Brasil passou por cima daquilo que veio 
preocupar as autoridades americanas e as autoridades da União Europeia. Então, o 
então presidente da FIEC atuou no Sistema numa época em que o Brasil conseguiu 
se manter adiante da conjuntura adversa em outros continentes (ENTTREVISTADO 
5). 

 
Em resumo, para a caracterização do macroambiente do contexto externo do 

Sistema FIEC envolvendo o período proposto do estudo apresentaram-se aspectos 

socioeconômicos nos quais foi possível identificar um contexto marcado pela baixa taxa de 

crescimento da economia. Além disso, foram observados baixos níveis de investimento, de 

inovação e de produtividade, apesar da constatação da melhoria dos indicadores sociais, como 

o nível de emprego, de escolaridade e de esperança de vida. 

A partir desse macrocontexto, a próxima subseção apresenta aspectos do setor 

industrial, e mais especificamente da indústria cearense, por esta se configurar como o 

ambiente setorial de atuação do Sistema FIEC. 
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4.2.2 O ambiente setorial 

 

De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), a 

indústria geral é composta pelas atividades extrativa mineral, transformação, construção civil 

e eletricidade, gás e água (SIUP)4 (BARRETO; BEZERRA DE MENEZES, 2014). 

Segundo Bezerra de Menezes et al. (2014, p.82),  

 
O setor industrial é elemento chave no processo de desenvolvimento, tendo em vista 
sua capacidade de ampliar o dinamismo de uma economia por conta de sua relação 
com as outras atividades econômicas. Dentro da estrutura econômica, é o setor com 
maior potencial de gerar inovação e, consequentemente, maior capacidade de 
agregar valor aos bens produzidos, permitindo ganhos de produtividade que se 
irradiam para toda a economia. 
 

Na mesma linha de entendimento, o setor industrial brasileiro é colocado por 

Squeff e De Negri (2014) no cerne do debate sobre a eficiência econômica. Para esses autores, 

uma das hipóteses para o baixo crescimento da produtividade na economia brasileira nos 

últimos 20 anos é o impacto negativo que a redução da participação da indústria de 

transformação na economia teve sobre a produtividade.  

Para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a explicação da 

correlação entre o crescimento da indústria e o desempenho geral da economia se baseia em 

dois efeitos: ao fato de a expansão do capital e do emprego na manufatura induzir à 

transferência de mão de obra dos setores menos produtivos para as atividades industriais, as 

quais apresentam níveis mais elevados de produtividade; e à existência de retornos crescentes 

de escala estáticos e dinâmicos no setor industrial, induzidos, entre outros, por mudanças 

tecnológicas (ABDI, 2014). 

Por sua vez, Cimoli, Porcile e Sossdorf (2015) defendem que a estrutura industrial 

desempenha um papel crucial na capacidade dos países de sair da crise e da velocidade com a 

recuperação. Para os autores, os países com uma estrutura mais diversificada se saem melhor 

em longo prazo em termos de produtividade, competitividade e crescimento, em razão do 

desenvolvimento de conhecimento e de capacidades necessárias para readaptar estratégias e 

estruturas a uma economia internacional em rápida mudança, tornando-a menos vulnerável a 

essas mudanças. 

                                                           
4
 A atividade de Eletricidade, Gás e Água equivale aos Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) e 

engloba as atividades de geração e distribuição de energia elétrica, distribuição de gás, distribuição de água, 
coleta e tratamento de esgotos e resíduos sólidos (BARRETO; BEZERRA DE MENEZES, 2014). 
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Historicamente, De Toni (2015) considera que a industrialização proporcionou 

níveis crescentes de renda e bem-estar da população, gerando empregos mais qualificados e 

difundindo ganhos de escala. Para o referido autor, é a indústria que gera inovação, e mesmo 

em setores de ponta ligados a serviços tais como as tecnologias digitais e de comunicação, é a 

indústria microeletrônica que dita o ritmo de crescimento. Em adição, Brandão (2015) afirma 

que a indústria está no coração do processo de mudança estrutural que é o desenvolvimento. 

A indústria foi e continua a ser o motor do desenvolvimento. 

Laplane (2015) afirma, ainda, que na segunda metade do século XX, 

industrialização e desenvolvimento se tornaram sinônimos no mundo inteiro, merecendo 

destaque a doutrina da industrialização como estratégia de desenvolvimento, conduzida pela 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) para os países de 

economias primário-exportadoras como forma de superar barreiras históricas ao crescimento. 

Nesse cenário, até a década de 1980, o Brasil foi o país latino-americano mais bem-sucedido 

na construção de uma estrutura industrial diversificada, tendo, no início da década, 

praticamente completado a substituição de importações e internalizado a produção de bens 

industriais por meio da forte presença de filiais de empresas multinacionais líderes nos 

diversos mercados de bens intensivos em tecnologia. Contudo, a vulnerabilidade externa e a 

instabilidade abriram as portas, nos anos 1990, para o abandono da estratégia industrializante.  

A visão de que a abertura da economia e a privatização da infraestrutura e do setor 

produtivo estatal promoveriam uma reorganização virtuosa da indústria tornou-se dominante, 

optando-se explicitamente por não estabelecer qualquer forma de política industrial 

(LAPLANE, 2015). 

Assim, em vez de aproveitar as circunstâncias da economia mundial para 

fortalecer suas empresas e para ampliar sua presença na indústria mundial, o Brasil 

experimentou, nos anos 1990, sua primeira onda de desindustrialização. A combinação de 

condições macroeconômicas desfavoráveis ao investimento e à produção e a falta de visão 

estratégica pública e privada fizeram com que a indústria brasileira percorresse uma trajetória 

oposta à dos países asiáticos. Enquanto a indústria brasileira encolhia, desarticulava-se e 

ficava restrita à sua tradicional inserção regional na América do Sul, a indústria asiática 

crescia, desenvolvia capacidade inovadora, ocupava novos espaços no mercado mundial e 

capturava elos importantes nas novas cadeias globais de valor (LAPLANE, 2015).  

Já na primeira década do século XXI, a estratégia brasileira de desenvolvimento 

sofreu uma inflexão positiva: além da adoção da inclusão social como eixo central, houve a 

retomada da política industrial - a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
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(PITCE), em 2004; a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em 2007; o Plano Brasil 

Maior, em 2011; o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI), em 2007-

2010; e a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), em 2012-2015 

(LAPLANE, 2015).  

Contudo, as tentativas de reorganizar e expandir a atividade industrial no País 

enfrentaram várias dificuldades, como, em 2011, a retração do comércio internacional e dos 

mercados importadores de manufaturas brasileiras e as dificuldades financeiras das matrizes 

das empresas estrangeiras com filiais no Brasil, impactando negativamente a balança 

comercial e o saldo da conta corrente do balanço de pagamentos. A partir de 2012, os 

investimentos perderam fôlego e os aumentos da produtividade foram insuficientes para 

enfrentar a concorrência externa em condições de apreciação cambial e de aumento do salário 

real (LAPLANE, 2015).  

Em suma, para Laplane (2015), em resposta à crise internacional e à 

desaceleração do crescimento doméstico, tentou-se reduzir os custos da produção, 

desonerando a folha de salários e oferecendo crédito com condições mais vantajosas para os 

investidores, mantendo-se o nível de consumo de duráveis por meio da redução de impostos e 

da ampliação do crédito, entretanto as medidas adotadas não conseguiram restaurar as 

expectativas positivas de crescimento nem estimular a expansão da produção e dos 

investimentos.  

Por sua vez, Bonelli e Pessoa (2010) afirmam que a redução do peso da indústria é 

uma tendência mundial: a indústria de transformação representava 24,9% do PIB em 1970, e 

passou para 16,6 % do PIB mundial em 2007. Para os autores, nos anos 1970, o Brasil tinha 

uma indústria muito maior em comparação a países com níveis de desenvolvimento similares.  

No Brasil, Delgado (2015) ressalta que a indústria de transformação, depois de 

crescimento em 2010, de 10,1%, alcançou a pequena expansão de 0,1% em 2011, e uma 

queda expressiva em 2012, -2,5%, conforme os dados da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento da Indústria (ABDI).  

Neste cenário, documentos de entidades empresariais destacam os riscos de 

desindustrialização e chegam a anunciar a necessidade de uma nova política econômica 

(IEDI, 2013; Fiesp, 2013), como por exemplo o documento “Monitoramento de Cenários 

Prospectivos”, elaborado pela Confederação Nacional das Indústrias em 2015 (CNI, 2015b), 

no qual é destacado o baixo nível das taxas de investimento e de produtividade como fatores 

que intensificaram o processo de desindustrialização no Brasil. Para a CNI (2015), a indústria 

brasileira tornou-se menos competitiva nos últimos 10 anos, sendo tal perda retratada pelo 
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crescimento do custo unitário do trabalho em dólares reais (CUT)5, que entre 2002 e 2012 

acumulou um crescimento de 136%. Assim, a combinação de baixa produtividade e de 

elevados custos foi fatal para o desempenho da indústria, acabando, ainda, por reduzir a 

confiança do empresário, levando, por sua vez, à queda do investimento (CNI, 2015). 

Conforme analisado pelo IPECE (2015), durante o ano de 2014 a indústria 

nacional apresentou sucessivas quedas, como a de 0,1% no quarto trimestre de 2014, 

configurando-se a alta inflacionária e as pressões de custo por conta dos salários elevados sem 

acompanhamento do aumento de produtividade como fatores que têm prejudicado o grau de 

expectativas empresariais quanto à capacidade de venda futura. 

Segundo Coutinho e Kupfer (2015), a deflagração da crise financeira global em 

2008 impulsionou uma perda de dinamismo industrial, que se intensificou em 2011, seguido 

de lento crescimento do comércio internacional de manufaturas, com grande acirramento da 

concorrência mundial, somando-se ainda uma significativa erosão da competitividade do setor 

manufatureiro brasileiro em relação a seus concorrentes. Para os autores, a perda de 

competitividade da indústria no Brasil é resultante de razões como a elevação da carga 

tributária, os crescentes custos salariais, de energia, de matérias-primas e de logística e a 

apreciação relativa da taxa de câmbio.  

Contudo, mesmo diante desse cenário, para Coutinho e Kupfer (2015), a base 

industrial brasileira ainda é economicamente relevante e, apesar da perda de participação no 

PIB, sua força e poder de reação não devem ser subestimados, dado a capacidade de 

resistência demonstrada pela indústria brasileira durante períodos difíceis, como a longa etapa 

de alta instabilidade com estagnação de 1980-2003. 

Observando, especificamente, o setor industrial do Ceará, estado brasileiro 

diretamente relacionado ao raio de atuação do Sistema FIEC, estudo de caso da presente 

pesquisa, percebe-se o peso que a indústria possui na estrutura da economia estadual, 

representando, no período de 2002 a 2011, uma média de 23,38% de participação no valor 

adicionado total da economia cearense (BEZERRA DE MENEZES et al., 2014).  

Para os autores, para se entender as contribuições da atividade industrial ao 

processo de desenvolvimento é necessário considerar o perfil da indústria, em especial da 

indústria de transformação. Neste tocante, a estrutura atual da manufatura cearense é resultado 

de um modelo de industrialização que seguiu um padrão semelhante ao dos demais estados 

                                                           
5
 O CUT é uma medida de competitividade baseada nos determinantes da competitividade. Ele representa o 

custo com trabalho para se produzir uma unidade de um bem. Quanto maior o CUT, menor tende a ser a 
competitividade do país. É influenciado por três fatores: salário, produtividade do trabalho e taxa de câmbio 
(CNI, 2015). 
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nordestinos, caracterizados pela desigualdade na distribuição geográfica da indústria e pela 

reestruturação tecnológica de setores industriais tradicionais, como confecções, têxtil, 

calçados, alimentos, cuja produção é predominantemente voltada para o mercado interno. O 

processo baseou-se no desenvolvimento de indústrias de fraca densidade tecnológica. O 

parque industrial cearense passou por profundas transformações nas últimas décadas, sem, 

contudo, promover uma modificação mais profunda no perfil existente, mantendo o foco nas 

atividades tradicionais. Contudo, esse contexto não reduz a importância estratégica da 

indústria, ao contrário, seu desempenho é e continuará sendo importante para o 

desenvolvimento da economia cearense (BEZERRA DE MENEZES et al., 2014). 

No período de 2008 a 2012, constatou-se que a economia industrial do Ceará 

cresceu em um ritmo superior à economia nacional, com exceção do ano de 2011. Nesse 

período, enquanto o comportamento da taxa de crescimento do PIB Industrial do Brasil 

apresentou um recuo de 4,2% em 2008 para negativos -0,8% em 2012, a taxa de crescimento 

do PIB Industrial do Ceará passou de 5,9% em 2008 para 2,6% em 2012. Apesar da queda 

apresentada na produção física, em 2012, o resultado da indústria de transformação cearense 

(-1,3%) foi superior à média nacional (-2,7%), sendo verificada, ainda, uma expansão no 

parque fabril brasileiro, dada a ampliação da participação de 2,5% para 2,9% (SENAI, 2014). 

Considerando a evolução do valor adicionado, a indústria cearense apresentou um 

crescimento médio de 4,0% ao ano, entre 2003 e 2012. Dentre as atividades que compõem o 

setor da indústria, a mais importante continuou sendo a indústria de transformação, com uma 

participação, em 2011, de 10,4% no total do valor adicionado do Ceará, seguida das 

atividades da construção civil (6,1%), produção e distribuição de eletricidade, gás, água, 

esgoto e limpeza urbana (5,2%) e indústria extrativa (0,5%). Comparando com o ano de 2002, 

as atividades industriais que ganharam participação foram relacionadas aos Serviços de 

Utilidade Pública (SIUP), com um ganho de 2,1% pontos percentuais, e construção civil, 

0,6%, enquanto a indústria de transformação apresentou uma perda de participação com 

queda de 3,0%, e a indústria extrativista registrou uma leve queda de 0,1%. Vale ressaltar, de 

forma específica, o desempenho do setor da construção civil, que vem continuamente 

apresentando um ganho de participação, passando de 5,5% em 2002, para 6,1% em 2011 

(TROMPIERI NETO, 2014). 

Tal desempenho pode ser associado ao dinamismo da economia cearense e aos 

ganhos de bem-estar experimentados pela população cearense, seja pela expansão das áreas 

urbanizadas, seja pelo maior acesso a bens de consumo duráveis permitidos pela melhoria da 

renda observada no período. Em conjunto, o maior dinamismo econômico e os avanços em 
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termos de bem-estar ampliam a demanda para esse tipo de atividade, como maior consumo de 

energia elétrica e serviços de água e esgoto, por exemplo. Soma-se a isso o próprio 

aquecimento do mercado imobiliário na Capital cearense e os investimentos realizados pela 

iniciativa privada, como a construção e expansão de centros comerciais, motivados pela 

expansão do comércio varejista local, além dos programas federais de incentivo à aquisição 

de moradias e pelos estímulos oferecidos para construção de imóveis residenciais 

(TROMPIERI NETO, 2014). 

Em 2012, o PIB industrial do Ceará alcançou 17,8 bilhões de reais, o terceiro 

maior do Nordeste (SENAI, 2014), o que representou 22,8% da economia do Ceará e o 

emprego de 360 mil trabalhadores, correspondendo por 24,1% do emprego formal do Estado e 

por 3,0% da força de trabalho industrial do Brasil. Em 2013, com 14.979 empresas 

industriais, o Ceará respondeu por 2,9% do total de empresas que atuam no setor industrial do 

Brasil, alcançando nesse ano US$ 1,1 bilhão em exportações (CNI, 2014).  

No tocante à competitividade, entre 2001 e 2011, a produtividade do trabalhador 

industrial cearense registrou uma redução de 14,3%. Esse percentual foi superior à queda 

observada para a indústria nacional, que foi de 13,5% no período. Como resultado, a 

produtividade do operário industrial cearense ainda apresenta uma expressiva defasagem em 

relação à produtividade nacional. De fato, em 2011, a produtividade no Ceará correspondia a 

apenas 41,8% daquela alcançada pelo operário da indústria nacional, entrou em declínio ainda 

em 2003, para apresentar uma breve recuperação entre 2006 e 2008, e voltar a cair a partir de 

2009.  

Para Cavalcante e Magalhães (2014), o ano de 2011 foi um período com menor 

dinamismo na atividade industrial no Ceará. O desempenho no Estado acompanhou o 

comportamento registrado para o setor em nível nacional. Assim, afetada pelos 

desdobramentos da crise internacional e por problemas de competitividade, a indústria 

cearense experimentou reduções na produção que diminuíram sua participação no valor 

adicionado da economia. A esse quadro, destacam os referidos autores, somam-se um recuo 

nas vendas internas e uma relativa estabilidade nas exportações, movimentos incapazes de 

estimular um maior ritmo na produção.  

Já nos anos de 2012 e 2013, a indústria cearense, influenciada pela indústria da 

construção civil, apresentou uma taxa de crescimento de 2,6% e 5,62%, respectivamente. 

Contudo, os desempenhos desses anos se mostram especialmente influenciados pelo lado da 

demanda, não apresentando as condições de oferta que limitam o poder de crescimento da 

atividade, reduzindo sua competitividade, mudanças significativas (IPECE, 2014). 
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Tal cenário sucedeu em 2014, um recuo de 1,87% no comportamento da taxa de 

crescimento da indústria cearense, o que refletiu, ainda, em um saldo negativo de empregos 

gerados e da produção física nesse ano, repetindo os sinais de esgotamento de crescimento do 

cenário nacional, principalmente, pela insuficiência do lado oferta e de um cenário 

internacional desfavorável em razão da queda dos preços relativos das commodities.  

Em adição, os entrevistados 6 e 9 desta pesquisa relataram a respeito do ambiente 

setorial:  

 
No que diz respeito ao setor produtivo da indústria no nosso país, precisamos 
avançar em termos de produtividade. A questão da inovação é muito recente aqui, 
praticamente há cinco anos, enquanto que em outros países a inovação já se fala há 
20, 30 anos. Então fica uma lacuna de conhecimento muito grande. E nós temos 
vários países como exemplo que se desenvolveram a partir da educação, 
principalmente em tecnologia e inovação. Embora no Brasil, nos últimos anos, tenha 
crescido o número de Institutos Federais de 156 para 500, são institutos voltados 
para o ensino profissionalizante, mas educação, conhecimento e cultura, tem que 
começar de base, e isso não se faz em apenas uma década (ENTREVISTADO 6). 
 
O principal problema nosso é a própria dinâmica da economia nacional. A indústria 
tem perdido participação na economia, ano a ano é menor, apesar do enorme 
potencial de ampliação da geração de riqueza. No estado do Ceará, principalmente, é 
muito patente. Apesar de termos crescido mais que a média nacional, esse 
crescimento não é expressivo para que a gente tenha uma tranquilidade em momento 
forte de demanda de trabalho. É nesse contexto em nível nacional o Sistema 
Indústria está tentando se reorganizar, porque nós vivemos numa situação de pouco 
dinheiro e muitos desafios. O principal desafio não é atender a demanda da indústria 
que está estabilizada, o nosso principal desafio é ajudar a indústria a crescer ou até 
mesmo se manter num cenário muito difícil como é o do país (ENTREVISTADO 9).  

 
Pode-se afirmar que a indústria cearense apresentou nítida trajetória de queda em 

função, principalmente, da queda da receita das exportações e da baixa produtividade e 

competitividade dos seus produtos. Consideram-se também os efeitos da conjuntura 

econômica presente naquele período, afetando, então, o número de horas pagas e o pessoal 

ocupado assalariado na indústria, conforme apresentam os estudos do IPECE.  

Dando prosseguimento, a próxima seção apresenta a caracterização do ambiente 

interno do Sistema FIEC, diante desses cenários identificados como os ambientes macro e 

setorial. 

 

4.2.3 O ambiente interno 

 

O ambiente interno, tendo como referência a estrutura analítica para a pesquisa de 

mudanças estratégicas propostas por Pettigrew (2013), é composto pelos fatores que 

influenciam a formação das estratégias dentro da organização. A partir desse entendimento, 
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observaram-se, a princípio, dois marcos importantes no contexto interno do Sistema FIEC no 

período estudado: a atualização do Estatuto e do Regulamento Eleitoral da FIEC, que, 

segundo o entrevistado 5, constituem-se como “as duas matrizes essenciais ao entendimento 

do Sistema FIEC”. Pode-se entender tal afirmação a partir do relato do entrevistado 1, o qual 

compartilhou o seguinte contexto interno do momento:  

 
Quem elegia o Presidente e a Diretoria da FIEC eram os delegados dos sindicatos. O 
presidente do sindicato, de uma forma geral, era comprometido, trabalhava para a 
categoria que ele representava, e o delegado tinha o voto, o voto era dele e não do 
sindicato. E no meio do mandato, eu disse que aquele sistema de eleição por 
delegado não era justo, e ai começou-se a fazer um trabalho com alguns membros da 
diretoria e fora da diretoria de preparação de um novo Estatuto, fazendo com que a 
eleição fosse com o voto direto dos associados dos sindicatos. O empresário era 
quem ia escolher a diretoria da FIEC, dentro do sindicato, para daí sair o voto 
majoritário levado pelo delegado. O delegado passou a ser o porta-voz do sindicato. 
Conseguimos fazer essa mudança, que foi uma coisa que deu uma abertura muito 
grande e uma credibilidade maior na nossa instituição. Eu queria passar a temporada 
para tentar reunificar a instituição. 

 
Foi nesse contexto de reunificação do Sistema FIEC, que, segundo o entrevistado 

1, “foi adotado um sistema de reunião de diretoria executiva semanal, seguida de reuniões de 

plenárias, buscando envolver os diretores nas discussões que mereciam análise e aprovação”. 

A presente pesquisa observou outro relevante marco no ambiente interno do Sistema FIEC, 

que foi a discussão acerca do planejamento estratégico, considerado pelos gestores como o 

principal norteador do redirecionamento das ações estratégicas do Sistema FIEC, conforme 

expressou o entrevistado 3: 

 
Percebeu-se que o Sistema FIEC, não podia passar longos períodos sem revisitar 
missão, visão e objetivos. Era preciso ter uma atitude de alerta, porque qualquer 
ruptura tecnológica, qualquer decisão de âmbito nacional, de política do mundo do 
trabalho, pode afetar o Sistema. Então, o ciclo de planejamento que no passado já foi 
20 anos, definir objetivos e passar uma eternidade cumprindo, e os mesmos serem 
adequados, porque a indústria ela tinha grandes períodos de hibernação tecnológica, 
agora não dá mais. Os ciclos são cada vez menores em termo de tempo e mudanças. 
Então, o Sistema FIEC também concluiu que essa revisitação do planejamento 
estratégico teria só partida, não teria chegada, ao ponto de falar, bem está tudo certo 
e ok. Não, terá que ser permanentemente observado de modo a alterar suas ações e 
metas estratégicas, por conta da mudança de ambiente do sistema. 

 
Neste sentido, destaca-se como fator relevante que caracteriza o contexto interno 

do Sistema FIEC, no período de estudo, dois direcionadores para as mudanças estratégicas 

implementadas. Tais fatores são representados pela elaboração dos mapas estratégicos da 

indústria, em dois momentos distintos: o primeiro para o período de 2007-2015, e o segundo 

para o período de 2013-2022, e que iniciaram a proposta de mudança da estrutura e da cultura 

do Sistema FIEC, desdobrados nos planejamentos estratégicos para os mesmos períodos. Tais 
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Figura 12 – Conjunto de elementos direcionadores do mapa estratégico 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNI (2005, p. 13) 

 

Assim, conforme apresentado na Figura 12, em seus processos e atividades, o 

Mapa Estratégico da Indústria (2007

relações de causa e efeito com os resultados esperados, consistindo em: i) expandir a bas

industrial, promovendo o fomento de pequenas e médias empresas e de regiões menos 

 iniciativa da CNI, que tendo em vista os cenário

nacional, em conjunto com organizações empresariais e empresários

reflexão conjunta sobre o futuro da indústria e do País, tendo como 

mento de tais mapas estratégicos da indústria.  

Estratégico da Indústria (2007-2015) foram definidos 

que o Sistema Indústria entende serem capazes de consolidar o Brasil como uma 

ia competitiva, inserida na sociedade do conhecimento e base de uma das principais 

plataformas da indústria mundial: inovadora, com capacidade de crescer de forma sustentável

contribuições do Mapa Estratégico foi a criação de um sistema

para o acompanhamento da sua implementação, a fim de se acompanhar periodicamente a 

evolução dos indicadores dos objetivos estratégicos.  

Conjunto de elementos direcionadores do mapa estratégico 2007

 

Assim, conforme apresentado na Figura 12, em seus processos e atividades, o 

Mapa Estratégico da Indústria (2007-2015) tratou dos processos fundamentais que apresentam 

relações de causa e efeito com os resultados esperados, consistindo em: i) expandir a bas

industrial, promovendo o fomento de pequenas e médias empresas e de regiões menos 
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os cenários e os desafios da 

organizações empresariais e empresários, iniciou uma 

, tendo como produto final desse 

definidos objetivos, metas e 

capazes de consolidar o Brasil como uma 

ia competitiva, inserida na sociedade do conhecimento e base de uma das principais 

plataformas da indústria mundial: inovadora, com capacidade de crescer de forma sustentável. 

a criação de um sistema de gestão 

acompanhar periodicamente a 

Conjunto de elementos direcionadores do mapa estratégico 2007-2015 

Assim, conforme apresentado na Figura 12, em seus processos e atividades, o 

2015) tratou dos processos fundamentais que apresentam 

relações de causa e efeito com os resultados esperados, consistindo em: i) expandir a base 

industrial, promovendo o fomento de pequenas e médias empresas e de regiões menos 



favorecidas; ii) inserir-se internacionalmente, a partir do desenvolvimento da cultura 

exportadora doméstica e da melhoria das condições de acesso aos mercados internaciona

iii) melhorar a gestão empresarial, aumentando a qualidade e a produtividade; iv) dar ênfase à 

inovação, a fim de preparar as empresas para a competição da economia do conhecimento; e 

v) desenvolver cultura de responsabilidade socioambiental, visualiza

oportunidade de negócio e um benefício para a sociedade (CNI, 2005).

Posteriormente, a revisão do Mapa Estratégico da Indústria 2007

resultou na edição do Mapa 

premissas: a) competitividade com sustentabilidade

e c) direcionamento das ações do Sistema Indústria durante a próxima década
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visionário de aumento da competitividade do setor
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Fonte: CNI (2013, p. 119) 

se internacionalmente, a partir do desenvolvimento da cultura 

exportadora doméstica e da melhoria das condições de acesso aos mercados internaciona

iii) melhorar a gestão empresarial, aumentando a qualidade e a produtividade; iv) dar ênfase à 

inovação, a fim de preparar as empresas para a competição da economia do conhecimento; e 

v) desenvolver cultura de responsabilidade socioambiental, visualiza

oportunidade de negócio e um benefício para a sociedade (CNI, 2005). 

Posteriormente, a revisão do Mapa Estratégico da Indústria 2007

Mapa Estratégico da Indústria para 2013-2022, baseou

ompetitividade com sustentabilidade; b) aperfeiçoamento do modelo de gestão

irecionamento das ações do Sistema Indústria durante a próxima década

se como objetivo central do Mapa Estratégico da Indústria 2013

competitividade com sustentabilidade, tendo como principa

a inovação. Neste sentido, o Mapa reflete o sentido de urgência em relação 

aos problemas relativos à educação e à inovação, por entender que somente uma educação de 

qualidade e a capacidade de inovação podem trazer a segurança mínima para o desejo 

visionário de aumento da competitividade do setor industrial (CNI, 2013).

entendimento, a busca por competitividade com sustentabilidade 

estratégias e as ações do Sistema Indústria, sendo para tal incorporado 

aos ciclos de planejamento e aos processos de gestão das instituições do Sistema Indústria um 

modelo de gestão que permitisse foco, priorização, integração e monitoramento das ações e 

Figura 13 – Integração do mapa ao ciclo de gestão
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se internacionalmente, a partir do desenvolvimento da cultura 

exportadora doméstica e da melhoria das condições de acesso aos mercados internacionais; 

iii) melhorar a gestão empresarial, aumentando a qualidade e a produtividade; iv) dar ênfase à 

inovação, a fim de preparar as empresas para a competição da economia do conhecimento; e 

v) desenvolver cultura de responsabilidade socioambiental, visualizando-a como uma 
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industrial (CNI, 2013). 

competitividade com sustentabilidade 

, sendo para tal incorporado 

tuições do Sistema Indústria um 

modelo de gestão que permitisse foco, priorização, integração e monitoramento das ações e 
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Neste sentido, alinhado aos referidos mapas estratégicos da indústria, o Sistema 

FIEC tomou para si a agenda estratégica nacional, elaborando seu planejamento estratégico 

para o período de 2008-2014, visando à consolidação do modelo de gestão corporativo, 

composto pelos seguintes elementos estratégicos: resultados esperados, diretrizes estratégicas 

e focos estratégicos, objetivando balizar as tomadas de decisão e a definição da estratégia.  

Com relação aos resultados esperados, estes representaram as expectativas dos 

impactos almejados, consistindo tanto na competitividade e inserção global da indústria 

brasileira quanto na perenidade das entidades do Sistema Indústria – SESI, SENAI e IEL, 

buscando, ainda, uma atuação que fortaleça e apoie a manutenção de sua relevância e 

sustentabilidade. 

Já as diretrizes estratégicas se constituíram como referências para a formulação da 

estratégia no âmbito qualitativo dos objetivos, de forma a sustentar, também, os focos de 

atuação e garantir os resultados, sendo estabelecidas as seguintes diretrizes: 

a) Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da 

indústria para promover o que é essencial; 

b) Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados 

relevantes e perceptíveis; 

c) Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente 

parcela significativa do público-alvo; 

d) Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de 

geração de resultados, especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL, para que 

atuem de forma sistêmica e sinérgica; 

e) Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação 

e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria. 

Por fim, no tocante aos focos estratégicos, estes indicaram os temas de maior 

prioridade para o Sistema FIEC, sendo direcionados os esforços para aumento da qualidade 

dos serviços prestados e produtos ofertados do SESI, SENAI e IEL, relacionados às três áreas 

de atuação e ao desempenho do Sistema, em conformidades com as necessidades e demandas 

da indústria local, a saber: a) educação: foco em consolidar SESI, SENAI e IEL como 

referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria; b) qualidade de vida: foco 

em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e 

diminuição dos índices de absenteísmo, por meio de ações voltadas à melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador da indústria; c) tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a 
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capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria; e d) desempenho do 

Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em 

qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria. 

Em seguida iniciou-se a definição dos objetivos específicos para o chamado 

conjunto estratégico, composto por direcionadores estratégicos, grandes desafios e 

indicadores estratégicos, divididos entre os focos estratégicos. 

Com relação ao foco estratégico educação, os direcionadores traçados foram: 

desenvolver profissionais nas competências de liderança e gestão que atendam aos desafios 

tecnológicos e empresariais; atuar no desenvolvimento de carreiras com o objetivo de formar 

talentos para as empresas; ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de 

acordo com a necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de educação 

profissional; promover ações para que o SESI seja reconhecido como provedor de educação 

básica de excelência, orientada para o mundo do trabalho; e fortalecer a atuação articulada de 

SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às 

necessidades da indústria. 

No tocante às ações do foco estratégico qualidade de vida, definiram-se os 

direcionadores: ampliar a oferta de serviços de segurança e saúde no trabalho alinhados às 

melhores práticas; e prover soluções para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e 

seus dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial. 

Para o foco tecnologia e inovação os direcionadores consistiram em disseminar a 

cultura da inovação e oferecer soluções de apoio à gestão da inovação nas empresas; prover 

soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da 

indústria; e prover soluções de serviços técnicos e tecnológicos adequados às demandas e 

desafios da indústria de forma sustentável. 

E por fim, para o desempenho do sistema foram definidos como direcionadores: 

desenvolver a atuação em rede(s) que possibilite a ampliação da oferta de serviços; prover o 

SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos; e 

aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e 

celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e no tempo 

demandados. Assim, a partir do entendimento de que a educação e a inovação são os aspectos 

que determinam a capacidade da indústria de se adaptar às condições voláteis da economia 

global pelo aumento da competitividade, as novas estratégias pautaram a atuação tanto na 

qualidade dos produtos e serviços quanto na própria eficiência do SESI, SENAI e IEL. 
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Em conclusão, o Quadro 7 traz uma visão geral da identificação do contexto da 

mudança estratégica no Sistema FIEC, evidenciado pela presente pesquisa, a partir das 

subcategorias macroambiente, ambiente setorial e ambiente interno.  

 

Quadro 7 - O contexto da mudança estratégica no Sistema FIEC, no período 2009-2014 
Questão de 
pesquisa 

Dimensões Categorias Subcategorias Temáticas evidenciadas na pesquisa 

Como 
ocorreu a 
mudança 
estratégica 
no Sistema 
FIEC, no 
período de 
2009 a 
2014, em 
termos de 
conteúdo, 
contexto e 
processo? 

Contexto 
externo 

Macroambiente 
e ambiente 
setorial 

Macroambiente 
 

- Melhoria de indicadores sociais 
- Baixa taxa de crescimento da 
economia 
- Baixo nível de investimento 

Ambiente setorial 
- Baixos níveis de investimento, 
produtividade e inovação 

Contexto 
interno 

Estrutura, 
cultura e 
contexto político 

Ambiente interno 

- Elaboração do Planejamento 
Estratégico Integrado do Sistema 
Indústria e do Sistema FIEC 
- Reformulação Estatuto e Regimento 
Eleitoral da FIEC 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

 

Foi inserido neste contexto que o Sistema FIEC buscou implementar, nos últimos 

anos, especialmente no período de 2009 a 2014, projetos de mudança estratégica 

organizacional, a saber: i) mapeamento e redesenho de processos e estrutura organizacional, 

ii) implantação de solução integrada de gestão empresarial, iii) desenvolvimento e 

implantação da função marketing corporativo e iv) implantação do modelo de apuração e 

comunicação de custos e resultados, que, alinhados a uma estratégia nacional, objetivaram um 

salto de patamar na eficiência operacional e no desempenho da organização, dotando-a de 

uma governança e de uma gestão mais orientada para resultados, de forma a corresponder 

tanto às demandas da indústria quanto à sua própria sustentabilidade.  

Diante do exposto, são os referidos projetos de mudança estratégica 

organizacionais, implantados pelo Sistema FIEC, no delimitado período de 2009 a 2014, que 

serão apresentados na seção a seguir. 
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4.3 O CONTEÚDO DA MUDANÇA ESTRATÉGICA NO SISTEMA FIEC 

 

Conforme destacado, as demandas da conjuntura macroambiental e setorial da 

indústria têm proporcionado ao Sistema FIEC uma nova postura em sua atuação, que exige o 

destaque para dois aspectos: a qualidade dos serviços e produtos ofertados, e a 

sustentabilidade da organização. Diante desse contexto, o Sistema FIEC deu início a 

mudanças estratégicas no intuito tanto de elevar a sua competência como principal entidade 

de classe representante do setor industrial no estado quanto de buscar a maior competitividade 

das empresas cearenses (FIEC, 2013).  

Assim, nos últimos anos, o Sistema FIEC foi alvo de um longo e contínuo 

processo que profissionalizou e modernizou a gestão, com o objetivo de realizá-la de forma 

estratégica e integrada, focada no negócio e na eficiência dos processos, priorizando a 

modernização das estruturas e a prestação do melhor serviço. Tais mudanças foram iniciadas 

pelo então presidente da FIEC, Roberto Proença de Macêdo, que exerceu dois mandatos, o 

primeiro de 2006 a 2010, e o segundo de 2010 a 2014, e continuadas pelo atual presidente da 

FIEC, Beto Studart, cujo mandato se estenderá de 2014 a 2019 (FIEC, 2014). 

Diante do exposto, o presente trabalho entende que as mudanças organizacionais 

do Sistema FIEC estão em consonância com Motta (2007), ao defender que o modelo da 

intenção estratégica considera que a organização pode se adaptar ao seu ambiente através de 

reestruturação planejada, assumindo a mudança organizacional o significado de 

transformação da organização através da deliberação racional de interferir na realidade. A 

mudança, então, é essencialmente direcionada, predefinida e planejada pela alta gerência, 

legitimada tanto pela hierarquia quanto pelo saber técnico de seus proponentes, sendo 

necessário para a sua implementação um processo que coletivize essas ideias.  

Corrobora tal entendimento o relato do entrevistado 1, o qual afirmou: 
 
E ainda no primeiro mandato, a gente queria fazer uma coisa que fosse a cara do 
Sistema FIEC. Tinha um organograma na parede na sala da presidência que o que se 
via acontecer era totalmente diferente, era um desenho antigo, que nunca funcionou 
porque era um intrigado terrível. Então eu disse que nós tínhamos que fazer um 
projeto para reestruturação organizacional. Mas não deu tempo de fazer no primeiro 
mandato. Começamos no segundo mandato a fazer um trabalho com uma 
consultoria, longo e difícil. Iniciamos alguns projetos estratégicos estruturantes, 
porque a diretoria que formamos foi uma diretoria de peso, qualificada, de gente 
comprometida. Tivemos uma diretoria muito mais atuante e efetiva, falávamos de 
assuntos olhando pra frente, olhando para o futuro. 
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Neste sentido, tomando como base a estrutura analítica para a pesquisa de 

mudanças estratégicas proposta por Pettigrew (2013), quando afirma que o conteúdo da 

mudança faz referência às áreas específicas que estão sendo examinadas, ou ainda, onde a 

transformação está ocorrendo, esta seção apresenta os projetos de mudança estratégica 

implementados no Sistema FIEC, aqui mencionados pelo entrevistado 2: 

 
A própria CNI adotou determinadas decisões em algumas áreas para promover 
mudanças estratégicas, então havia a nível nacional, já um movimento da CNI nesse 
sentido, inclusive não só nas áreas de marketing e de custos, mas na área também de 
gestão como foi o caso da contratação, por meio de uma licitação a nível nacional, 
de um novo ERP para todo o Sistema Indústria. A CNI sentindo a mudança do 
ambiente de negócios e já também verificando que a solução tecnológica que estava 
em uso não atendia nas melhores condições, decidiu partir para um novo ERP e 
distribuiu essa implantação por várias ondas nas Federações, foi quando entrou o 
Sistema FIEC em uma dessas ondas de implantação. É nesse cenário que nós fomos 
inseridos para promover e implantar essas mudanças estratégicas. 

 

4.3.1 Mapeamento e redesenho de processos e estrutura organizacional 

 

Por meio de análise documental realizada em planos, projetos e relatórios de 

gestão existentes na organização, foi possível constatar que o Planejamento Estratégico do 

Sistema FIEC, iniciado em 2008, e alinhado ao Planejamento Estratégico do Sistema 

Indústria, foi o pontapé inicial para as mudanças que viriam nos anos posteriores.  

Assim, em 2011, o Sistema FIEC almejou uma estrutura organizacional que 

suportasse a sua nova postura estratégica diante dos desafios propostos. Buscou, então, 

internamente modernizar seus métodos e fluxos, com foco na melhoria das suas áreas 

corporativas, através do desenvolvimento do Projeto de Mapeamento e Redesenho de 

Processos e Estrutura Organizacional do Sistema FIEC. O projeto objetivou melhorar os 

processos existentes, atuando em consonância com as diretrizes estratégicas da organização 

no sentido de favorecer o alinhamento sistêmico das entidades que formam o Sistema FIEC, 

SESI, SENAI e IEL, e de promover a racionalização e a otimização organizacional. 

O referido projeto foi dividido em três etapas: 1) planejamento da implantação, no 

qual se identificaram as necessidades para a implantação da estrutura organizacional e se 

elaborou o plano de trabalho e de implantação para cada área; 2) implantação da estrutura 

organizacional, na qual se definiu os modelos para a elaboração de políticas, normas e 

processos para cada área implantada; e 3) acompanhamento da implantação da estrutura, no 

qual foi realizado o monitoramento da metodologia de implantação, observando as 

necessidades de ajustes do modelo e da estrutura. 
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Durante o trabalho foram mapeados processos de gestão com a ideia de se 

identificarem as características da estrutura atual das áreas corporativas do Sistema FIEC e 

definir propostas de melhoria que possibilitassem agregar de valor ao negócio da organização. 

A metodologia utilizada partiu de uma equipe de consultoria externa e consistiu, inicialmente, 

em reuniões com gestores e representantes de unidades e áreas de negócios do Sistema FIEC 

que mapearam os processos diretamente ligados às suas rotinas de trabalho. Após a fase de 

entrevistas foi realizado um workshop de validação e aprovação.  

Assim, o desenho da estrutura, as funções e as responsabilidades propostos para o 

Sistema FIEC foram baseados na aplicação de uma série de elementos e princípios de desenho 

organizacional - responsabilidades claramente definidas e documentadas, senso de 

propriedade e foco para o exercício das funções. Uma série de impactos potenciais para o 

Sistema FIEC, como: excelência e agilidade na execução das ações, flexibilidade e velocidade 

para mudanças, base para crescimento ordenado e para comunicação eficiente, foco nos 

objetivos e resultados, alinhamento horizontal no planejamento e na execução, alinhamento 

vertical, minimização ou eliminação de trabalho redundante e continuidade e cadência das 

ações. 

 

4.3.2 Implantação de solução integrada de gestão empresarial 

 

De acordo com a análise dos documentos existentes na organização, no ano de 

2012 iniciou-se o trabalho de planejamento do projeto de implantação da solução integrada de 

gestão empresarial – Enterprise Resource Planning (ERP) no Sistema FIEC. O trabalho se 

deu se forma conjunta entre a CNI e o Sistema FIEC, consistindo numa iniciativa da própria 

CNI de formar uma base tecnológica que unificasse toda a rede de entidades do Sistema 

Indústria e, assim, a solução sistêmica partiu para o ERP. A iniciativa refletia a nova postura 

estratégica da organização, buscando um novo modelo de governança que proporcionasse alto 

desempenho e competitividade.  

Nesse momento, o Sistema FIEC já havia passado pelo desenvolvimento do 

projeto de mapeamento e redesenho de processos e estrutura organizacional, conforme 

afirmou o então superintendente geral do Sistema FIEC: 

 
A entidade estava em condições ideais para a implantação de um ERP, vivemos há 
mais de um ano um processo de redesenho e unificação de processos. O projeto do 
ERP irá crescer em alicerces que já vem sendo construídos há algum tempo. O mais 
importante na implantação desse sistema é o engajamento dos colaboradores no 
processo. 



 
 

Assim, o processo de implantação do projeto no Sistema FIEC estabeleceu

através de uma metodologia padrão, tendo como grande gestor a CNI

com a parceria de uma consultoria externa, juntamente com uma equipe de colaboradores do 

Sistema FIEC, compreendendo três 
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Fonte: FIEC (2013, p. 14) 
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uma organização, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de 

negócios. No Sistema Indústria, a denominação Elo simbolizou a ligação entre

estes entendidos como principais benefícios, assim representados na Figura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento

Parametrização

Assim, o processo de implantação do projeto no Sistema FIEC estabeleceu

através de uma metodologia padrão, tendo como grande gestor a CNI. Foi

a de uma consultoria externa, juntamente com uma equipe de colaboradores do 

Sistema FIEC, compreendendo três macroetapas, conforme a Figura 14.

Figura 14 – Etapas do projeto de implantação ERP
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ERP é uma plataforma de software desenvolvida para integrar os diversos departamentos de 

uma organização, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de 

negócios. No Sistema Indústria, a denominação Elo simbolizou a ligação entre

es entendidos como principais benefícios, assim representados na Figura 1

Figura 15 – Projeto Elo 
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Assim, o processo de implantação do projeto no Sistema FIEC estabeleceu-se 

. Foi operacionalizado 

a de uma consultoria externa, juntamente com uma equipe de colaboradores do 

. 

Etapas do projeto de implantação ERP 

colaboradores como o 

es são os responsáveis pela atualização 

sistemática dos dados que alimentam toda a cadeia de módulos do ERP. Em termos gerais, o 

desenvolvida para integrar os diversos departamentos de 

uma organização, possibilitando a automação e armazenamento de todas as informações de 

negócios. No Sistema Indústria, a denominação Elo simbolizou a ligação entre quatro pilares, 

es entendidos como principais benefícios, assim representados na Figura 15. 

Estabilização e Operação 
Assistida
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Segundo documento do projeto de implantação há alguns anos o Sistema FIEC 

vem utilizando para suportar suas áreas de planejamento estratégico suprimentos, plano de 

ação e orçamento, fiscal/contábil, financeiro e patrimônio, um conjunto de soluções 

diferentes, algumas defasadas do ponto de vista tecnológico. A ausência de uma integração 

completa gerava elevado esforço para consolidação das informações, dificultando a agilidade 

de informações para a alta administração e as gerências funcionais. Esse cenário era 

totalmente incompatível com o desempenho almejado pela organização.  

Neste sentido verificou-se que a opção pela utilização de um ERP se deu pela 

busca de maior integração dos processos da organização, que, consequentemente, trouxesse a 

padronização dos processos de trabalho, com a adoção de melhores práticas e ganhos de 

produtividade e mais agilidade no controle e na tomada de decisão. Assim, entre as mudanças 

concretas objetivadas com a implantação do ERP para a organização, observou-se maior 

confiabilidade dos dados e a diminuição do retrabalho - algo conseguido com auxílio e 

comprometimento dos funcionários, responsáveis pela atualização dos dados que alimentam a 

cadeia de módulos do ERP. Outras vantagens pensadas foram redução de custos, otimização 

do fluxo de informação; redução de tempo dos processos gerenciais e eliminação a repetição 

de atividades. Essas vantagens foram possíveis porque toda informação digitada está 

disponível em tempo real, seja para outros módulos, seja para relatórios gerenciais ou para 

integração com outros sistemas ou equipamentos. Buscou-se, ainda, com o sistema, criar 

padrões de procedimento de acordo com os processos estabelecidos, tornando mais fácil, por 

exemplo, extrair relatórios, cumprir prazos, melhorar a eficiência, gerenciar indicadores e 

interagir com colaboradores, clientes ou parceiros. O resultado foi maior integração e 

racionalização de processos, consistência de dados, informações em tempo real, produtividade 

e eficiência operacional. 

Segundo o então superintendente geral do Sistema FIEC:  

 
Com a entrada da solução ERP em paralelo às atividades do dia a dia, imprevistos 
foram passíveis de ocorrer, mas com o uso da ferramenta os usuários puderam 
adquirir maior familiaridade com o sistema e encontrar os benefícios da 
implantação, especialmente a integração entre os processos e módulos, podendo, 
inclusive, avaliar e detectar, com uma visão mais criteriosa, eventuais melhorias 
desejáveis para o sistema. 
 

Assim, a utilização de uma solução integrada de gestão empresarial pelo Sistema 

FIEC, como suporte fundamental às mudanças estratégicas e à nova estrutura, representou a 

implantação de uma nova forma de gestão. Processos de negócio alinhados às melhores 
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práticas de mercado, suportados por pessoas capacitadas e uma ferramenta integrada trazendo 

mais agilidade no controle e na tomada de decisão, gerando, por fim, um resultado positivo 

para a indústria. 

 

4.3.3 Desenvolvimento e implantação da função marketing corporativo 

 

De acordo com a análise dos documentos existentes na organização, o projeto de 

implantação do marketing corporativo surgiu como desdobramento do objetivo estratégico de 

aprimorar o conhecimento de seu perfil. Além disso, buscou identificar necessidades e grau de 

satisfação dos clientes e sistematizar o relacionamento com o mercado, fortalecendo as 

marcas do Sistema Indústria e unificando a sua percepção externa, por sua vez, traçada no 

planejamento estratégico integrado do Sistema Indústria. 

O ciclo do referido planejamento estratégico possibilitou um extenso 

levantamento dos principais negócios e mercados das entidades, além de pesquisa junto a 

empresas industriais quanto à priorização e qualidade dos serviços prestados pelo Sistema, 

identificando necessidade de conhecer e atender às demandas dos clientes; alinhar o 

atendimento a clientes de base nacional/multiregional; maximizar os recursos na definição de 

portfólios de produtos e serviços; e posicionar marcas, produtos e serviços do Sistema 

Indústria. 

No Sistema FIEC, o início do projeto se deu no ano de 2009, com o objetivo geral 

de implantar a área de marketing corporativo. A finalidade foi desenvolver e gerir estratégias 

orientadas para o relacionamento do Sistema Indústria com seus diversos públicos, 

promovendo análises e pesquisas de mercado e metodologias para, em conjunto com as 

entidades, desenvolver seu portfólio de produtos e serviços que satisfaçam esses públicos de 

forma direcionada. E, ainda, com o objetivo estratégico de aprimorar o conhecimento de 

perfil, necessidades e grau de satisfação dos clientes e sistematizar o relacionamento com o 

mercado, fortalecendo as marcas do Sistema Indústria e unificando a sua percepção externa. 

Dessa forma, o projeto veio fortalecer o relacionamento das entidades do Sistema 

Indústria com as indústrias, por meio das seguintes diretrizes estratégicas: 

a) Consolidar e padronizar nacionalmente a metodologia para análise e 

segmentação de mercado, considerando os diversos setores industriais e portes 

de empresas;  
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b) Desenvolver cultura e implementar sistemática de apuração de resultados de 

mercado e de benefícios para o público-alvo, para todas as linhas de negócios 

do Sistema Indústria;  

c) Otimizar o processo de prospecção, venda e pós-venda aos clientes de base 

nacional e/ou interestadual, visando maximizar cobertura, aumentar a 

fidelização e reduzir custos através de uma ação coordenada entre as entidades 

nacionais e regionais;  

d) Desenvolver e implementar políticas integradas de formação de preços, 

formatação de produtos/serviços, promoção e atendimento para os diversos 

setores industriais, inclusive clientes de base nacional e/ou interestadual.  

O projeto tem, ainda, como grande indicador a adequação da carteira de produtos 

e serviços às demandas do mercado. Os impactos estratégicos esperados são: avaliação e 

satisfação dos desejos dos diversos públicos do Sistema Indústria; desenvolvimento e 

direcionamento de produtos e serviços integrados e nacionais com base na segmentação de 

mercado; e o gerenciamento do relacionamento com os diversos públicos do Sistema 

maximizando a cobertura, aumentando a fidelização e reduzindo os custos pela ação 

coordenada entre as entidades nacionais e regionais. Assim, o Sistema FIEC buscou, com a 

implantação do projeto, integrar-se à cadeia de valor do marketing proposto para o Sistema 

Indústria, apresentado na Figura 16. 

 
Figura 16 – Cadeia de valor do marketing do Sistema Indústria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNI (2007, p. 4) 
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Por fim, o Sistema FIEC assumiu a proposta dos seguintes papéis para a função 

do marketing corporativo:  

• Definir as políticas nacionais de marketing institucional; ser um centro de 

inteligência competitiva e de informações que possibilite a melhoria de 

performance dos canais de serviços; 

• Definir e unificar diretrizes para avaliação do grau de satisfação, pesquisa 

de imagem e de mercado; 

• Definir as metodologias de marketing para segmentação de mercado; 

políticas visando construir a imagem institucional e fortalecimento das 

marcas do Sistema Indústria; 

• Disseminar as melhores práticas do Sistema Indústria; 

• Facilitar a implementação das políticas de atendimento às empresas de 

base nacional; 

•  Consolidar resultados facilitando a percepção do cliente em relação ao 

impacto das ações do Sistema Indústria, facilitar a construção de portfólio 

de linhas de negócios integrados entre as entidades. 

 

4.3.4 Implantação do modelo de apuração e comunicação de custos e resultados 

 

Segundo análise documental efetuada, em consonância com as diretrizes e os 

objetivos definidos no planejamento estratégico do sistema indústria 2006-2010, e 

considerado como um dos projetos prioritários a ser desenvolvido e implantado nesse período, 

o projeto de custos e resultados foi pensado para assegurar clareza na divulgação de objetivos, 

medição e comunicação de resultados, por meio de um modelo nacional e de um sistema de 

informação único, padronizado, para apuração e comunicação de custos e resultados. 

Assim, o projeto apresentou o objetivo geral de desenvolver um modelo 

conceitual de apuração e comunicação de custos e resultados para o sistema indústria a fim de 

propiciar a gestão eficaz dos negócios, por meio de análise das atividades realizadas e 

consequente apropriação aos produtos e serviços, visando, assim, o uso eficiente e 

transparente dos recursos próprios e compulsórios. 
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Além do planejamento estratégico, o protocolo assinado com os Ministérios da 

Educação e do Trabalho e Emprego norteou a elaboração desse modelo, que trabalha para 

permitir a geração de informações de maneira rápida e adequada sobre a aplicação de recursos 

e a geração de receitas de cada um dos serviços oferecidos pelas entidades que compõem o 

Sistema Indústria. Com base nas informações geradas, as entidades têm transparência nos 

seus demonstrativos destinados aos públicos internos e externos e poderão elaborar análises 

sobre a viabilidade, a sustentabilidade e a gratuidade dos serviços oferecidos, além de todo 

suporte para a gestão, com informações relevantes para a análise de negócio e a tomada de 

decisões da administração. 

O projeto foi iniciado em 2006, abrangendo as entidades do Sistema Indústria 

(CNI/Federações, SESI, SENAI e IEL) em âmbito nacional e estadual, tendo sua estrutura 

dividida em quatro fases: a) diagnóstico, que identificou a metodologia de custeio ABC como 

a mais apropriada para o Sistema Indústria; b) modelagem conceitual do sistema de custos, 

para que este tenha aderência às quatro entidades que compõem o Sistema Indústria, 

atendendo às especificidades regionais; c) avaliação e aquisição de software, que consiste na 

aquisição de um software aderente ao modelo conceitual elaborado na segunda fase; e d) 

implantação do modelo. 

A metodologia definida na fase de diagnóstico e escolhida para elaboração do 

modelo conceitual foi a de Custeio Baseado em Atividades (ABC), que está fundamentada em 

três pilares: o de recursos (o que gastamos), o de atividades (o que fazemos), e o de objetos de 

custos (o que queremos custear). Tem como objetivo alocar os recursos às atividades 

identificadas para cada unidade organizacional e o consumo dessas atividades pelos objetos 

de custos. 

No Sistema FIEC, a fase de implantação do modelo de apuração e comunicação 

de custos e resultados se deu em 2011, alinhado ao seu planejamento estratégico, através de 

um projeto de doze etapas: 1) entendimento do modelo conceitual; 2) planejamento e gestão 

do projeto; 3) modelo de gestão e governança; 4) parametrização; 5) levantamento; 6) carga 

de dados; 7) relatórios; 8) treinamento; 9) análise; 10) monitoramento; 11) consolidação; e 12) 

apresentação dos resultados.  

Os maiores benefícios esperados consistiam na maior transparência, melhoria nos 

processos e redução de custos, aplicação dos recursos conforme metas de gratuidade, 

promoção de benchmarking entre as unidades federativas, maior precisão e agilidade nas 

projeções e uma melhor gestão das operações e tomada de decisão.  
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Adicionalmente, a implantação do modelo de custos e resultados buscou 

aprimorar informações como receitas próprias, custos diretos, custos e despesas indiretas por 

produtos e serviços, indicadores de margem de contribuição, índice de cobertura e 

porcentagem de aplicação da contribuição compulsória em gratuidade. 

A intenção estratégica, então, consistiu em dotar o Sistema FIEC de um sistema 

de informações condizente com os desafios do seu contexto, permitindo, além da gestão 

eficaz dos negócios, a melhor utilização dos recursos. Assim, o Projeto de Custos e 

Resultados se constituiu como uma ação transformadora capaz de trazer novas perspectivas 

gerenciais e de sustentabilidade à organização. 

Em conclusão, o Quadro 8 traz uma visão geral da identificação do conteúdo da 

mudança estratégica no Sistema FIEC, evidenciado pela presente pesquisa, a partir da 

subcategoria projetos de mudança estratégica.  

 

Quadro 8 - O conteúdo da mudança estratégica no SFIEC, no período 2009 - 2014 
Questão de 
pesquisa 

Dimensão Categoria Subcategoria 
Temáticas evidenciadas na 

pesquisa 

Como ocorreu a 
mudança estratégica 
no Sistema FIEC, 
no período de 2009 
a 2014, em termos 
de conteúdo, 
contexto e 
processo? 

Conteúdo 

Ações 
específicas 
de mudança 
estratégica 

Projetos de 
mudança estratégica 

- Mapeamento e redesenho 
processo e estrutura 

- Implantação de solução ERP 

- Implantação marketing 
corporativo 

- Modelo de apuração de custos e 
resultados 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa. 

 

Assim, após identificar o contexto e descrever o conteúdo da mudança, na 

próxima seção, o presente trabalho apresenta como ocorreu o processo da mudança, a partir 

dos relatos dos gestores da organização acerca dos estágios da mudança – desenvolvimento da 

mudança, reconhecimento e compreensão dos problemas, planejamento e execução da 

mudança e estabilidade da mudança. 
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4.4 O PROCESSO DA MUDANÇA ESTRATÉGICA NO SISTEMA FIEC 
 

A abordagem de Pettigrew (2013) para a análise da mudança estratégica propõe a 

realização do estudo a partir de questões que envolvem o contexto, o conteúdo e o processo da 

mudança, buscando evidenciar por quê, o que e como as organizações mudam.  

A partir deste entendimento, nesta seção apresenta-se o caso do Sistema FIEC e 

descreve-se o seu processo de mudança estratégica a partir da compreensão dos gestores. 

Desenvolve, por meio do estudo de caso, um conjunto de proposições sobre como as 

mudanças estratégicas ocorreram, tomando-se como norte os estágios da mudança estratégica, 

evidenciados a partir das entrevistas realizadas e tratadas através da análise de conteúdo.  

Assim, a apresentação dos resultados do processo da mudança emerge das 

transcrições das entrevistas e é composta ora pela redação dos núcleos de sentido, ora pela 

citação direta dos trechos das entrevistas, buscando, ainda, sua articulação com os conceitos 

teóricos que orientaram o estudo. 

 

4.4.1 Desenvolvimento da mudança 

 

A primeira subcategoria “desenvolvimento da mudança” buscou evidenciar junto 

aos gestores da organização questões que envolveram os aspectos ambientais em que o 

Sistema FIEC estava inserido, entendido aqui como o próprio contexto das mudanças, que 

acabaram por legitimar as mudanças estratégicas. Alinha-se, dessa forma, com Pettigrew 

(2013), tomando como ponto de partida a noção de que a formulação de qualquer nova 

estratégia, inevitavelmente, supõe controlar o seu contexto (PETTIGREW, 2013).  

Dentro da complexidade do “desenvolvimento da mudança”, a apresentação dos 

resultados envolverá questões inerentes aos “aspectos ambientais”, à “avaliação do ambiente” 

e à “característica da mudança na organização”. 

Dessa forma, quando questionados a respeito dos “aspectos ambientais” que 

vieram a influenciar tanto o setor de atuação do Sistema FIEC quanto o seu próprio contexto 

interno, os gestores relataram leituras de um ambiente em mutação, retratando ora importantes 

avanços, ora problemas graves, principalmente no que diz respeito ao setor produtivo 

industrial.  

 

 

 



123 

 

De acordo com o entrevistado 5,  

 
A primeira coisa que temos que olhar, é que esses anos de 2006 a 2014 têm duas 
faces conjunturais. A crise que eclodiu em setembro de 2008 veio trazendo um 
efeito cascata que ainda não terminou, nem mesmo na União Europeia. Mas, de 
qualquer forma, foi um problema estrutural internacional, que não afetou tanto o 
Brasil e também não afetou tanto o Ceará. O Brasil estava com a sua economia 
muito bem estruturada, pagou a dívida externa com o FMI, ficou liberto. (...) O 
curioso é que o Brasil era muito semelhante a uma placa de madeira, comida pelo 
cupim, que do lado de fora o verniz estava lindo, mas pelo lado de dentro estava 
corroído. Esse que é o fato. O Brasil não estava bem, porém, estava escondido, 
porque aquilo que apareceu a partir de 2014, como inflação, baixo crescimento, 
vinha ocorrendo desde 2008, mas estava mascarado. 
 

Em adição, o principal problema de influência do ambiente apontado pelos 

gestores foi a própria dinâmica da economia nacional. Conforme afirmaram os entrevistados 7 

e 9, a indústria tem perdido participação na economia ano a ano. Apesar do enorme 

potencial de ampliação da geração de riqueza, o setor de serviços é que tem tomado essa 

dianteira. No Estado do Ceará, “apesar do setor industrial ter crescido mais que a média 

nacional, esse crescimento não é expressivo para que a gente tenha uma tranquilidade em 

momento forte de demanda de trabalho.” (ENTREVISADO 9). 

Outro ponto do contexto ambiental, mencionado pelos gestores, foi a questão da 

baixa produtividade industrial , relacionada a fatores como os baixos níveis de inovação. 

Segundo o entrevistado 4, no período do presente estudo, o Sistema FIEC verificou que a 

produtividade brasileira não crescia, e que, portanto, precisava atuar de forma a ajudar as 

empresas industriais a terem um aumento de produtividade, coisa que ele vinha tentando fazer 

com a formação de profissionais. Contudo, de acordo com o entrevistado 4, a formação de 

profissionais sozinha não conduzia a nada de novo. Precisava, então, que o Sistema FIEC 

ampliasse seu horizonte de atuação, de modo a dar um suporte tecnológico que permitisse que 

as empresas melhorassem a qualidade de seus produtos e também pudessem inovar, “porque 

na realidade, para ser competitivo e atingir os padrões internacionais precisava criar algo 

novo.” (ENTREVISTADO 4).  

Segundo, ainda, o entrevistado 6, embora o Brasil, nos últimos anos tenha 

avançado no número de institutos federais, estes são voltados mais especificamente para o 

ensino profissionalizante, quando é preciso que o trabalho em “educação, conhecimento e 

cultura tenha que começar de base, e isso não se faz em apenas uma década, temos que 

trabalhar a base”. Com relação à questão da inovação, esta foi considerada no país um tema 
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muito recente, se comparado a países mais desenvolvidos, “onde já se fala em inovação há 20, 

30 anos, então, fica uma lacuna de conhecimento muito grande.” (ENTREVISTADO 6).  

Percebeu-se, pelos relatos dos gestores, que o ambiente exigia que o Sistema 

FIEC acompanhasse as novas formas de atuação e de relacionamento com o mercado, 

levando a organização a orientar suas ações a interpretar o que estava acontecendo de 

mudança no ambiente externo e encaminhar as mudanças no ambiente interno. Segundo 

Macedo (2014), a economia mundial coloca na pauta dos empresários, das empresas e das 

suas entidades representativas demandas que só podem ser atendidas com eficácia na ótica de 

uma nova indústria, que pressupõe um novo e mais abrangente associativismo. O novo 

associativismo requerido pela nova indústria exige a adoção de novos conceitos e novas 

maneiras de gestão (MACEDO, 2014). 

Conforme afirmou o entrevistado 3: 

 
Essa iniciativa do Sistema FIEC, ela não foi assim tão facultativa, foi uma mudança 
obrigatória. Porque o cenário, onde ele atuava vinha se modificando a passos 
largos, requerendo novas formas de atuar, de atender, de agir, de ofertar 
produtos, de relacionamentos. Então, o Sistema FIEC teve essa preocupação de 
buscar um realinhamento para evitar descompassos entre o que ele se propunha a 
fazer como missão, como objetivos estratégicos e o que efetivamente o ambiente 
para o qual ele deveria estar orientando os serviços, estava realmente necessitando. 
Então, foi um ajuste de conduta. (...) Houve toda essa mudança no ambiente de 
atuação, e o Sistema FIEC atento a esse detalhe, procurou rever as suas formas de 
atuação, se repaginar, visitando missão, visão, valores, opções estratégicas, políticas, 
de modo a não haver descompassos (ENTREVISTADO 3). 

 

É nesse contexto, que de acordo com o entrevistado 9, o Sistema FIEC buscou se 

reorganizar, tendo como principal desafio ajudar a indústria a crescer no que ela realmente 

demanda, como a questão da falta de qualificação profissional. Apesar de o Sistema FIEC já 

trabalhar o foco educação, era preciso alinhá-lo às qualificações específicas que o setor 

precisava. Então, na nova ótica de atuação, o Sistema FIEC só passaria a ser eficaz se a 

indústria e o PIB da indústria crescessem, se a indústria fosse mais intensiva em tecnologia, 

enfim, se ela melhorasse em todos os seus indicadores. “Nós vivemos para atender a indústria, 

se a indústria retrai, o Sistema FIEC sofre.” (ENTREVISTADO 9). 

Em diversos relatos dos gestores verificou-se a frequência de uma temática 

recorrente que envolveu a questão da redução, ou mesmo do fim do repasse dos recursos 

compulsórios ao Sistema FIEC. De acordo com o entrevistado 8, a questão de possibilidade 

de revisão do compulsório despertou a visão do Sistema Indústria no sentido de elevação da 

sua eficiência. Até pouco tempo atrás se trabalhava muito a relevância do Sistema Indústria, e 

não a questão da eficiência. Assim, essa questão da possível revisão do compulsório 
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redirecionou as estratégias do Sistema FIEC no sentido de elevar a sua eficiência, em se 

preocupar com sua sustentabilidade financeira, que até pouco tempo não era uma preocupação 

real (ENTREVISTADO 8).  

Ainda, para o entrevistado 3:  
 

Existe todo o movimento contrário ao financiamento do Sistema Indústria. Quando 
se vai implantar uma política governamental de maior competitividade com as 
indústrias, a primeira coisa que se fala é de exoneração da folha. E não podemos 
esquecer que os repasses para o Sistema Indústria, estão lá, na folha. Então, esse foi 
outro ponto que eu percebo que se tornou mais presente. É exatamente essa 
percepção que se a receita compulsória terminar agora, a estrutura vigente do 
Sistema FIEC não consegue funcionar com a receita de serviço e obrigatoriamente 
teria que ser reduzida sobre maneira.  

 

Em adição, segundo os entrevistados 1 e 4, constantemente no Congresso 

Nacional existem ações no sentido de tentar que o governo interfira no Sistema Indústria, nos 

recursos compulsórios repassados, dado o seu volume em nível nacional. “Então, partimos 

para a ideia da autossustentabilidade, sermos proativos e fazer o Sistema FIEC independente 

do compulsório. Isso era uma grande mudança estratégica.” (ENTREVISTADO 4). 

Corrobora o entrevistado 10 em seu relato, 

 
O governo vem olhando com mais atenção para o Sistema Indústria, no sentido de 
saber se os recursos estão sendo aplicados de acordo com o seu propósito. Então o 
Sistema Indústria como um todo começa a buscar otimizar a sua gestão, os recursos, 
para que haja uma maior transparência, uma melhoria da imagem, para que seja bem 
visto pela sociedade como um todo e pelo governo, que faz uma pressão sobre os 
recursos. Então, houve a visão empresarial do presidente, mas houve também a 
questão da pressão do governo (ENTREVISTADO 10). 

 

Os gestores expressaram, ainda, preocupações com o cenário político, remetendo, 

principalmente, às temáticas corrupção na política e falta de políticas de desenvolvimento 

industrial . Por essa ótica, relataram os entrevistados 6 e 8: 

 
O país está vivendo um processo de degradação de valores éticos e morais, por 
exemplo, os investidores chegam para o estado do Ceará e não confiam na 
legislação. Nós não temos uma política de estado, sempre aquela política de governo 
que muda a cada mandato, agravando-se ainda com a questão da corrupção. (...) 
Então isso reflete e impacta diretamente no Sistema FIEC e nas indústrias, porque 
acaba tendo um retrocesso, o número de emprego cai, assim afetando não só as 
indústrias, acaba sendo uma cadeia, não é só o emprego, é a matéria prima, os 
insumos, e atinge todos os setores e o SF também (ENTREVISTADO 6). 

 
Creio que esse é um dos pontos principais em termos de ambiente, a falta da uma 
política de apoio federal e até local, falta uma visão estratégica da importância do 
setor industrial, uma agenda com visão de longo prazo que realmente faça uma 
diferença (ENTREVISTADO 8). 
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Nesse contexto, observou-se, nos depoimentos, a insatisfação dos gestores com a 

imagem do Sistema FIEC associada a uma repartição ou serviço público permeando a 

cultura da organização uma gestão sem medição de resultados e de acomodação dos 

colaboradores, incompatível com a produtividade demandada. Tal preocupação acabou 

despertando nos gestores a necessidade de mais controle e transparência na aplicação dos 

recursos, que passavam também pela mudança da própria cultura da organização, conforme 

afirmaram a seguir. 

 

No cenário nacional, havia a desconfiança do uso dos recursos públicos, desvios de 
dinheiro, e nós não queríamos essa imagem para o Sistema FIEC. As pessoas viam a 
FIEC como sendo uma grande repartição pública, meio frouxo, rico, e a gente não 
tinha nenhum medidor de resultados, nenhum indicador. Então se precisava mudar 
essa cultura e esse comportamento. Nós implantamos indicadores para saber se o 
dinheiro que estava sendo aplicado tinha resultado, para ter um controle maior, para 
ter transparência (ENTREVISTADO 1). 
 
O Sistema FIEC, estabelecido há muito tempo como um Sistema S, começou a ter 
uma cara de serviço público. As pessoas começaram a se acomodar e isso é 
incompatível com o aumento de produtividade. Eu diria que a primeira mudança que 
foi necessária, foi tentar iniciar um processo de acordar o Sistema FIEC para que ele 
entenda que é um sistema privado, gerido por industriais e que, portanto, ele teria 
que ter a mesma produtividade que se espera dentro das empresas 
(ENTREVISTADO 4).  
 

Neste sentido, observou-se que a mudança na cultura e no comportamento da 

organização se fazia imperativo para a mudança estratégica que o Sistema FIEC almejava 

para fazer frente ao contexto percebido, em concordância com Ansoff (1990), apresentado no 

item 2.2 deste trabalho, ao afirmar que o pensamento estratégico introduz elementos que 

perturbam a cultura da empresa e ameaçam o processo político. Consiste numa reação 

organizacional natural a luta contra essa perturbação da cultura, em lugar do enfrentamento 

aos desafios criados pelo ambiente. 

Conforme a percepção do entrevistado 2, dentro desse cenário de mudanças, com 

a velocidade das mudanças tecnológicas, havia a necessidade de que o Sistema FIEC fosse 

mais ágil, desse resposta com mais eficácia, e simultaneamente, melhorasse os seus 

procedimentos internos. “Foi assim que a diretoria e a presidência da FIEC decidiram evoluir 

para uma mudança estratégica mais substancial.” (ENTREVISTADO 2). 

Diante do exposto acima observou-se o alinhamento ao estudo de autores como 

Kaplan e Norton (1997, 2000), Porter (2004), e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), apresentados 

no item 2.2 deste trabalho, no qual destacam a deliberação estratégica como o processo que 

proporciona à organização acompanhar as mudanças de ambientes em transformação, 

podendo surgir do aproveitamento de oportunidades ou de resposta a ameaças não previstas. 
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Corrobora ainda Robbins (2005), apresentado no item 2.1, ao afirmar que para uma 

organização sobreviver, a mesma tem de responder às mudanças em seu ambiente, como a 

natureza mutável da força de trabalho, a tecnologia, os choques econômicos, a competição, as 

tendências sociais e a política, objetivando melhorar a capacidade da organização e mudar o 

comportamento dos colaboradores. 

No tocante ao processo que levou à “avaliação do ambiente”, os gestores 

afirmaram que o Sistema FIEC contou com a cooperação e a influência da CNI, que 

“iniciou um processo interno de análise de cenários e isso contagiou as demais Federações, e 

se deu através da elaboração de estudos e pesquisas, de reuniões e discussões.” 

(ENTREVISTADO 9). Ressaltaram ainda que a presidência e a diretoria do Sistema FIEC 

procuraram construir uma teia de relacionamento para o desenvolvimento para discussões, 

buscando envolver e ouvir as lideranças de sindicatos, empresas e clientes, conforme 

relataram os entrevistados 1 e 3. 

 

O Sistema FIEC fez um esforço junto a CNI diuturnamente. Porque as mudanças 
ambientais que acontecem são desenhadas a favor e contra, e nós tivemos uma 
agenda pesada juntos. O governo falava em inovação, qualificação, mas a nossa 
estrutura estava na mesmice e eu percebi que precisava ser protagonista desse 
processo. E assim, íamos buscando informações fora, onde tivesse. Nós buscamos o 
apoio de todos, buscamos construir uma teia de relacionamento para discutirmos os 
assuntos, o que estava acontecendo lá fora, se o que se estava fazendo era o que 
interessava. A nossa preocupação era trazer as demais lideranças para o 
protagonismo das mudanças (ENTREVISTADO 1). 

 

Houve um momento para ouvir as partes interessadas, para entender melhor o que 
cada uma gostaria de ter como entrega do Sistema FIEC. Então, teve um olhar dos 
sindicatos, um olhar dentro de empresas e teve principalmente algo que é muito 
importante, é a rotina de convivência que o Sistema FIEC tem com os seus clientes. 
(...) Nós tivemos muita cooperação da CNI, que realiza periodicamente pesquisas e 
estudos e repassam as informações que são portadoras de muita importância, de alta 
densidade no processo de decisão de escolhas. Então, essa análise do ambiente foi 
feita com base no somatório de vários observatórios que se tem, da CNI, da FIEC, 
do SESI, do SENAI, do IEL (ENTREVISTADO 3). 
 

A esse respeito, verifica-se que há concordância com Johnson, Scholes e 

Whittington (2008, 2011), apresentados no item 2.3, que contribuem com a discussão, 

incorporando a importância de se ouvir e atender as expectativas dos stakeholders no processo 

de decisão estratégica das organizações, algumas por quererem agarrar novas oportunidades, 

outras para superar problemas importantes. Quando as organizações defrontam com mudanças 

em suas orientações estratégicas, geralmente, há ênfase nas pessoas que estão no topo da 

organização. É, entretanto, importante pensar de forma mais ampla, envolvendo os grupos que 
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podem influenciar ou ajudar a efetivar a mudança estratégica na organização (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). 

Distintamente, os entrevistados 5 e 8 apresentaram a percepção do Sistema FIEC 

que internamente não tinha uma cultura de trabalho de análise específica do ambiente, 

desempenhando mais um papel político institucional de defesa dos interesses econômicos da 

indústria e dos seus afiliados do que uma visão estratégica do ambiente em que estava 

vivendo. 

De forma geral, verificou-se que o processo de avaliação do ambiente se deu a 

partir do alinhamento e engajamento das lideranças estratégicas, da presidência e 

diretoria, que buscaram criar parcerias, colocar as questões para debate, entender o ambiente e 

as propostas de soluções e decidir (ENTREVISTADOS 3,6 e 7).  

Neste sentido, de acordo com o entrevistado 2:  

 
Foi fundamental o papel das lideranças porque se engajaram efetivamente no 
processo e entenderam que a avaliação do ambiente e o diagnóstico estabelecidos 
estavam coerentes e que eram realmente necessárias essas mudanças. A liderança 
em nível de presidência e diretoria também em sintonia com as lideranças executivas 
promoveram o entendimento e o ajuste necessário de como fazer e de como aceitar 
esse novo desafio de uma mudança organizacional, tendo em conta principalmente o 
horizonte temporal e que essa presidência e diretoria ainda tinha de mandato. 
 

Em adição, para o entrevistado 9, o presidente da FIEC ampliou o relacionamento 

com a CNI, influenciando e sendo influenciado por todo o processo de mudança impulsionado 

por ela. Ele iniciou uma leitura do ambiente, antes estritamente interno, para uma visão mais 

ampla, quando percebeu que o Sistema FIEC precisava iniciar um processo de unificação 

como estratégia de fortalecimento e sustentabilidade.  

No esteio dessa discussão, Astley e Van de Ven (2005), apresentados no item 2.2, 

chamam a atenção para a visão da escolha estratégica como a ordenação entre o ambiente e a 

organização a partir dos significados e das percepções das condições ambientais, particulares, 

daqueles que estão no poder. Destacam, ainda, que é papel dos dirigentes conduzir as escolhas 

estratégicas que dotam as organizações com a capacidade de mudar o seu destino, adaptando-

a e reformulando seus ambientes.  

No tocante à “característica da mudança na organização”, quando os gestores 

foram questionados se as decisões estratégicas no período estudado foram reativas ou 

proativas ao contexto percebido, foi observado uma mescla de percepções, que ora descrevia 

as mudanças como ações reativas, ora um pouco de cada componente. Foi, ainda, ressaltada a 
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questão cultural da organização que vem mudando com a evolução dos tempos, 

principalmente no período estudado.  

Assim, conforme o entrevistado 5, “o Sistema FIEC sempre foi reativo às 

circunstâncias. Se nada de especial havia, não tinha razão para fazer mudança”.  

Para o entrevistado 6, “as ações foram no primeiro momento reativas, porque 

ninguém muda uma cultura como a do Sistema FIEC de 70, 75 anos rapidamente”. Ou, ainda 

de acordo com o entrevistado 8, “as mudanças foram altamente reativas, com questões 

pontuais proativas, mas mais de alguns gestores do que, propriamente, de uma questão de 

cultura organizacional de preparo para estar monitorando o ambiente para poder estar a frente 

do que vai acontecer”. Discorreu complementando o entrevistado 4: 

 
Eu diria que para mudar alguma coisa que vinha funcionando há 70 anos de uma 
maneira, a mudança tem que ser reativa, ela não pode ser proativa, porque o sistema 
já se acostumou, ele não reage mais. Ele se adaptou e fica naquela mesmice. Teve 
que ter um estopim que disse: Vamos mudar! Esse estopim foi a nova direção da 
CNI, que trouxe pessoas com outras mentalidades de mudança (ENTREVISTADO 
4). 
 

Em contrapartida, os entrevistados 1 e 2 consideraram que as decisões que 

ocorreram no período estudado tiveram componentes tanto reativos quanto proativos. 

Reativos porque a organização buscava se ajustar a uma exigência do ambiente. Não podiam 

ficar como estavam determinados procedimentos administrativos e era latente a necessidade 

de modernização da gestão. Proativa porque buscou se antecipar aproveitando o movimento 

de implantação de um ERP de gestão estratégica para evoluir no negócio com a introdução de 

uma nova visão de como vender os negócios do Sistema FIEC. Em adição,  

 
As mudanças tiveram dois eixos de motivação, o eixo da espontaneidade e o eixo da 
provocação. Teve mudança que foi uma postura proativa e teve também mudança 
reativa, que foi aquela que se deu a partir da comunicação, do ambiente externo, de 
que precisava mudar. (...) E houve sim momentos de proatividade, você imagina 
para uma organização, reavaliar missão, visão e objetivos. Isso é uma sinalização 
que ela está aberta naturalmente para mudança (ENTREVISTADO 3). 
 

Em consonância com o já ressaltado Wood Jr (2013), no item 2.1, na sociedade 

contemporânea as organizações devem interpretar continuamente o ambiente, originando 

movimentos internos de mudança. Desse modo, o ponto-chave é a passagem de uma postura 

passiva ou reativa para uma postura proativa, implicando essa passagem constante 

manipulação, por parte dos líderes, de símbolos, valores e linguagem. Significa, por fim, 

substituição do controle coercitivo pelo controle via cultura organizacional. 
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Neste sentido, verificou-se que os gestores perceberam que o Sistema FIEC, por 

ter uma capilaridade que abrange uma gama variável de procedimentos e uma ampla base de 

atendimentos, torna-se lento na implantação de mudanças, o que o leva a períodos de 

estabilidade. Contudo, ao mesmo tempo, por ser posto a atender a dinâmica do setor 

industrial, que não pode parar no tempo porque sofre com as mudanças das variáveis do seu 

contexto, o Sistema FIEC é obrigado a acompanhar essas mudanças.  

Assim, apesar de a estabilidade mais acentuada no passado ser comparada a um 

grande navio, a organização está permanentemente tentando reinventar os seus caminhos 

diante da dinâmica do ambiente, num espaço de tempo cada vez menor, ao custo de 

sucumbir, caso contrário. Para o entrevistado 10, “as mudanças têm sido bem significativas. O 

Sistema FIEC já foi estável, mas despertou para a mudança, sair dos seus muros e interagir 

mais com a sociedade”. 

De acordo com o entrevistado 9,  

 
Até os anos 90 o período era de muita estabilidade. Mas os anos 2000 já são 
diferentes, a crise na indústria brasileira é muito mais sentida nesses anos e dentro 
do Sistema FIEC. (...) As mudanças que a CNI provocou foi muito impactante nos 
estados, e isso de certa forma, tirou todo mundo da zona de conforto. (...) Essa 
realidade de estabilidade mudou, então tivemos que correr mais atrás, indicadores 
como sustentabilidade passou a ter um pesou muito maior do que tinha 
anteriormente.  
 

Por fim,  

 
A cronologia mostra que o tempo de estabilidade era bastante acentuado no passado. 
Mas, ai com o advento de novos conhecimentos tecnológicos, você ver o que 
aconteceu no mundo da informática, da eletrônica, da automação, enfim, houve um 
avanço nos conhecimentos e novos materiais e novos equipamentos, novas formas 
de produção, de gestão, nova ordem econômica e social, política, no mundo 
ambiental. E isso trouxe para o Sistema a necessidade de tornar-se passível de 
mudanças muito mais intensas, em menos espaço de tempo (ENTREVISTADO 3). 
 

Em conclusão com Vasconcelos e Vasconcelos (2014), apresentados no item 2.1, 

a mudança organizacional implica ruptura com o passado ao adotar como pressuposto o fato 

de que a mudança se origina da imposição de um novo modelo, baseado em uma 

racionalidade superior definida pelos dirigentes. Daí se rege o novo sistema, formatando a 

organização na medida do possível.  

Finalizando a apresentação da subcategoria desenvolvimento da mudança, o 

presente estudo apresenta, a seguir, a segunda subcategoria – reconhecimento e compreensão 

dos problemas, a qual se interconecta com a primeira. Noutras palavras, há uma relação nos 
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elementos que constituem as ações de mudança estratégica na organização que, em essência, 

guarda em si as inquietações referentes ao seu ambiente externo e interno. 

 

4.4.2 Reconhecimento e compreensão dos problemas 

 

A segunda subcategoria do processo da mudança estratégica envolve questões 

acerca da construção das mudanças propriamente ditas (PETTIGREW, 2013), de forma que o 

presente estudo traz para a discussão questões que envolveram as ações de “mudança 

estratégica”, procurando evidenciar “o que a organização buscou mudar estrategicamente”, 

além do processo de “formulação da estratégia”, tomando como base a ótica da percepção dos 

gestores da organização, assim como nas demais categorias de análise de processo. Com isso, 

inicia-se a apresentação da “mudança estratégica”, implantada no período de análise do 

estudo, com o relato do entrevistado 2, o qual expressou o nexo imprescindível entre a 

mudança nos procedimentos e na cultura organizacional, em conformidade com Mintzberg et 

al. (2000, 2007). Estes caracterizam a mudança estratégica como um processo organizacional 

inseparável da estrutura, do comportamento e da cultura. 

Assim, para o referido gestor, no período do presente estudo,  

 
O que de mais peso e significado teve foi a mudança radical da área de marketing, 
para implantação da mudança do modelo de negócio, de marca do negócio; a 
mudança de ERP; e a mudança de atitudes a nível de estrutura, porque a medida 
que você fazia com que essa nova visão de reestruturar organizacionalmente fosse 
tomando vida, houve necessidade de estabelecer novos níveis de atuação dos vários 
estamentos administrativos. Então, promovendo mudanças, inclusive em termos de 
como integrar determinadas áreas, passou-se também, e foi fundamental dentre essas 
mudanças, iniciar uma mudança cultural, fazer com que todos entendessem que os 
trabalhos eram interdependentes, ou seja, se a área de planejamento não funcionasse 
integradamente com a execução, aquilo não teria bom resultado. Se a contabilidade 
não falasse com o administrativo em perfeita sintonia, também os resultados não 
seria os desejáveis (ENTREVISTADO 2). 
 

Enfatizando o que foi discutido no item 2.4, Pettigrew (2013) afirma que a cultura 

organizacional, considerada no seu nível mais profundo como um conjunto complexo de 

valores, crenças e pressupostos, configura-se como mecanismo-chave para promover as 

mudanças estratégicas organizacionais.  

Neste sentido, de uma forma geral, ao descreverem as ações percebidas como 

mudanças estratégicas, os gestores ressaltaram, juntamente aos objetivos de melhorar a 

eficiência da organização, a intenção de alcançar o entendimento dos colaboradores, 

despertando-os para a necessidade de uma postura mais ativa diante dos desafios dos novos 

tempos.  
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Em consonância, Robbins (2005) afirma que a mudança deve ser entendida como 

uma atividade intencional e orientada para resultados, com o objetivo de melhorar a 

capacidade da organização de se adaptar às mudanças em seu ambiente e mudar o 

comportamento dos colaboradores.  

Assim, para os entrevistados,  

 
Começou inicialmente criando o departamento de marketing. Veio com uma ideia 
de começar a conhecer, fazer uma inteligência para o Sistema FIEC, para 
conhecer o que é que se fazia. Porque não se conhecia e não se tinha muito controle 
sobre o que ocorria dentro do sistema, porque ele é muito grande e você não tem 
controle do que acontece na ponta. Então, o marketing entrou, primeiramente, 
tentando conhecer o mercado, as necessidades do mercado e conhecer o que se fazia. 
E também para que as pessoas entendessem que elas tinham que deixar de ser 
reativas e passar a ser ativas (ENTREVISTADO 4). 
 
Primeiro, eu acho que foi o convencimento de que não era mais possível ficar 
repousando nas glorias do passado. Que o Sistema FIEC precisava ser reinventado, 
precisava introduzir novos atributos na sua relação com o seu público de interesse: 
agilidade, excelência, eficiência, defesa de interesse, enfim, era importante que o 
Sistema FIEC passasse a tomar consciência de que para continuar existindo teria que 
ser repaginado. Realizou uma reestruturação dos seus processos, mudou sua 
estratégia de atuação, procurando aproximar mais a decisão da ação, porque essa é 
uma outra dificuldade, era um outro percurso dentro da visão e a ação 
(ENTREVISTADO 3). 
 
É importante entender também o processo de mudança estratégica do Sistema FIEC, 
ele trazia uma promessa de mudança da cultura, que os colaboradores, e a 
liderança também, pudessem abdicar dessa visão, de que vive de mesada e que 
independente de chover ou fazer sol, essa mesada cai na conta, fosse mudada para 
uma visão de negócio. Que o Sistema tinha como missão, visão proposta, elevar 
sobre maneira a sua capacidade de ser excelente no atendimento. Então, essa foi uma 
questão crucial (ENTREVISTADO 8). 
 

Por sua vez, para Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2007), a mudança 

estratégica é definida como uma necessidade de reorientação. Significa sair de um domínio 

familiar para um futuro não tão bem definido em que muitas das velhas regras não se aplicam 

mais. É necessário que se abandonem as raízes de sucessos passados e se desenvolvam novas 

habilidades e atitudes. 

Com efeito, conforme os relatos as mudanças tiveram como foco a tratativa do 

“Sistema FIEC como negócio”, ou, ainda, que “a dinâmica da mudança foi juntar esforços”, 

sendo citadas as ações de implantação da área de marketing, nas quais se buscou um novo 

modelo de negócio, de relacionamento como o mercado; de implantação de uma nova 

estrutura corporativa e de processos, de forma a possibilitar a integração do planejamento 

estratégico da organização, otimizar recursos, garantir a unicidade de visão e de comunicação 

de resultados; de mudança do ERP para uma gestão mais eficiente .  
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Foi citado, ainda, pelo entrevistado 7, a respeito do projeto de custos, a seguinte 

expressão: “A sobrevivência do Sistema FIEC passa por produtividade, fomos um dia 

ociosos, que aumentava muito os custos, hoje temos um projeto de custos observando tudo 

isso”.  

Para o entrevistado 10,  

 
O presidente quis organizar a casa. Começou estudando os processos, vendo como 
estavam estabelecidos e a partir dai buscou unificar esses processos, inclusive com 
as primeiras sementes de áreas corporativas, fazendo estudos de custos, criando a 
visão corporativa, da qualidade de forma unificada, a visão das compras e das 
vendas corporativas. 

 

Ampliando a discussão, os entrevistados relataram que as mudanças estratégicas 

tiveram a preocupação de construir na organização um olhar sistêmico, de considerar o 

esforço coletivo. Assim, essas ações que a princípio tomaram a forma de projetos implantados 

em momentos distintos, na verdade constituíam uma única orientação estratégica que tinha a 

expectativa de trazer para o Sistema FIEC assertividade, agilidade, planejamento e controle. A 

criação das áreas corporativas de planejamento, de financeiro, de marketing, de vendas, 

visava à integração das casas – SESI, SENAI, IEL e FIEC como o Sistema FIEC.  

Os objetivos eram integrar planejamentos estratégicos, antes independentes, 

racionalizar recursos financeiros, otimizar recursos humanos, ampliar clientes, o cadastro de 

clientes, melhorar a relação com esses clientes, buscar uma maior geração de receitas de 

serviços, aproximar os sindicatos e as empresas do Sistema FIEC. Visavam, ainda, a facilitar 

a comunicação dos resultados, para que a organização tivesse a oportunidade de ter, pela 

leitura do ambiente coorporativo, uma melhor apuração de como a atuação sistêmica estava 

redundando em mais resultados. “As principais mudanças que tentamos implantar foram o 

profissionalismo, acabar com as atecnias, pessoas em locais que não desenvolvem bem suas 

atividades, não ter superposição de atividades, focar no que está fazendo.” 

(ENTREVISTADO 6). 

 
Enfim, foi todo um conjunto de ações que tinha como visão final de futuro trazer 
aquela certeza de que qualquer indústria seria capaz de indicar SESI, SENAI, IEL 
para qualquer demanda. Tínhamos que sair do anonimato, sair do chão de fábrica e 
passar a transitar mais na média gerência e no alto comando das indústrias. Fazer 
com que o empresário pudesse ter uma visão da existência dessas entidades e de 
como elas estavam fazendo a diferença nas suas empresas (ENTREVISTADO 3). 
 
A primeira e principal mudança foi a questão do olhar sistêmico, corporativo. A 
gente ainda está construindo, mas hoje você tem uma área de planejamento 
corporativo, de negócio, não tem mais áreas individuais, que é fundamental porque 
permite que o Sistema FIEC atenda a indústria de forma corporativa. Se você olhar 
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para cada casa, cada uma cobre uma necessidade da indústria e a gente não utilizava 
isso. E a indústria precisa. E o Sistema FIEC como sistema é muito mais forte e tem 
uma capacidade muito maior de dar resultados (ENTREVISTA 9). 
 

 

É importante resgatar que na análise documental este estudo evidenciou quatro 

grandes projetos de mudança na organização, a saber: o mapeamento e redesenho de 

processos e estrutura organizacional; a implantação de solução ERP; o desenvolvimento e 

implantação da função marketing corporativo; e a implantação do modelo de apuração e 

comunicação de custos e resultados. Contudo, alguns gestores apontaram, ainda, as 

reformulações do Estatuto e do Regulamento Eleitoral da FIEC em paralelo a essas ações de 

mudanças, como marcos nesse processo que, conforme já dito, buscaram, além de iniciar um 

processo de “reunificação” do Sistema FIEC, chamar as “lideranças para o protagonismo 

das mudanças”.  

 
Eu destacaria o processo de mudança da escolha da diretoria, e com ela o 
entendimento de que o exemplo tinha que vir de cima, da diretoria e do presidente, 
do ponto de vista da seriedade, das intenções, com o objetivo que a instituição seja 
conduzida empresarialmente, no sentido de que tem que ter um orçamento, tem que 
ter um resultado mensurado, indicadores, e que realmente os objetivos traçados 
foram alcançados. Então, pensando em nisso, substituímos o antigo sistema para o 
ERP com o objetivo de ter uma inteligência (ENTREVISTADO 1). 
 
Vamos separar duas coisas: primeiro, a atualização do próprio estatuto da Federação 
e do seu regulamento eleitoral (...); segundo, o redesenho organizacional. O Sistema 
FIEC foi redesenhado dentro daquilo que de mais moderno se podia oferecer 
(ENTREVISTADO 5). 
 

Articulando essa discussão, os entrevistados afirmaram, de forma geral, que o 

Sistema FIEC “buscou mudar estrategicamente” a sua dinâmica de atuação, mudar a sua 

essência e fazer perceber-se como essencial no seu contexto.  

 
Buscou mudar a sua essência do ponto de vista que ela tinha uma natureza e agora 
tem outra natureza. Hoje é uma instituição que está em efervescência permanente, 
em busca de melhorar e não de esperar que venha de fora um empurrão que vá fazer 
com que ela se oriente para ali ou para aqui, é o protagonismo instaurado 
(ENTREVISTADO 1). 
 
A organização precisava ter uma forma de atuação que fosse percebida, como 
essencial. Essa era a grande jogada de mudança, o grande desejo do processo todo, 
era que depois que concluídas essas mudanças, fosse ainda mais percebido que o 
Sistema FIEC é essencial para a indústria. Ser reconhecido como líder do 
provimento dos atributos para a indústria cearense ser competitiva, inserção 
internacional. Então, eram propósitos que remetiam a conclusão de que se desejava 
mesmo alcançar um nível de excelência de classe mundial (ENTREVISTADO 3).  
 

Buscou mudar também a sua própria visão de negócio, que segundo o 

entrevistado 2, constituiu-se numa atuação decisiva e fundamental para a sustentabilidade do 
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Sistema FIEC para dar uma nova roupagem, uma nova visão de como se trabalhar o negócio, 

a fim de fazer face ao momento atual. O contexto pede, e pedia naquela época, que o negócio 

fosse mais produtivo e mais rentável, principalmente em função de mudanças conjunturais. 

Segundo, ainda, os entrevistados 9 e 8, essa mudança de visão de negócio incluía ampliar a 

eficiência do que se faz, contudo uma eficiência não mais baseada na individualidade, mas na 

ação conjunta, de forma a garantir a eficácia.  

 
Ele mudou para ser uma empresa privada, ativa, para dar soluções aos empresários 
serem competitivos. Esse foi o grande mote. Essa é a orientação. O Sistema FIEC 
como um solucionador, que trabalha no sentido de aumentar a competitividade e a 
produtividade das empresas. Quanto tempo demora para chegar e ser realmente 
efetivado como um líder no assunto? Isso depende de cada Federação, de cada 
diretor e de cada equipe (ENTREVISTADO 4).  
 
Criou conceitos importantes, de centralização das unidades corporativas, apoiando 
as unidades de negócio, que tem que buscar clientes, atender bem o cliente. Este 
processo é lento, mas aos poucos esse processo está se consolidando. 
(ENTREVISTADO 6). 
 
O grande objetivo foi otimizar, fazer fluir. Havia um desperdício muito grande de 
energia, uma unidade tinha seu jeito próprio de trabalhar, não havia monitoramento, 
nem compartilhamento de coisas simples como compras. Buscou otimizar o 
resultado final, o uso dos recursos (ENTREVISTADO 10). 
 

Entende-se, então, que os relatos dos gestores podem se alinhar aos estudos de 

Gohr (2005, 2013), ressaltados no item 2.3, os quais afirmam que a mudança estratégica 

ocorre quando novas soluções são aplicadas a problemas antigos. Assim, quando a 

organização reage de forma diferente em relação às mudanças do contexto pode-se afirmar 

que ela está mudando estrategicamente. Ainda na visão de Hermes, Gomes e Sausen (2014), a 

mudança estratégica não deve ser vista apenas como um evento isolado, mas também como 

um processo que envolve percepções dos agentes envolvidos, avaliação das condições do 

ambiente e escolha das novas estratégias. 

Com relação ao processo de “formulação da estratégia”, Porter (2004), 

apresentado no item 2.2, defende como essência a relação da estratégia com o ambiente. 

Embora o ambiente relevante seja muito amplo, abrangendo tanto forças sociais como 

econômicas, o aspecto principal do ambiente é a indústria (setor) em que a organização atua. 

Nesse contexto, no tocante ao processo de “formulação das estratégias” no 

Sistema FIEC, os entrevistados relataram, de forma geral, que assim como aconteceu na fase 

de avaliação do ambiente, a CNI participou orientando e cooperando na formulação das 

estratégias, tomando como referência a visão nacional. Ressaltaram, ainda, que a construção 

das mudanças estratégicas que chamaram de mais radicais, como a mudança de estatuto e 



136 

estrutura, concentrou-se no nível do corpo da diretoria, mas que permeou operacionalmente 

com a participação dos colaboradores.  

Foi ressaltado, ainda, pelo entrevistado 9:  

 
A CNI influenciou bastante. Ela iniciou um processo de profissionalização desde os 
anos 90, a própria mudança da sede do Rio de Janeiro para Brasília fez parte da 
estratégia de estar mais perto do poder decisório nacional. E a partir daí vieram uma 
série de revisões internas, de processos, de modelo de gestão, começou a tornar 
corporativo o modelo de gestão do Sistema Indústria, que até então não era Sistema, 
cada uma das casas eram independentes uma da outra. Então esse modelo da CNI 
passou a influenciar os presidentes das Federações, acatado por alguns outras não. A 
FIEC acatou a ideia do modelo e vem construindo. 
 

Segundo os relatos, a partir da orientação nacional da CNI, que contou inclusive 

com a cooperação de recursos, o processo de formulação da mudança estratégica foi iniciado 

com discussões entre presidência, diretoria e principais níveis executivos da 

administração. Simultaneamente, foi feita contratação de consultorias especializadas que 

deram suporte técnico, através do estabelecimento de diagnósticos e proposição de novas 

medidas que se estenderam até à implantação da mudança de paradigma, que era 

extremamente importante para a efetivação do que se desejava.  

Segundo o entrevistado 7, “houve a participação de todos os níveis da 

organização, desde o estratégico, incluindo os sindicatos, até o operacional, incluindo ainda 

consultorias, levando-se em consideração a cultura que deveria ser implementada para o 

Sistema FIEC”.  

Os entrevistados ressaltaram, ainda, que a formulação tomou como base o 

trabalho de atualização do mapa estratégico da organização, com novos objetivos, novas 

metas e indicadores estratégicos. Em concordância, Bethlem (2002), apresentado no item 2.2, 

coloca os objetivos organizacionais como ponto de partida para a determinação da estratégia, 

acrescentando que a utilização de estratégias é uma atividade de conteúdo e de processo. É na 

aprendizagem dos conceitos e técnicas pelos membros da organização que se decide o sucesso 

ou o não sucesso de uma estratégia.  

Neste sentido, conforme os entrevistados, a fase de construção das novas 

estratégias tinha como norte atender o que havia sido visualizado e estabelecido na revisão do 

mapa estratégico.  
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Segundo o entrevistado 3: 

 
Trabalhamos encontros, reuniões, com diversos órgãos do Sistema. Ouvimos 
também sindicatos. Observou-se a missão de cada uma das entidades, o SENAI, o 
SESI e o IEL. (...) Então, construiu-se um mapa estratégico, sempre iluminado pelas 
demandas da indústria, e a consecução tinha que redundar em projetos e ações 
capazes de atender tanto as exigências dos clientes, das empresas, das indústrias, 
quanto a necessidade de terem eficiência de gestão, de produção, de 
comercialização, de comunicação, marketing, tudo isso. 

 

Expressou ainda o entrevistado 4: 

 
Eu queria salientar que o pensamento crítico e estratégico esteve bem presente ao 
longo desse processo. Discutiu-se bastante, não foi um sobrevoo que passou de 
raspão. Porque mexeu, comunicou, mudou e você pode ver o seguinte: esse processo 
de ajuste, de adequação, de mudança, de tomada de consciência sobre as 
necessidades que a mudança pode vim concretizar, é o próprio momento que o 
sistema continuou passando, na medida em que você observa que mudanças 
continuam em percursos, outras foram ajustadas. Mas, o que estava previsto lá no 
começo de que as mudanças chegariam, aconteceu (ENTREVISTADO 4). 
 

Ao trazer a questão do compartilhamento dos problemas e do próprio processo de 

formulação com os colaboradores, os entrevistados 2 e 3 relataram o seguinte:  

 
Havia a sensibilidade de que se nós não envolvêssemos todo o corpo de 
colaboradores nos seus vários níveis nessa mudança de atitude, nesse entendimento 
de mudança de atitude, os resultados seriam mais lentos e não se talvez tivesse tido a 
dimensão toda que se desejava. Então foi fundamental promover a sensibilização e a 
atuação dos colaboradores dos vários níveis. Primeiro, que se sentissem prestigiados 
no seu trabalho, na sua atuação. Segundo, para que eles também pudessem ser 
agentes de empreendedorismo, de inovação, de sugestões para melhorar aquele 
procedimento que ele é envolvido. E também para que o clima organizacional 
continuasse evoluindo positivamente (ENTREVISTADO 2). 
 
Esse mapeamento foi coletivo. As pessoas puderam participar e revelar o que 
sentiam, houve sim um compartilhamento. Na medida em que se permitiu a 
participação das pessoas, essas pessoas passaram a ter um sentimento de 
pertencimento aquela obra, na estratégia. Houve maior aceitação, porque as pessoas 
se viam naqueles objetivos, naquelas metas. Então, essa percepção de que a 
execução, que é o grande desafio do planejamento estratégico, se daria mais 
facilmente se houvesse uma participação coletiva no ato de planejar, a execução se 
daria com menos barreira. Isso foi um fato importante (ENTREVISTADO 3). 
 

Embora alguns entrevistados tenham ressaltado a importância do 

compartilhamento do processo, que buscou envolver os colaboradores e contribuir com a 

permanência de um clima organizacional positivo, outros entrevistados não perceberam o 

processo da mesma forma. Eles expressaram uma fase da mudança que não envolveu o nível 

operacional da organização como deveria, conforme afirmaram:  

 
 



138 

O processo de formulação foi ótimo, adequado. Agora, pensar a organização é uma 
coisa, fazer a organização, colocar na prática o que foi pensado, é outra coisa. O 
Sistema FIEC foi muito bem pensado. Tudo que se realizou aqui foi feito em termo 
de unidades de trabalho que reunia diretores e gestores da Federação e reunia o 
pessoal da consultora contratada. Pergunta: existia algum professor de unidade 
operacional? Não. (...) Nós tivemos os estamentos estratégico e tático trabalhando, 
mas não tivemos o estamento operacional, da realidade de ponta participando 
(ENTREVISTADO 5). 
 
Grande parte das discussões veio com a CNI, quem visualizou o problema foi mais a 
CNI do que as Federações. Eu não consegui visualizar uma participação efetiva, no 
sentido de ouvir, levar em questão, adaptar. E ai por parte dos colaboradores teve a 
dificuldade, a questão cultural. Já havia uma cultura bem diferente daquilo que se 
queria implantar, então, consequentemente, acho que deveria ter sido mais efetiva 
essa questão da disseminação das informações e da participação dos colaboradores 
(ENTREVISTADO 8). 
 
Houve muito pouco compartilhamento. Ainda é uma mudança que há de vir. Não 
aconteceu a comunicação interna, até por uma questão cultural da organização, não 
há um compartilhamento concreto, uma disseminação das ideias, do pensamento 
estratégico em sua plenitude (ENTREVISTADO 10). 
 

Nesta seção apresentam-se as temáticas referentes às escolhas de mudança 

estratégica implantada na organização, abordando o seu processo de formulação e o que se 

buscou mudar estrategicamente, entendendo se configurarem como uma resposta ao 

reconhecimento e compreensão dos problemas. Em seguida, apresenta-se a terceira 

subcategoria do estudo, planejamento e execução da mudança, abordando as temáticas do seu 

processo de implantação a partir da compreensão dos gestores. 

 

4.4.3 Planejamento e execução da mudança 

 

A terceira subcategoria “planejamento e execução da mudança” tomou como base 

o trabalho de Pettigrew, que relaciona esse estágio da mudança com as questões que 

envolvem o planejamento e a condução das ações, a definição do futuro desejado para a 

organização e o comprometimento dos indivíduos (HICKSON; PUGH, 2004).  

Neste sentido, este estudo buscou reunir e estruturar a discussão a partir da 

“implantação da mudança”, dos “problemas encontrados”, da “liderança na mudança” e da 

“ligação entre a estratégia e o operacional”. 

Dentro da complexidade da “implantação da mudança” será retratado como 

ocorreram o planejamento e a implantação das ações, a preparação e comunicação aos 

colaboradores e o papel dos líderes nesse processo.  

Nessa perspectiva, relatou-se que a implantação foi previamente formalizada, 

medida e acompanhada (ENTREVISTADO 1). Seguiu um planejamento formal levando em 
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conta o que estava sendo proposto, com os orçamentos administrativos estabelecidos. Foram 

promovidas fases de implantação, contando tanto com a atuação da CNI quanto com o 

suporte de consultorias locais contratadas. As mudanças foram contratadas segundo um 

cronograma e a decisão, a cada momento, por parte da presidência, diretoria e os altos níveis 

da administração.  

Em princípio, todas as mudanças planejadas foram realizadas. Contudo, como 

frutos de feedbacks e avaliações, houve necessidade, ao longo do processo, de algumas 

decisões de conduta em relação a determinadas situações. Apesar de o trabalho de suporte 

técnico e de consultoria ter visualizado, por exemplo, que determinada estrutura funcionaria a 

contento com aquele modelo, observaram-se na prática outras variáveis que passaram a atuar, 

fruto das variáveis da ambiência do negócio, e houve necessidade de algumas adaptações e  

mudanças em curso durante aquele período, de modo que se chegasse ao final com o modelo 

feito com as alterações que se fizessem necessárias, mas sem perder o foco, o objetivo e o 

principal  (ENTREVISTADO 2). Nesse contexto, verificou-se a concordância com o que foi 

ressaltado por Quinn e Voyer (2007), no item 2.3, que a formulação de estratégia e a sua 

implementação interagem na corrente contínua de fatos na organização. 

Segundo o entrevistado 8, “teve um cronograma definido, mas na prática um 

pouco diferente. Quando se tenta mudar a cultura, sempre surgem imprevistos, as pessoas não 

compram imediatamente a ideia do jeito que deveria ser”. 

Sob uma ótica mais ampla, o entrevistado 3 relatou que algumas metas foram bem 

definidas em termo de cronograma de implantação. Porém, o que se estabeleceu como 

resultados e cumprimento de objetivos do planejamento estratégico não deixou um 

cronograma estabelecido com exatidão sobre os ganhos ao longo do processo. Não tinha essa 

deadline, com cada resultado, mas, a expectativa de mudança estratégica e de resultados ao 

longo do tempo era de que essas implantações se dessem de forma definitiva e efetiva. 

No tocante à comunicação e à preparação dos colaboradores no processo de 

implantação, relatou o entrevistado 1:  

 
O Sistema FIEC viveu todo esse processo de mudança sem deixar de ter sua vida e 
suas atividades cotidianas sendo levadas a efeito da mesma forma, ou seja, o SESI, 
SENAI, IEL e FIEC tendo que fazer as suas atividades fim, simultaneamente, à 
introdução dessa nova estrutura organizacional, desses novos cursos. Em todo 
esse movimento de modernização havia a execução da atividade normal, cotidiana e 
em razão disso se sentiu a necessidade de trabalhar a comunicação e a liderança. 
Foram promovidas várias ações junto com essas fases de implantação para que por 
meio de um trabalho de comunicação, de endomarketing, de exercício de 
liderança nos vários níveis fossem se mostrando essas mudanças em curso e aonde 
se queria chegar. 
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Em consonância, afirmam Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007, p. 155), 

apresentados no item 2.1, que “o truque é equilibrar mudança em continuidade, fazer a 

mudança quando e onde for necessário, ao mesmo tempo em que se mantém a ordem. Adotar 

o novo e desfazer-se do velho pode ser a coisa moderna a ser feita, mas em geral é muito mais 

eficaz – e também mais difícil – encontrar maneiras de integrar o melhor do novo com o mais 

útil do velho”. Ainda, para Flier (2003), apresentado no item 2.2, configura-se um desafio à 

gestão da estratégia o fato de as organizações terem que capitalizar suas capacidades atuais e, 

ao mesmo tempo, desenvolver novas capacidades.  

Contudo, segundo os entrevistados, verificou-se que a comunicação e a 

preparação aos colaboradores foram pontos críticos nessa fase, apresentando dificuldades ou 

até certa negligência no momento. Segundo o entrevistado 4, “as metas e os resultados das 

mudanças foram comunicados em todas as instâncias, através de reuniões, do site e de 

comunicados internos, contudo, não se teve um projeto especial de comunicação”. Para o 

entrevistado 9, “comunicação e preparação eram muito na Casa da Indústria, não chegou nas 

unidades (ENTREVISTADO 9). Ou, ainda, “o processo de mudança parou onde não deveria 

parar. Houve o compartilhamento total na Casa da Indústria, mas não chegou nas unidades 

operacionais.” (ENTREVISTADO 5). 

Em adição, em seu relato o entrevistado 8 descreve:  

 
Foi ruim esse processo de comunicação. Conseguiu-se perceber através da 
comunicação interna, mas poderia ter sido melhor. De uma forma geral, não houve 
uma preparação como deveria ter sido feita. Aconteceram alguns treinamentos, mas 
alguns colaboradores, os mais antigos, nem tinham interesse, já estavam 
acostumados com uma rotina de trabalho diferente e não tinha qualquer interesse em 
mudar, estavam felizes com a estabilidade que tinham. 
 

Em meio a essas perspectivas, apresenta-se a temática envolvendo o papel das 

“lideranças na mudança”, que de acordo com o entrevistado 9, “as próprias lideranças 

tiveram que passar por uma revisão pessoal para poder influenciar positivamente as pessoas 

dentro desse processo de mudança. Preparar, readequar, reformular conceitos vigentes 

para que as pessoas pudessem se adaptar ao novo negócio. Tivemos algumas falhas nesse 

processo, da Casa da Indústria com as suas unidades, mas faz parte do processo, estamos 

avançando”. Então, depois dessa revisão pessoal, os líderes fizeram esse “papel de permear 

nas organizações a ideia de chegar, mudar e mostrar que as coisas não estão correndo 

frouxo. O presidente da FIEC teve um papel estratégico, pois disse o rumo que ele quis, a 

visão era dele.” (ENTREVISTADO 4). 
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Observou-se, então, que no Sistema FIEC a liderança estratégica como um 

fenômeno coletivo, explicitamente formalizado dentro a estrutura da organização (DENIS; 

LAMONTHE; LANGLEY, 2001), exerceu grande influência tanto sobre as decisões 

estratégicas quanto na sua implantação (ANSOFF, 1990). 

 
Os líderes atuaram mostrando para todos que a mudança não era por conveniência, 
mas por convicção. Tanto na formulação, como na implementação. Não houve 
nenhum discurso vazio, ao contrário, percebeu-se a camada superior da liderança 
participando, opinando, retificando, ratificando e também trazendo as lideranças 
intermediárias, os líderes dos sindicatos, os líderes de gerencias, os líderes de áreas 
de visões (ENTREVISTADO 3). 
 

Na percepção do entrevistado 2: 

 
Foi fundamental a participação da alta administração executiva. Estavam 
efetivamente alinhados naquele processo, sintonizados de que havia a necessidade, 
que a decisão foi abraçada por todos. Então, o corpo de colaboradores acreditou no 
que ia ser feito e isso foi fundamental. Os líderes da organização passaram a 
arrastar o esforço dos demais colaboradores, estavam junto participando, 
discutindo, aceitando as sugestões, isso fez com que esse papel de liderança tivesse 
resultado. Com essa compreensão e exercício sereno e eficaz das lideranças, eu acho 
que houve uma convergência positiva para o processo de implantação.  
 

Em conclusão, para o entrevistado 5: 

 
A FIEC estava realmente exercendo uma liderança muito grande dentro do contexto 
das Federações das Indústrias. Note que hoje o presidente da FIEC do período do 
seu estudo, é vice-presidente da CNI. Por que ele é vice-presidente da CNI? Porque 
ele soube ser um elemento de mudança no período da gestão dele. 
 

A respeito dos “problemas encontrados” na implantação das mudanças 

estratégicas, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2007), já ressaltados no item 2.1, afirmam que 

algumas mudanças exigem transições rápidas, enquanto outras são acompanhadas por 

alterações mais lentas, existindo, assim, para cada tipo de transição seus próprios pré-

requisitos e problemas de gestão. Nesse sentido, os entrevistados relataram além da falta de 

comunicação como ponto crítico, a resistência dos colaboradores como problema, sendo 

este o mais citado entre os entrevistados. Foram mencionados, ainda, outros problemas, como 

o limite orçamentário, a complexidade dos processos e o baixo nível de participação dos 

colaboradores na definição de procedimentos, processos e estratégia. 

Para o entrevistado 10, a resistência por conta de aspectos culturais das pessoas 

em sair dos seus padrões de comportamento, de rotina já cristalizada no dia a dia do trabalho 

foi o principal problema. Seguem alguns relatos dos entrevistados descrevendo os principais 

problemas encontrados na implantação das mudanças no Sistema FIEC: 
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Algumas pessoas ou setores reagiam às mudanças estabelecidas. É natural quando 
se mexe no status quo, do conforto de procedimento administrativos, que a pessoa 
reaja, porque vai ter que modificar algumas ações, aprender algo novo, estudar, se 
aperfeiçoar em novas técnicas, em tecnologias. Também, como houve necessidade 
de alguns gastos administrativos não estabelecidos no planejamento, a organização 
esbarrou no problema orçamentário e isso por vezes fez com que o calendário de 
implantação sofresse algumas alterações, frutos dessas necessidades de casar uma 
necessidade com outra (ENTREVISTADO 2). 
 
Desde pessoas, colaboradores que foram resistentes às mudanças até as questões 
que são comuns a projetos desse tipo. Esbarra não só questões culturais, mas 
também questões de dificuldades por serem processos complexos, então acabam 
tendo dificuldade na hora da implantação (ENTREVISTADO 8). 
 
Teve a barreira de pessoas, porque algumas pessoas, no processo de mudança, 
tiveram suas alçadas reduzidas. Isso gerou algum conflito e o grupo que chegou 
como resultado das mudanças, também enfrentou alguma resistência, para ser 
validado. Teve a barreira de recurso também, porque houve contratações para 
novas áreas. Tivemos a questão da comunicação com alguns percalços. Mas nada 
que já não fosse previsto no processo de mudança (ENTREVISTADO 3). 
 
Comunicação foi o principal problema. O segundo ponto foi a questão da zona de 
conforto, da resistência. A gente encontrou resistência em todos os segmentos da 
casa, do nível operacional, no nível estratégico, pessoas que passaram a vida toda 
acostumadas de fazer de um jeito e tiveram dificuldade em fazer diferente. O 
terceiro, precisava-se escutar um pouco mais as pessoas que conhecem o negócio. 
Tomar uma decisão sobre um processo de compra, por exemplo, sem escutar quem 
está na rotina, no dia a dia das oficinas, de um laboratório, da sala de aula, fica 
difícil. O nível de participação na definição de procedimentos, de processos, de 
estratégia, deveria ter sido um pouco maior das pessoas que conhecem o negócio 
(ENTREVISTADO 9). 
 

Sobre o assunto, verificou-se um alinhamento ao pensamento de Ansoff (1990), 

apresentado no item 2.3, o qual defende que as mudanças estratégicas frequentemente são 

introduzidas sem levar em conta a resistência por elas produzida. Assim, a mudança é 

planejada, explicada aos que são responsáveis por sua implantação e lançada. Porém, quando 

surgem ineficiências na implantação, estas são tratadas no nível do processo de mudança, e 

não no nível das raízes e fontes da resistência. São apresentadas soluções para melhorar o 

processo, mas não para os temores, as frustrações e a oposição dos indivíduos. Esse enfoque 

era satisfatório quando as descontinuidades estratégicas eram raras e o ritmo de mudança era 

lento. À medida que o ambiente se torna mais turbulento os administradores são forçados a 

gerir a mudança de maneira mais rápida e eficaz (ANSOFF, 1990). 

Já no tocante à “ligação entre estratégica e operacional”, segundo Hickson e 

Puch (2004), o elo entre a mudança estratégica e operacional remete ao entendimento de que 

os processos de mudança em níveis estratégicos e operacionais tanto têm que ocorrer 

simultaneamente quanto devem se tornar processos políticos, uma vez que tais processos, ao 

pressionarem por mudança, encontrarão oposição (HICKSON; PUGH, 2004).  
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Para Ansoff (1977), mencionado no item 2.2, configurar e dirigir o processo de 

conversão de recursos de maneira a otimizar a consecução dos objetivos exige das 

organizações decisões estratégicas, administrativas e operacionais. Essas decisões são 

interdependentes e complementares no momento em que a estratégia impõe exigências 

operacionais e administrativas. Em consonância com este debate, conforme os relatos, o 

processo de mudança estratégica no Sistema FIEC desejou preparar a organização com as 

melhores condições operacionais, administrativas e gerenciais para o novo contexto de 

atendimento às demandas do Setor Indústria nos novos tempos do cenário nacional e mundial. 

Conforme relata o entrevistado 2: 

 
As mudanças estratégicas tinham que ser casadas com os processos operacionais. 
Esses processos operacionais, por estarem alguns deles defasados no tempo, havia 
imperiosamente necessidade de que fossem otimizados e modernizados dentro de 
um novo contexto, de uma ambiência administrativa mais atual. Seja em função de 
que o novo ERP, que exigia posturas novas em termos de procedimentos e execução 
operacionais, seja porque a área de marketing exigia uma mudança operacional para 
dar uma nova resposta às demandas das unidades de negócio. Ou seja ainda, porque 
a nível nacional havia esse movimento de mudança promovido pela CNI de gestão e 
de marketing, que os procedimentos operacionais tinham que se engajar e 
sintonizar nesse novo momento vivido, sob pena de ficarem dissociados 
(ENTREVISTADO 2). 
 

Associado a esse relato os entrevistados expressaram, ainda, o entendimento de 

que a modernização e a otimização dos processos operacionais objetivavam uma 

padronização que levasse os colaboradores, em todos os níveis organizacionais, a pensar as 

organizações SESI, SENAI, IEL e FIEC como sistema e, então, atuassem de forma 

sintonizada e fortalecida. O que o Sistema FIEC fazia para atender as empresas, os 

sindicatos, os públicos de interesse, não era mais suficiente para projetar daqui a 10 anos com 

longevidade, porque as exigências seriam outras. Assim, os processos operacionais buscavam 

importantes resultados traçados pelas novas estratégias, procurando reduzir o isolacionismo 

das entidades. Agindo isoladas as entidades perdiam oportunidade de ser efetivas no 

atendimento às empresas. Juntas, poderiam compor um pacote a ser ofertado com maior 

amplitude de soluções (ENTREVISTADO 3). 

 
A estratégia teve aspectos bastante impactantes no operacional. Por exemplo, a gente 
já tem padrão em todos os processos operacionais, financeiros, de controle de 
receitas, de controle de despesas, contabilidade, compras, da própria gestão, pessoas. 
Nós temos um padrão que não tínhamos nem entre as casas, nem dentro das casas, 
entre as suas unidades. Então esses aspectos são positivos porque você educa as 
pessoas para uma nova realidade. Essa padronização leva a que as pessoas 
pensem como sistema e, assim, estratégia se faz. Toda a estratégia que foi definida e 
implementada teve uma influência nesse aspecto, a forma das pessoas trabalharem, a 
falta de foco, o paternalismo, ou cai a ficha das pessoas ou a gente avança, ou 
avançam com a gente (ENTREVISTADO 9). 
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Para finalizar este ciclo de discussão ressalta-se o exposto no item 2.2, no qual 

Porter (1999) afirma que as escolhas estratégicas determinam não apenas as atividades a 

serem desempenhadas, mas também a forma como elas se relacionam umas com as outras. 

Acrescenta, ainda, que o êxito da estratégia depende da compatibilidade dessas atividades, 

sem as quais a sustentabilidade será mínima. 

A seguir, a subseção apresenta os resultados da última subcategoria do estudo – 

estabilidade da mudança, que versará sobre temáticas envolvendo a continuidade, o 

aprendizado e o resultado das mudanças estratégicas implantadas no Sistema FIEC.  

 

4.4.4 Estabilidade da mudança 

 

A apresentação da última subcategoria do processo da mudança estratégica do 

presente estudo – “Estabilidade da mudança”, envolve questões acerca da continuidade da 

mudança como recompensas, fluxos de informação, padrões de poder e autoridade que 

sustentem a nova posição (HICKSON; PUGH, 2004). Dessa forma, serão apresentadas 

temáticas reunidas a partir dos relatos dos gestores, buscando evidenciar aspectos sobre a 

“continuidade da mudança”, o “aprendizado” e o “resultado da mudança”. 

Com isso, ao iniciar a apresentação das temáticas que envolveram a 

“continuidade de mudança”, o presente estudo destaca que essa discussão foi marcada pelo 

encerramento de um mandato de presidência e diretoria que iniciou as mudanças, e pela 

eleição e posse de uma nova presidência e diretoria do Sistema FIEC, retratadas pelo relato do 

entrevistado 1, o qual expressou que “o objetivo era passar a marola e continuar a braçada, 

fazer com que aqueles que fazem parte do colegiado responsável pelo desempenho de todos 

ficassem juntos”.  

Em adição, para o entrevistado 8, a continuidade das mudanças está em processo, 

inserido na revisão dos planejamentos estratégicos. “Passamos por um processo de mudança 

da gestão, mas pelo menos em termos da questão da luta pela eficiência, tanto a antiga como a 

nova gestão estiveram preocupados com isso, a nova comprou a aprofundou essa questão”. 

 

Corroborando e aprofundando a questão, em seu relato, o entrevistado 2 descreve: 

 
Dentro da visão do que se foi feito, havia a necessidade de colher um processo 
inicial de maturação e continuar permanentemente introduzindo modificações 
quando se fizessem necessário, mas nada que fosse substancial na estrutura (...) para 
que desse tempo para os resultados desejados. Então, ao meu ver, são dois pontos 
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fundamentais, um era manter um pouco mais de tempo a estrutura principal 
organizacional, tendo vida e maturando aquele processo, e segundo, fazendo com 
que os colaboradores que foram partícipes da mudança fossem também partícipes 
dos resultados a serem colhidos através de planos e crescimentos. 
 

Sobre o plano de crescimento dos colaboradores, afirmou o entrevistado 4: 

“Tinha um plano de pessoal, de valorização, que foi feito, discutido, analisado e apresentado à 

direção, que dava condições das pessoas terem amor por lá. A ideia era ficar formando gente 

através de um plano de crescimento”. 

Corroborando, o entrevistado 3 expressou: 

 
Importante foi repensar nos perfis profissionais, na capacitação do líder, de um 
gerente de unidade, de um gestor de negócios. Isso ainda vai logo mais, eu não tenho 
dúvida de que isso vai acontecer, é uma revisão do plano de cargos e carreiras. 
Porque, esse novo contexto que o Sistema FIEC resolveu se incorporar, trazer para 
si esse novo perfil, essa nova missão, os novos objetivos e propostas de atuação, de 
entregas, vai inevitavelmente requerer novos perfis profissionais. Isso é o impacto 
que todos já tem consciência, que a retenção dessas pessoas só se dará se houver 
revisão no plano de cargos.  
 

Segundo a percepção do entrevistado 9, “o Sistema FIEC tem hoje um roteiro 

apontando a direção, que ainda está em construção, mas em alguns aspectos melhorados e 

modificados. Apesar de a comunicação precisar melhorar, já foi dito o que precisa mudar, o 

que vai passar, o que passa a ser, e o que não vai mais ser. É preciso consolidar as mudanças 

que realmente precisam acontecer, para que princípios, cultura, procedimentos, sejam 

consolidados de forma corporativa, sem retroceder”. (ENTREVISTADO 9).  

Contudo, para o entrevistado 10, “é muito difícil pensar a continuidade das 

mudanças nesse sistema de eleições que o Sistema FIEC possui, presidencialista. Há algumas 

coisas que são continuadas e outras interrompidas”. 

Para o entrevistado 6, “a nossa preocupação é colocar o barco no rumo certo e em 

paralelo ficar atento às mudanças que estão ocorrendo para não se sair do rumo. Buscamos 

boas parcerias com os sindicatos, com o estado, governo, além de buscarmos assessorias”. 

Nessa discussão os entrevistados ainda ressaltaram que os obstáculos à 

continuidade das mudanças estão relacionados à capacidade da organização em ser efetiva em 

relação ao ambiente, conforme expressou o entrevistado 1: “Os obstáculos estão fora e nós 

temos que superá-los, temos que agir rapidamente e sermos capazes de mobilizar as forças 

necessárias para que a gente vença os obstáculos.” Para o entrevistado 5, “temos obstáculos 

que são criados pela evolução natural da economia. Quando a conjuntura se contrai, os 

obstáculos surgem. Um outro tipo de obstáculo é o obstáculo institucional, a dificuldade de 

mudar quando não há efetividade”. 
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Contudo, alguns relatos colocaram a mudança de diretoria como uma preocupação 

à continuidade das mudanças implantadas, conforme expressado pelo entrevistado 9: “Receio 

que a entrada de um novo presidente possa quebrar o ritmo. Por isso esse momento é tão 

importante, porque o que foi construído tem que ser muito bem consolidado para que nós não 

fiquemos à mercê do pensamento de um novo presidente, independente de quem seja”. 

Enriquecendo a discussão, Motta (2007) já mencionado no item 2.1, afirma que 

todos os modelos de mudança organizacional negociam temas e valores e, como centralizam 

na novidade, trabalham essencialmente com o aprendizado. Neste sentido, afirma que a 

pluralidade dos modelos considera que todo processo de mudança é tanto um aprendizado 

como uma reconciliação de ideias e um direcionamento estratégico; dependente dos contextos 

organizacionais; é, ainda, descontínuo, alternando necessidades; e ligado ao foco substantivo 

no qual a opção pelo tema da mudança já define o modelo prioritário para iniciá-la.  

Neste aspecto, o “aprendizado”  no processo de mudança relatado pelos 

entrevistados foi expresso como um “ganho de parte a parte” ou como uma “escola”. De 

uma forma geral os entrevistados afirmaram que as experiências vividas enriqueceram o todo 

o processo no qual se pode aprender com as respostas que as pessoas deram, com as 

mudanças de atitude e os engajamentos. O aprendizado se deu ainda através do exercício de 

mudança de decisão ou de conduta quando se precisou maior efetividade, trazendo ganho de 

aprendizado para quem planejou, executou e para quem participou operacionalmente. 

Segundo o entrevistado 3, o aprendizado foi com o erro. “Aprendeu-se que não se 

pode ficar repetindo os velhos erros. Então partimos para erradicá-los e entendemos que 

tínhamos que definir um novo relacionamento com o risco, porque mudar e inovar são 

atividades de risco, envolvendo pessoas, recursos e pode não dar certo”. 

 

Ainda sobre o aprendizado através do erro, relatou o entrevistado 9:  

 
O erro foi o melhor professor. A gente aprendeu todos os dias, em todos os aspectos. 
Nós tínhamos uma situação de independência que era uma situação do que não se 
deve ser feito, a desarticulação, o uso de recursos sem eficiência. Tudo isso foi 
aprendido, mas foram percebidos como erros muito mais pela introdução de novas 
práticas do que da percepção em si do que acontecia. Porque a lógica do momento 
era outra também. Agora temos uma autonomia baseada num padrão, numa visão 
mais corporativa. Eu antes pensava como unidade, hoje eu tenho que pensar como 
sistema, no fortalecimento do sistema. 
 

Por fim, quando os entrevistados foram questionados a respeito do “resultado da 

mudança”, se tais mudanças, afinal, foram para melhor ou para pior, a compreensão relatada, 

de uma forma geral, demonstrou que o processo de mudança estratégica no Sistema FIEC se 
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relaciona com o entendimento de Motta (2007), apresentado no item 2.1, sobre a intervenção 

estratégica, o qual afirma ser essa uma transformação da organização que se dá através da 

deliberação racional de interferir na realidade, agindo segundo a perspectiva estratégica, 

explorando alternativas de ação e exigindo decisões específicas, direcionadas e planejadas 

pela alta direção. 

Justifica-se o entendimento do presente estudo ao descrever os relatos dos 

entrevistados, como segue:  

 
Eu não acredito em nenhum empreendimento que não tenha foco em resultado e 
que não tenha um papel bem definido. E eu acho que o que aconteceu, e está 
acontecendo, deu ao Sistema FIEC isso. Tínhamos isso no passado, mas por Casa. O 
contexto mudou isso, nós não pudemos ser só por Casa, porque por Casa somos 
frágeis, hoje pensamos institucionalmente. A lógica é outra. E por que somos 
frágeis como casas separadas? Porque como Casas separadas nós não nos 
mostramos essenciais para a indústria. O SENAI tem uma história fantástica, mas 
ele, individualmente, não é percebido como essencial para a indústria 
(ENTREVISTADO 9). 
 
A mudança no nível estratégico foi uma mudança válida. O Sistema FIEC adquiriu 
uma capacidade de pensar atualizadamente, ajustou o seu desenho organizacional 
para enfrentar esses novos tempos. (ENTREVISTADO 5). 
 
Os resultados, apesar de parciais naquela época, já apontavam significamente nesse 
sentido. Foram observados vários ganhos, principalmente na parte de marketing de 
negócio, que o Sistema FIEC não tinha, foram observadas mudanças de atitude das 
pessoas, que não é mensurado diretamente, mas se sente nas reuniões postas e nos 
desafios vendidos. (...) Mexeu com a zona de conforto das pessoas nos vários níveis. 
Há uma mudança de atitude, observado até nos níveis dos Conselhos, os corpos 
consultivos do Sistema FIEC, que passaram a verificar e a constatar a mudança 
dentro do Sistema FIEC, que os resultados estavam dentro do que se esperava 
(ENTREVISTADO 2). 
 
Essa mudança estratégica trouxe um descerramento de cortinas, que não puderam 
mais ser fechadas. Estamos diante de grandes desafios e somos constantemente 
avaliados. Então tivemos que implantar mais intensidade, mais valorização, mais 
avaliação sobre o nosso papel. E isso resultou numa maturidade de grupo. 
Entendemos que temos que planejar, fazer as escolhas, ser seletivo, comunicar. Não 
tem mais espaços para a média competência, média consciência. Então, eu vejo que 
todo esse despertar do Sistema FIEC foi um ganho bastante importante, despertou 
para uma nova realidade. Não é mais crise, é uma realidade nova 
(ENTREVISTADO 3). 
 

A respeito do tema, conforme já apresentado no item 2.4, sintetiza Pettigrew 

(1973) que o problema da mudança estratégica é, de fato, sobre os processos de gestão e de 

ação; de sinalizar novas áreas para considerar e ancorar esses sinais em questões importantes 

para o processo de tomada de decisão; de aproveitar a energia e o entusiasmo como formas de 

garantir que as novas áreas problemáticas, identificadas e definidas, ganhem legitimidade e 

força suficientes para levarem como resultado as ações apropriadas ao contexto. 
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Finaliza, então, o entrevistado 1: “Essa avaliação é a sociedade que faz e o que eu 

tenho ouvido é que o pessoal em geral se orgulha de ter uma FIEC aqui no Ceará como é a 

nossa FIEC de hoje. O que está aí é uma organização sólida”. 

Por fim, entende-se que os resultados evidenciados no presente estudo podem se 

alinhar aos estudos de Pettigrew (2013), apresentados no item 2.4, os quais observaram que a 

sequência de mudanças não seguiu a sabedoria convencional da literatura de política de 

negócios, que diz que as mudanças na estrutura organizacional devem acompanhar as 

mudanças na estratégia dos negócios. O padrão de mudança observada pelo autor consistiu 

numa mistura complexa de ajustes no núcleo de crenças dos principais tomadores de decisão, 

seguido por mudanças na estrutura que reforçavam as mudanças nas crenças, que por sua vez 

fez emergir a nova estratégia.  

Nessa linha de pensamento a cultura organizacional, considerada no seu nível 

mais profundo como um conjunto complexo de valores, crenças e pressupostos dos principais 

tomadores de decisão, configura-se como mecanismo-chave para promover as mudanças 

estratégicas organizacionais (PETTIGREW, 2013). 

Em conclusão apresenta-se, no Quadro 9, uma visão geral dos resultados da 

presente pesquisa a respeito do contexto, do conteúdo e do processo da mudança estratégica 

no Sistema FIEC, sintetizados por meio das temáticas levantadas por categoria de análise.  
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Ambiente setorial: Ambiente interno:

- Baixos níveis de 
investimento, produtividade e 
inovação 

- Elaboração do PEI do Sistema 
Indústria e do Sistema FIEC
- Reformulação Estatuto e 
Regimento Eleitoral da FIEC
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Aspectos ambientais:
- Perda de participação da indústria na 
economia
- Baixos níveis produtividade/inovação
- Nova forma de relacionamento com o 
mercado
- Falta de profissionais qualificados
- Corrupção no cenário político e falta de 
políticas de desenvolvimento industrial
- Imagem e cultura do SF de repartição 
pública 
- Ameaça do fim do repasse p/SF

Avaliação do ambiente:
- Cooperação e influência da 
CNI
- Construção de uma teia de 
relacionamento
- Alinhamento e engajamento 
das lideranças 
- Internamente não havia 
cultura de análise

Característica da mudança na 
organização:
- Ações reativas, buscando ser 
proativas 
- Estável pela capilaridade
- Busca reinventar-se pela 
dinâmica ambiental 
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Mudança estratégica:
- Ruptura com a cultura passiva do 
passado
- Inteligência organizacional
- Integração das casas e olhar sistêmico
- Protagonismo e exemplo das 
lideranças 

Formulação da estratégia:
- Orientação nacional da CNI
- Pensamento crítico e 
estratégico da presidência, 
executivos
- Mapa estratégico como base
- Não envolveu o nível 
operacional como deveria 

O que buscou mudar 
estrategicamente:
- Dinâmica de atuação 
percebida como essencial
- Sua própria essência, 
protagonismo instaurado,  
efervescência permanente
- Visão de negócio, sustentável, 
eficiente e eficaz 

Liderança na mudança:
- Revisão pessoal para poder 
influenciar e reformular 
conceitos
- Permeou a ideia da mudança
- Arrastou o esforço dos 
colaboradores 

Problemas encontrados:
- Resistência dos 
colaboradores e limite 
orçamentário
- Complexidade dos 
processos e pouca 
participação dos 
colaboradores nas definições

E
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a 

m
ud

an
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Continuidade da mudança:
- Plano crescimento e valorização 
colaboradores
- Consolidação e maturação processo 
corporativo
- Atenção às mudanças para não perder 
o rumo  
- Boas parcerias e assessorias

Aprendizado:
- Ganho de parte a parte
- Exercício de mudança de 
decisão 
- Novo relacionamento com o 
risco

Resultado da mudança:
- Foco em resultados e papel 
bem definido
- Capacidade de pensar atual e 
institucional 
- Despertou para uma nova 
realidade
- Maturidade do grupo e 
organização sólida

Ações, reações e interações no processo da mudança estratégica:
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Implantação da mudança estratégica: 
- Planejamento formal, fases de 
implantação
- Atuação da CNI e de consultorias
- Passou por adaptações, sem perder o 
foco
- Cronograma de implantação, não de 
resultados
- Ocorreu simultaneamente às 
atividades 
- Comunicação sem um projeto especial
- Centralização treinamento, exercício 
lideranças 

Ligação entre estratégica e 
operacional:
- Otimizou e modenizou 
processos para atender novo 
contexto
- Padronizou processos para 
atuação sistêmica
- Reduziu o isolacionismo das 
organizações
- Buscou pensar e atuar como 
Sistema para aumentar 
amplitude de oferta de soluções 
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Projetos de mudança estratégica:

- Mapeamento e redesenho processo e estrutura
- Implantação de solução  ERP

- Implantação marketing corporativo
- Modelo de apuração de custos e resultados

Macroambiente:

- Melhoria de indicadores sociais
- Baixa taxa de crescimento da economia
- Baixo nível de investimento

Quadro 9- Contexto, conteúdo e processo da mudança estratégica no Sistema FIEC, no 
período 2009 – 2014, sob a abordagem de Pettigrew (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa, adaptado de Gohr (2005, 2011, 2013).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema desta pesquisa está relacionado ao estudo da mudança estratégica no 

Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC). O estudo de uma 

organização como o Sistema FIEC, de natureza associativa industrial, demonstrou ser 

relevante pela sua importância para o desenvolvimento do setor industrial do Estado do Ceará. 

Para estudar a mudança estratégica no Sistema FIEC adotou-se a metodologia de 

análise da mudança estratégica proposta por Pettigrew (2013), que define três dimensões da 

mudança a serem pesquisadas nas organizações, a saber: contexto, conteúdo e processo. Nessa 

visão, a formulação do conteúdo de qualquer nova estratégia supõe controlar o seu contexto e 

o seu processo. Para o alcance do objetivo geral de responder como ocorreu a mudança 

estratégica no Sistema FIEC, foram propostos três objetivos específicos, relacionados à 

identificação, à descrição e à análise do contexto, do conteúdo e do processo. O primeiro 

objetivo específico se relaciona ao contexto da mudança. Atendeu-se a esse objetivo através 

da identificação de um contexto marcado pela baixa taxa de crescimento da economia, além 

dos baixos níveis de investimento, de inovação e de produtividade, apesar da constatação da 

melhoria dos indicadores sociais, como nível de emprego, escolaridade e esperança de vida. 

Especialmente no setor industrial, de atuação do Sistema FIEC, somou-se a tais aspectos a 

perda da participação da produção na economia ao longo dos anos. No Estado do Ceará, 

apesar de o setor industrial apresentar um desempenho econômico superior à média nacional 

nos anos iniciais deste estudo, apresentou uma queda na sua trajetória nos anos finais, como 

atestam, por exemplo, os estudos do IPECE. 

Observou-se, ainda, o atendimento deste objetivo a partir da identificação do 

contexto interno do Sistema FIEC, este caracterizado pelos momentos de elaboração do 

planejamento estratégico integrado do Sistema Indústria para os períodos 2007-2015, e 2013-

2022, que orienta a elaboração do planejamento estratégico integrado do Sistema FIEC, para o 

período de 2008-2014, visando à consolidação do modelo de gestão corporativo. Identificou-

se também que o ambiente interno foi caracterizado por três mandatos de diretoria. Dois 

mandatos de um mesmo presidente, nos períodos de 2006- 2010, e 2010-2014, que liderou a 

reformulação do estatuto e do regimento eleitoral da organização, buscando iniciar um 

processo de reunificação e de chamamento ao protagonismo das lideranças; e, finalizando o 

período do estudo, o início do mandato de uma nova diretoria e presidência, para o período de 

2014-2019.  
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O segundo objetivo específico diz respeito ao conteúdo da mudança. Atendeu-se 

a este objetivo através da descrição dos projetos que levaram à mudança estratégica no 

Sistema FIEC no período de 2009 a 2014, na qual se recorreu à análise da documentação 

interna e de conteúdo das entrevistas. As principais ações de mudança evidenciadas foram: 

em 2009, desenvolvimento e implantação da função marketing corporativo; em 2011, 

mapeamento e redesenho de processos e estrutura organizacional; em 2011, implantação do 

modelo de apuração e comunicação de custos e resultados; e em 2012, implantação de solução 

integrada de gestão empresarial. 

Após identificar o contexto e descrever o conteúdo da mudança, partiu-se para a 

análise do processo da mudança, o terceiro objetivo específico. Esse objetivo foi atendido 

através da análise dos estágios da mudança estratégica: desenvolvimento da mudança, 

reconhecimento e compreensão dos problemas, planejamento e execução da mudança e 

estabilidade da mudança, sob a ótica dos gestores da organização. Foi possível constatar que o 

desenvolvimento da mudança estratégica no Sistema FIEC ocorreu a partir da avaliação do 

ambiente, iniciada pela CNI e compartilhada para as federações das indústrias estaduais. No 

Ceará, o Sistema FIEC teve o alinhamento e o engajamento das lideranças estratégicas, que 

percebendo a leitura de um ambiente que exigia novas formas de atuação, iniciaram um 

processo de mudança estratégica, buscando se reinventar pela nova dinâmica que demandava 

transparência, eficiência, eficácia e sustentabilidade na sua atuação ao atendimento das 

indústrias. 

O reconhecimento e a compreensão dos problemas diante desse ambiente 

deram condições de implantação de um conjunto de ações de mudança, que apesar de 

iniciarem em períodos distintos faziam parte uma estratégia que visava à ruptura de uma 

cultura de passividade e de isolacionismo, buscando uma inteligência organizacional que 

passava pela integração da atuação das organizações SESI, SENAI, IEL e FIEC como Sistema 

FIEC, tendo como propulsor o protagonismo e o exemplo da liderança para o olhar sistêmico. 

Assim, como estratégia, o Sistema FIEC, ao buscar mudar a sua visão de negócio mudou a 

sua própria essência, agora como uma organização em efervescência permanente, buscando 

ser percebida como essencial para o desenvolvimento das indústrias.  

Assim como no processo de formulação da estratégia, o planejamento e a 

execução da mudança seguiram a orientação e a cooperação da CNI. A liderança nesse 

processo passou pela revisão de seus próprios conceitos de atuação para poder permear a 

organização da ideia da mudança e arrastar o esforço dos demais colaboradores. Contudo, a 

implantação das ações que buscaram ligar a estratégia ao operacional através de processos que 
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reduzissem o isolacionismo das organizações encontrou como problema, além do limite 

orçamentário e da complexidade dos novos processos, a resistência dos colaboradores, sinal 

de falta de comunicação e preparação, além de falha no processo, que poderia ter sido mais 

descentralizado, com o maior envolvimento dos colaboradores.  

Por fim, a estabilidade da mudança foi pensada pela liderança através de planos 

de crescimento e de valorização dos colaboradores, para a consolidação e maturação de um 

processo de gestão corporativo atento às mudanças, para não perder o rumo. Como 

aprendizado a organização adquiriu um novo relacionamento com o risco, ciente que de o 

exercício da mudança, apesar de encontrar problemas, é um processo de ganho de parte a 

parte, uma escola que despertou o Sistema FIEC para a nova realidade, dotando-o da 

capacidade de pensar institucionalmente e de forma atual, com foco em resultados e papéis 

mais definidos, trazendo, ainda, uma maturidade ao grupo e contribuindo, por fim, para a 

solidez da organização. 

Com isso, verifica-se que todos os objetivos propostos no início do trabalho foram 

cumpridos e, consequentemente, ousa-se afirmar que, ao final deste trabalho, atendeu-se ao 

propósito de contribuir para o estudo acadêmico no campo da administração e para a 

compreensão e a gestão da mudança estratégica organizacional.  Considera-se, então, com o 

atendimento aos objetivos propostos, que esta dissertação respondeu à questão de pesquisa 

somando a contribuição ao Sistema FIEC de ampliar o conhecimento a respeito de como 

ocorreu a mudança estratégica no período de 2009 a 2014, numa visão contextualizada, 

proporcionando à direção da organização a possibilidade de avaliar o comportamento 

estratégico adotado, além de subsídios para ações e decisões futuras. Acredita-se, ademais, 

que a contribuição do presente estudo se estende às demais organizações, tanto da mesma 

natureza associativa quanto distinta, ao servir de subsídio para estudos comparativos que 

visem ao conhecimento da gestão organizacional, no campo da estratégia e da 

sustentabilidade.  

Em função das limitações do presente trabalho sejam recomendadas pesquisas 

futuras utilizando a mesma abordagem, em federações de outros estados que passaram pela 

mesma orientação estratégica. Sugere-se a realização desta mesma pesquisa incluindo outros 

colaboradores da organização, para se proporcionar um novo olhar sobre o mesmo problema, 

dado que este estudo se limitou a entrevistas aos gestores do nível estratégico da organização. 

Por fim, sugere-se desenvolver uma pesquisa que aprofunde o estudo quanto aos resultados 

colhidos com a mudança estratégica na organização, contando com um maior período de 

maturação de todo o processo de implantação.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM OS GESTORES 

 
Este roteiro de entrevistas toma como base a abordagem de Pettigrew (2013) para 

o estudo da mudança estratégica nas organizações, na qual se baseia na pesquisa das 

dimensões: contexto, conteúdo e processo da mudança, conforme apresentado nas seções 2.4 

e 4.1.1 desse trabalho. Nessa abordagem, o referido autor, defende que a mudança deve ser 

analisada através de uma sequência de quatro estágios, por sua vez interligados às citadas 

dimensões do contexto, conteúdo e processo, a saber:  

I) Desenvolvimento da mudança - envolve questões de percepção de problemas 

ambientais que requerem mudanças organizacionais.  

II)  Reconhecimento e compreensão dos problemas - envolve questões acerca 

da construção das mudanças propriamente ditas, além do clima necessário 

para processá-las internamente. 

III)  Planejamento e execução da mudança – envolve, além de questões de 

planejamento e da condução das ações, a definição do futuro desejado para a 

organização, buscando-se generalizar o comprometimento dos indivíduos. 

IV)  Estabilidade da mudança - envolve questões no tocante à garantia da 

continuidade da mudança, como recompensas, fluxos de informação, padrões 

de poder e autoridade que sustentem a nova posição. 

 

Assim, é a partir da referida abordagem, que o presente estudo fundamenta o 

presente roteiro de entrevistas. Com o objetivo de investigar o processo da mudança 

estratégica no Sistema FIEC, no período de 2009 a 2014, sob a ótica dos gestores, o roteiro de 

entrevistas foi composto por três partes: a primeira consiste na apresentação da pesquisadora e 

do trabalho; a segunda, na identificação do entrevistado; e a terceira, engloba os quatro blocos 

de perguntas abertas, baseados nos quatro referidos estágios da mudança de Pettigrew: 

desenvolvimento da mudança, reconhecimento e compreensão dos problemas, planejamento e 

execução da mudança e estabilidade da mudança.  

 

PARTE 1 – APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA E DO TRABALHO 

Apresentação da pesquisadora e objetivo da pesquisa 

Informações sobre a quantidade de perguntas 

Pergunta sobre a possibilidade de gravar a entrevista 
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PARTE 2 - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

Entrevistado:  

Cargo/Período de atuação na organização:  

 

PARTE 3 - COMPREENSÃO DO GESTOR SOBRE O PROCESSO DA MUDANÇA 

ESTRATÉGICA 

 

I – DESENVOLVIMENTO DA MUDANÇA (Contexto) 

 

1) Nos últimos anos, quais/como os principais aspectos do contexto ambiental 

(socioeconômico e competitivo) tiveram influenciaram o setor de atuação do Sistema FIEC? 

2) E como esses aspectos ambientais influenciaram o próprio contexto interno do Sistema 

FIEC (estrutura, cultura, contexto político)?  

3) Houve um processo de avaliação do ambiente (interno e externo) que levou à 

implementação de mudanças estratégicas? O Sistema FIEC buscou informações? Onde? 

Como? 

4) Qual foi o papel dos líderes/tomadores de decisão no processo de avaliação do ambiente 

(interno e externo)? 

5) As decisões estratégicas foram reativas ou proativas ao contexto do Sistema FIEC? 

6) O que melhor descreve o Sistema FIEC: grandes períodos de estabilidade ou mudanças 

constantes? Por que? 

 

II – RECONHECIMENTO E COMPREENSÃO DOS PROBLEMAS (Co nteúdo) 

 

7) Quais foram as principais mudanças estratégicas ocorridas no Sistema FIEC, no período 

de 2009 a 2014? 

8) Como se deu o processo de formulação das novas estratégias?  

9) Outros níveis organizacionais do Sistema FIEC participaram do processo de formulação 

das novas estratégias? Como ocorreu? 

10) Quais os principais aspectos levados em consideração na formulação das novas 

estratégias? (Aspetos como cultura, missão, visão e objetivos)? 

11) Houve o compartilhamento dos problemas que requereram as mudanças com os 

colaboradores do Sistema FIEC? 

12) O que o Sistema FIEC buscou mudar estrategicamente na organização? 
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III – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA MUDANÇA – (Implant ação) 

 

13) Como ocorreu a implantação da mudança estratégica no Sistema FIEC? Seguiu um 

planejamento formal ou houve implantação de mudança não prevista?  

14) Como se deu o compartilhamento do planejamento das mudanças estratégicas com os 

envolvidos no processo de mudança?  

15) Como se deu o processo de comunicação dos resultados esperados ou do futuro desejado 

com as mudanças para os colaboradores? 

16) Os membros do Sistema FIEC foram preparados para a implementação das mudanças? 

Como? 

17) Ocorreram problemas ou barreiras/limitações no planejamento e execução das mudanças? 

Quais? 

18) Qual foi o papel dos líderes/tomadores de decisão no processo de implementação das 

mudanças? 

19) Como as ações de mudanças da estratégia relacionaram-se com os processos operacionais 

da organização? 

 

IV – ESTABILIDADE DA MUDANÇA – (Continuidade) 

 

20) O Sistema FIEC traçou algum plano ou ação para assegurar a continuidade das 

mudanças? 

21) Qual foi o papel do líder no processo de estabilização/continuidade das mudanças 

implantadas? 

22) Quais foram os principais obstáculos à estabilidade/continuidade das mudanças? 

23) Houve oportunidade para aprender a partir dos erros cometidos? 

24) As mudanças foram para melhor ou para pior? 
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APÊNDICE B – PROTOCOLO DO ESTUDO DE CASO 

 

O protocolo de pesquisa é uma maneira de aumentar a confiabilidade da pesquisa 

de estudo de caso e se destina a orientar o investigador na realização da coleta de dados de um 

caso único, contendo as seguintes seções: visão geral do estudo de caso, procedimentos de 

campo, questões de estudo de caso e guia para o relatório do estudo de caso (YIN, 2010). 

 

1 Visão geral do estudo de caso 

 

1.1 Título 

Mudança estratégica organizacional: o caso do Sistema FIEC 

 

1.2 Problema de pesquisa 

Como ocorreu a mudança estratégica no Sistema FIEC, no período de 2009 a 2014, em 

termos de conteúdo, contexto e processo? 

 

1.3 Objetivos do estudo 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

Analisar a mudança estratégica no Sistema FIEC, no período de 2009 a 2014, em termos de 

contexto, conteúdo e processo.  

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

1) Identificar o contexto interno e externo da organização envolvendo o período de estudo, 

ou seja, o contexto (por que) da mudança; 

2) Descrever as ações de mudança estratégica que foram implantadas na organização ao 

longo do período de estudo, ou seja, o conteúdo (o que) da mudança; 

3) Analisar os estágios da mudança estratégica no período de estudo, sob a ótica dos gestores 

da organização, ou seja, o processo (como) das mudanças. 

 

 



170 

1.4 Proposições teóricas utilizadas 

Os principais aspectos conceituais apontados na literatura foram: 

 

1.4.1 Estratégia 

Ansoff (1990) define estratégia como um conjunto de regras de decisão para orientar o 

comportamento de uma organização, decorrente da necessidade de direção e foco em sua 

busca e geração de novas oportunidades, com elevado potencial de sinergia. 

Mintzberg et al. (2000, 2007), caracterizam a estratégia como um processo organizacional 

inseparável da estrutura, do comportamento e da cultura. Ao formular a estratégia, as 

organizações desenvolvem planos para seu futuro e também extraem padrões de seu passado, 

podendo resultar desse processo, estratégias pretendida e realizada. A estratégia pode ser 

entendida como plano, padrão, posição, perspectiva ou truque. 

Porter (1999) afirma que estratégia consiste em criar uma posição exclusiva e valiosa, 

envolvendo um diferente conjunto de atividades, sendo uma combinação dos fins (metas) que 

a empresa busca e dos meios (políticas) pelos quais ela está buscando chegar lá. Relaciona os 

seguintes fatores fundamentais à estratégia: a) escolha das atividades diferentes a desenvolver; 

b) escolha das atividades excludentes, a não desenvolver, c) combinação de diversas 

atividades, e d) criação de compatibilidade entre as atividades. 

Johnson, Scholes e Whittington (2011) definem estratégia como a orientação e o alcance de 

uma organização a longo prazo, que conquista vantagens num ambiente inconstante por meio 

da configuração de recursos e competências com o intuito de atender às expectativas dos 

stakeholders. 

Kim e Mauborgne (2004) entendem a estratégica como inovação em valor, afirmando, ainda, 

que a lógica convencional da estratégia leva as empresas a competir por aumento de 

participação de mercado, enquanto que a estratégia da inovação em valor faz com que a 

organização ambicione dominar o mercado através de um grande salto no valor oferecido. 

Peng (2010) destaca o conceito de estratégia global, não como uma estratégia particular de 

uma empresa multinacional, mas a definindo como a estratégia das empresas ao redor do 

mundo, essencialmente sobre como as empresas competem com sucesso. A discussão sobre 

estratégia global é fundamentalmente sobre a estratégia antes de ser global, a maneira como 

empresas nacionais estabelecem estratégias para competir entre si e com a concorrência 

internacional. 
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1.4.2 Mudança estratégica 

 

Para Gohr (2005, 2013), à medida que as organizações mudam suas estratégias frente ao seu 

ambiente, gera-se uma mudança estratégica. A mudança estratégica pode ser compreendida 

como uma reação da organização em relação ao contexto em que está inserida. A mudança 

estratégica ocorre quando novas soluções são aplicadas a problemas antigos, assim, quando a 

organização reage de forma diferente em relação às mudanças do contexto, pode dizer que ela 

está mudando estrategicamente.  

Bandeira-de-Melo (2004) afirma que é papel dos dirigentes das organizações realizar as 

escolhas estratégicas, as quais geram as mudanças, visando à adaptação ao ambiente, em 

função da percepção das condições ambientais. 

Bressan (2004) define mudança organizacional como qualquer modificação (planejada ou 

não) nos componentes organizacionais, formais e informais, mais relevantes (pessoas, 

estrutura, produtos, processos e cultura), que seja significativa, atinja a maioria dos membros 

da organização e tenha por objetivo a melhoria do desempenho organizacional – ou sua 

sustentabilidade - em resposta às demandas internas e externas. 

Palácios (2014) relaciona a temática da mudança estratégica com a compreensão do processo 

de institucionalização, a análise dos processos internos organizacionais, a forma de 

funcionamento e interação entre os grupos e a que resultados chegam, resgatando o agente no 

processo e a própria organização com a integração. 

Mintzberg, Lampel, Quinn e Ghoshal (2007) observam uma ligação tão estreita entre 

estratégia e mudança, a ponto de afirmarem que administrar estratégia é administrar mudança, 

enfatizando ainda que estratégia consiste em mudança e não em continuidade. A mudança 

estratégica é definida como uma necessidade de reorientação, significa sair de um domínio 

familiar para um futuro não tão bem definido, em que muitas das velhas regras não se aplicam 

mais, sendo necessário que se abandone as raízes de sucessos passados e se desenvolvam 

novas habilidades e atitudes. 
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1.4.3 Análise da mudança estratégica 

 

Pettigrew (2013) apresenta um modelo de estudo do processo de mudança estratégica que 

envolve a interação contínua entre conteúdo, contexto e processo da mudança, o qual chamou, 

respectivamente, de “que”, “porque” e “como” da mudança estratégica.  

Sendo que, o conteúdo da mudança, ou o “que”, faz referência às áreas específicas de 

mudança que estão sendo examinadas; o contexto, ou o “porque”, refere-se ao ambiente 

social, econômico, político e competitivo em que a empresa atua (contexto externo) e ao 

conjunto de fatores que influenciam a formação das estratégias dentro da organização, como a 

cultura organizacional, o contexto político da empresa, as relações de poder e a situação 

financeira (contexto interno); e o processo, ou o “como”, refere-se às ações, reações e 

interações das partes interessadas. 

A abordagem do autor estabelece um tipo de análise holística, no qual entender as origens, o 

desenvolvimento e a implementação das mudanças estratégicas é imprescindível para a 

compreensão da dinâmica da mudança estratégica organizacional. 

O autor defende ainda que, apesar da literatura existente sobre a mudança estratégica possuir 

um enfoque excessivo na ligação entre o contexto externo e o conteúdo, tendo como 

consequência a falta de aceitação das soluções planejadas, a mudança estratégica é muito mais 

dependente da habilidade para ligar não apenas o quê da mudança ao contexto externo da 

empresa, mas também ligar e moldar tais sugestões ao contexto interno da empresa e 

gerenciar tais conexões dentro da empresa através de seus processos organizacionais. 

 

1.5 Pessoal envolvido 

Pesquisadora: Karina Costa Lima Mendes Cavaleiro 

Orientação: Professor Dr. José de Paula Barros Neto 

 

 

 

 

 



173 

 

2 Procedimentos de campo 

 

2.1 Aspectos metodológicos 

Paradigma Interpretativista 

Estratégia Estudo de caso único 

Tipologia Qualitativa, descritiva, documental e de campo 

Método de coleta de dados Documentação, registros em arquivo e entrevista 

Método de análise de dados  Análise documental e de conteúdo 

 

 

2.2 A organização 

Sistema Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Sistema FIEC), composto pelas 
instituições: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI/CE), Serviço Social da Indústria (SESI/CE) e Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL/CE). 

 

2.3 Unidade de análise 

Mudança estratégica organizacional 

 

2.4 Fonte de evidência 

Tipo Fontes de evidência Descrição 

Dados secundários  

Documentação 

- Documentação interna da organização incluindo: 
projetos de implantação, relatórios de diagnóstico e 
acompanhamento, análise de cenários, manuais e 
documentos orientadores. 
- Documentação interna da organização que evidenciem 
a estrutura, a cultura e o contexto interno 
organizacional. 

Registros em arquivo 
Arquivos de uso público, dados de levantamento, 
evidenciando tanto o macroambiente quanto o ambiente 
setorial industrial. 

Dados primários Entrevistas* Entrevistas com gestores da organização. 

*Nota: O roteiro das entrevistas encontra-se no Apêndice A deste trabalho. 
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2.5 Entrevistados 

Nome do entrevistado Cargo Órgão 
Período de atuação 

na organização 
Roberto Proença de Macedo Presidente FIEC 2006 – 2014 

Paulo Studart Filho Superintendente Geral Sistema FIEC 2009 – 2014 

Fernando Nunes Diretor Regional SENAI/CE 2012 – 2014 

Francisco das Chagas Magalhães 
Superintendente Regional SESI/CE 1995 – 2014 

Diretor Regional SENAI/CE 2000 – 2012 

Eduardo Bezerra Superintendente CIN/FIEC 1995 – atual 

Paulo André Holanda Diretor Regional SENAI/CE 2014 – atual 

Maria Aurineli Freire de Paula Gerente de Unidade de Negócio IEL/CE 1987 - atual 

Hélio Beltrão Soares Gerente de Controladoria Sistema FIEC 2003 – atual 

Guilherme Muchale de Araujo Assessor Técnico de Diretoria Sistema FIEC 2009 – atual 

Tarcísio José Cavalcante Bastos Gerente de Unidade de Negócio Sistema FIEC 1985 – atual 

 

3 Questões do estudo de caso 

Questões Categorias de análise Fonte de evidência 

Que tipo de mudança 
estratégica organizacional 
pode ser observada?  

Ações ou projetos de mudança 
estratégica realizada 

Documentação interna da organização 
incluindo: projetos de implantação, 
relatórios de diagnóstico e 
acompanhamento, análise de cenários, 
manuais e documentos orientadores. 

Entrevistas com os gestores da organização. 

Por que as mudanças 
estratégicas ocorrem? 

Macroambiente e ambiente 
setorial em que a organização 
atua 
 
Estrutura, cultura e contexto 
político da organização 

Documentação interna da organização que 
evidenciem a estrutura, a cultura e o 
contexto interno organizacional. 
Arquivos de uso público e dados de 
levantamento que evidenciaram aspectos 
socioeconômicos do macroambiente e do 
ambiente setorial. 

Entrevistas com os gestores da organização. 

Como os gestores da 
organização compreendem 
essas mudanças? 

Ações, reações e interações no 
processo da mudança 
estratégica 

Entrevistas com os gestores da organização. 

 

4 Guia para relatório do estudo de caso 

O relatório do presente estudo seguiu uma sequência tradicional, chamada por Yin (2010) 
como linear, e que é considerada pelo autor a abordagem convencional acadêmica. Seguiu, 
portanto, uma composição dividida em: introdução, referencial teórico, metodologia, análise 
dos resultados, considerações finais e referências bibliográficas.  
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