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EPÍGRAFE 

Quando nos aproximamos dos lugares onde 

são criados fatos e máquinas, entramos no 

meio das controvérsias. Quanto mais nos 

aproximamos, mais as coisas se tornam 

controversas (LATOUR, 2000, p. 53). 
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RESUMO 

 

O presente estudo teve por desafio abordar a mudança organizacional enquanto fluxo. Para 

sua realização, lançou-se mão da teoria ator-rede (ANT), uma vertente contestatória da 

Sociologia tradicional. A ANT desconsidera o conceito de sociedade, abordando o social 

como coletivo de humanos e não-humanos em redes, dotados de agência. Seus estudos, 

usualmente, enfocam temas tecnológicos, nos quais se apresentam, de maneira mais evidente, 

máquinas e sistemas de TI como ‘atores não-humanos’. Entretanto, outros não-humanos 

fazem parte de tais coletivos e das empresas, como os projetos empresariais vistos como 

quase-objetos. Um dos conceitos centrais da ANT é a ‘translação de interesses’, além de 

defender a relevância do olhar por meio de controvérsias para ‘descrever’ a dinâmica social. 

Para ela, os próprios atores têm suas ‘teorias’ sobre os acontecimentos, não cabendo ‘explica-

los’. A partir dessas considerações, o objetivo geral do estudo foi: compreender como ocorre 

a agência de não-humanos e humanos e a agência de sua associação em processos de 

mudança de foco não tecnológico em uma empresa à luz da ANT. O estudo adotou uma 

ontologia de processos numa abordagem pós-estruturalista. Como estratégia de pesquisa, 

empregou-se o estudo de caso longitudinal, realizado de Abril/2011 a Julho/2012, na Empresa 

X, nome fantasia de uma prestadora de serviços públicos do Estado de São Paulo, onde estava 

ocorrendo a ‘Implementação de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC)’. Nesse 

processo, o pesquisador teve três identidades, que eram eticamente conflitantes, a saber: 

gerente de um dos departamentos administrativos envolvidos na implantação do CSC, 

implementador do projeto e pesquisador-doutorando. A pesquisa foi aprovada pela empresa 

nessas bases, a partir de compromissos éticos de sigilo. Utilizou-se para construção dos dados 

observação participante, grupos de foco, entrevistas individuais, documentos e recursos 

audiovisuais, visando à multivocalidade. Adotou-se a cartografia de controvérsias para análise 

dos dados, com apoio de softwares de redes dinâmicas, diagramas de actantes, de linha do 

tempo e mapas mentais adaptados. A descrição da implementação do CSC – uma translação 

de interesses de redução do quadro de administrativos -, ocorreu em três escalas, de maior a 

menor amplitude, considerando dezessete anos da Empresa X. As controvérsias foram 

mapeadas segundo temas, argumentos, actantes humanos e não-humanos,  que delas tomaram 

parte, bem como as posições assumidas, sublinhando-se a agência de não-humanos que 

atuaram enquanto mediadores. Algumas controvérsias foram encerradas, transformando-se 

em caixas-pretas, ou seja, estabilizações frágeis sujeitas a serem reabertas no futuro. Outras 

permaneceram ativas, fazendo com que o CSC não estivesse pontualizado até o final do 

período da pesquisa. As principais contribuições do estudo dizem respeito à  compreensão da 

mudança enquanto controvérsias construídas por atores-rede, que ao se resolverem, mesmo 

parcialmente, levam ao organizing,  e a metodologia empregada para abordar mudança 

enquanto processo. O estudo apresenta recomendações de novas pesquisas e para o meio 

empresarial, reflexões e sugestões para a compreensão da mudança em sua complexidade, 

para além da abordagem episódica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria ator-rede. Mudança. Organizing. Cartografia de controvérsias. 

Centro de Serviços Compartilhados.  
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ABSTRACT 

 

 

The challenge explored in this study is to address organizational change as flow.  To do so, 

the Actor-Network Theory (ANT) was used, which is an approach querying traditional 

Sociology.  This theory disregards the concept of society, instead viewing it as a collectif of 

human and non-human actors linked together in networks and endowed with agency.  Its 

studies usually focus on technological topics, particularly those featuring IT systems and 

machines as ‘non-human actors’.  However, other non-human aspects are also part of these 

collectifs and companies, such as corporate projects viewed as quasi-objects.  One of the core 

concepts of the ANT is the ‘translation of interests’, in addition to urging the relevance of the 

controversy-based view for ‘describing’ social dynamics.  According to the ANT, the actors 

themselves have their own ‘theories’ about events, with no need to ‘explain’ them.  Based on 

these remarks, the general purpose of the study was: to understand how non-human and 

human agency occurs and the agency of their association in non-technological change 

processes in a company in the light of the ANT.  This study opted for process ontology 

through a post-structuralist approach.  As a research strategy, it used a longitudinal case study 

conducted from April 2011 to July 2012 at Enterprise X, a pseudonym for a public utility 

service provider in São Paulo State, Brazil, where the ‘Implementation of a Shared Services 

Center (SSC)’ was under way.  During this process, the researcher had three identities that 

were ethically conflicting: manager of one of the administrative departments involved in the 

implementation of this Center; the project implementer and a researcher working towards a 

doctorate.  The research project was approved by the company on these bases, grounded on 

ethical commitments to confidentiality.  Participant observation was used to construct the 

data, together with focus groups, one-on-one interviews, audiovisual resources and 

documents, aiming a multivocal outcome, with data analysis through controversies  

cartography, supported by dynamic network software, actant diagrams, timelines and adapted 

mind maps.  The description of the implementation of this SSC– a translation of interests for 

cutting back on the administrative staff  took place at three levels, on a larger to a smaller 

scale, over seventeen years at Company X.  The controversies were mapped by topic, 

argument and the human / non-human actants involved, as well as the stances adopted, 

underscoring the non-human agency serving as mediators.  Some controversies were closed, 

becoming black boxes, meaning fragile stabilizations that could be reopened at some future 

time.  Others remained active, with the result that the SSC was not punctualized by the end of 

the research period.  The main contributions of the study are related to understanding change 

as controversies constructed by network-actors that lead to organization when resolved (even 

partially), and the methodology used to address change as process.The study presents 

recommendations for subsequent research projects and for the business segment, with 

reflections and suggestions for understanding change in all its complexity, in addition to the 

episodic approach. 

 

KEY WORDS: Actor-network theory.  Change.  Organizing.  Controversies cartography.  

Shared Services Center.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança é parte da vida cotidiana. Diariamente, notícias na mídia alardeiam as maravilhas 

ou vicissitudes da contemporaneidade, como nos chama a atenção Klaus Schwab
1
: 

O advento da tecnologia mudou totalmente a nossa vida em seus aspectos mais 

básicos, mas uma coisa é inegável: a velocidade das mudanças tecnológicas será 

exponencial, com repercussões para todos. [...] E a dimensão dessa mudança é 

marcante. Além de guiar o que fazemos, a atual evolução tecnológica também molda 

quem somos. É claro que a internet ainda é, de muitas formas, uma ferramenta, mas 

também faz parte do nosso DNA. Isso já é efetivo para governos (pense no 

WikiLeaks), empresas e pessoas. [...] Essa nova dimensão de progresso tecnológico e 

mudança da sociedade está apenas começando. Outras ondas de evolução 

tecnológica em genética, tecnologia de células-tronco, nanotecnologia, neurociência, 

etc., devem abrir oportunidades, como também podem "alterar" quem somos 

(SCHWAB, 2011). 

A despeito do ritmo acentuado atribuído por uns, outros como Grey (2004) questionam se a 

sensação de um período nunca vivido pela humanidade não seria apenas devido a sermos 

contemporâneos a tais acontecimentos. A história é profícua em apontar períodos marcantes 

com impacto decisivo sobre a humanidade.  

Independentemente da discussão de serem esses eventos únicos ou não, os movimentos de 

mudança na sociedade ao final do século XX e primeiras décadas do XXI repercutem para os 

elementos que a constituem, como as pessoas e as organizações. Isso tem estimulado o estudo 

da mudança nas organizações, tema que apresenta uma literatura considerada relativamente 

nova (PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001).  

A centralidade da temática da mudança organizacional pode ser evidenciada em estudos como 

o realizado por Francisco (2011) no qual, ao analisar o acervo da RAE de 2002 a 2010
2
, 

apontou a expressão ‘mudança organizacional’ em segundo lugar na frequência das palavras-

chave mais citadas, que teve tecnologia da informação em primeiro. Em sua análise ‘mudança 

organizacional’ era a expressão de maior centralidade, acompanhada de perto por tecnologia 

de informação e aprendizagem. Ao pesquisarmos em Agosto/2011 a base científica Scopus 

encontramos cerca de 1200 artigos sobre mudança organizacional e uma pesquisa simples no 

Google sobre o mesmo tema revela mais de três milhões de referências.  

                                                 
1
 Klaus Schwab é fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. 

2
 Neste estudo foram analisados 240 artigos em 18 edições da RAE e foram utilizados bibliometria, geoanálise e 

redes sociais. 



22 

 

Revisões da literatura sobre mudanças têm buscado responder a questões como: o que é? 

Quando começam? Quando terminam? Como se desenvolvem? Por que ocorrem? Estudos 

como os de Van de Ven e Poole (1995), Armenakis e Bedeian (1999) e Weick e Quinn (1999) 

estão entre os mais citados, cada qual com enfoques próprios. 

Dentre as questões levantadas por esses autores, a forma pela qual a mudança se processa é de 

particular relevância. Seriam as mudanças episódicas ou contínuas? Weick e Quinn (1999)  

debruçam-se sobre essa discussão defendendo que a segunda maneira seria a mais apropriada, 

por entenderem que as mudanças aconteceriam sempre, não teriam começo nem fim, e que 

mesmo eventos de pouca magnitude poderiam implicar em alterações significativas do status 

quo, por seu efeito acumulativo. A mudança seria a realidade e a organização ou 

estabilização, a exceção (TSOUKAS; CHIA, 2002). 

Entender a mudança organizacional passa pelo entendimento do que vem a ser a organização. 

King, Felin e Whetten (2009) defendem que sejam vistas como atores sociais enquanto outros 

como Weick e Quinn (1999), Czarniawska (2005; 2008) e Alcadipani e Tureta (2009) veem 

as organizações como constituídas por processos organizativos em contínua transformação ou 

organizing, perspectiva esta adotada no presente estudo. 

No entanto, estudar a mudança enquanto processo de organizar, é ainda um desafio. Weick e 

Quinn (1999) propõem fazê-lo a partir das ideias de aprendizagem, improvisação e translação. 

Enquanto os dois primeiros conceitos parecem familiares, o terceiro ainda é nebuloso. O que 

seria ‘translação’?  A Translação é um conceito central de uma abordagem teórica 

denominada ‘Sociologia das Associações’, também popularizada pelo nome ‘Teoria Ator-

Rede’ (TAR)
3
. Esta teoria teve sua origem nos estudos da ciência e tecnologia e é 

caracterizada como uma vertente contestatória às abordagens tradicionais da Sociologia. Seus 

precursores foram Bruno Latour, Michel Callon e John Law (ALCADIPANI; HASSARD, 

2009). Do ponto de vista epistemológico, a ANT se caracteriza como uma abordagem pós-

estruturalista (LAW, 2004). Compatível com uma ontologia que descreve a mudança como 

                                                 
3
 A denominação da ‘teoria ator-rede’ (TAR) em inglês é actor-network theory (ANT). Apesar de adotarmos a 

denominação por extenso em português a sigla a ser adotada neste estudo é a ANT. A sigla TAR somente será 

utilizada quando aparecer em citações literais de textos em português tanto de autores nacionais quanto de 

traduções. As razões desta escolha serão apresentadas no momento oportuno ao longo do texto. 
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processo (HERNES, 2012; TSOUKAS; CHIA, 2002; CHIA, 1999), adotada no presente 

estudo.  

O aspecto distintivo dessa abordagem teórica é a questão da consideração da agência dos não-

humanos de forma simétrica à agência dos humanos (LATOUR, 2005). Os defensores da 

ANT desconsideram o conceito de sociedade, abordando o social como coletivos de humanos 

e não-humanos, que se associam formando redes ou formando atores-rede. O poder é 

consequência dessas associações ou atores-rede. Para não utilizar a denominação ‘ator’ para 

não-humanos, os adeptos dessa abordagem defendem o uso da palavra actante de maneira 

simétrica para ambos (LATOUR, 2005).  

A partir de conceitos como ‘híbridos’ (LATOUR, 1994; 2005) e ‘ciborgues’ (HARAWAY, 

1991) questionam a separação entre sociedade e natureza, entre ser humano e máquina. Por 

meio do princípio da ‘simetria generalizada’ dão tratamento analítico indistinto a ambos, 

conferindo aos não-humanos a capacidade de agir e interferir no curso dos acontecimentos 

(CALLON, 1986; LATOUR, 1994). Sem eles, não seria possível a formação de caixas-pretas, 

ou seja, aquilo que percebemos como estável. A partir de tais conceitos, os defensores da 

ANT preconizam que a dinâmica social passa pela agência de humanos e não-humanos, assim 

como por suas associações, em um processo contínuo de transformação a que denominam de 

‘translação’ ou ‘tradução’.  

Callon (1986) divide esse processo em momentos que se sobrepõem. Num primeiro momento 

os iniciadores do processo delineiam o problema subjacente a uma situação. Nessa etapa tem-

se um vislumbre de potenciais participantes, actantes humanos e não-humanos. Num segundo 

momento ações para geração de interesses nesses participantes inicialmente identificados, 

assim como outros que venham a emergir são delineadas. As etapas seguintes são o 

envolvimento efetivo dos actantes e a sua mobilização para concretização da translação.  

Latour (2000), por sua vez, compreende a dinâmica social por meio de translações de 

interesses. Nesse prisma os actantes negociariam cursos de ação, buscando alistar aliados 

segundo cinco ‘estratégias’ e ‘táticas’ descritas pelo autor. 

Um aspecto que merece destaque é que os estudos seminais da ANT encontram-se nos 

estudos da ciência, não nos estudos organizacionais, como é a nossa proposta. Latour ([1984] 

1993) estudou o papel exercido pelos micróbios nas descobertas de Pasteur, Callon (1986) a 
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domesticação de vieiras e Law (1986) as navegações oceânicas portuguesas no século XV e 

XVI.  

A Teoria Ator-Rede vem sendo utilizada com maior frequência para estudos relacionados à 

temática de tecnologia (ALCADIPANI; TURETA, 2008), mas ainda de forma limitada em 

estudos cujo foco não seja especificamente voltado a mudanças tecnológicas. Em termos 

nacionais não foram encontrados estudos especificamente abordando a temática de mudança 

organizacional e ANT. Portanto, evidencia-se além da relevância social, também a científica 

dessa temática. 

A partir desse conjunto de considerações
4
, emergiu o problema de pesquisa para o qual o 

presente estudo pretende responder: Como a agência de não-humanos e humanos e a 

agência de sua associação ocorre em processos de mudança de foco não tecnológico em 

uma empresa à luz da ANT?  

Este estudo tem por objetivo geral compreender como ocorre a agência de não-humanos e 

humanos e a agência de sua associação em processos de mudança de foco  não 

tecnológico em uma empresa à luz da ANT. 

O estudo foi realizado mediante a estratégia de estudo de caso sobre a implementação de um 

Centro de Serviços Compartilhados (CSC) na Empresa X, nome fantasia de uma prestadora 

de serviços públicos de economia mista, de grande porte, com atuação no Estado de São 

Paulo. Seu setor e nome foram omitidos para fins de garantia de sigilo tanto da empresa 

quanto dos demais envolvidos. A decisão pela implementação do CSC na diretoria de 

operação da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) ocorreu no início de 2011. 

Destaque-se que trabalhamos
5
 atualmente na aludida empresa, na qual ocupamos uma posição 

de gerente administrativo. Em decorrência de tal posicionamento tivemos uma concomitância 

de identidades eticamente conflitantes: gerente de um dos departamentos administrativos 

envolvidos, implementador do CSC (por designação do diretor da área) e de pesquisador-

                                                 
4
 Acerca da mudança na ‘sociedade’, sua repercussão para as ‘organizações’, os entendimentos da literatura do 

que vem a ser tanto a mudança (vista como contínua) quanto a organização (vista como organizing) e a 

abordagem de translação preconizada na ANT perpassando actantes, o enfoque não-tecnológico tem sido raro 

nos estudos nessa abordagem e que a não consideração dos não-humanos acaba limitando a compreensão do 

fenômeno da mudança. 
5
 Na redação do presente estudo adotamos a primeira pessoa do plural em detrimento da terceira pessoa do 

singular, buscando coerência com o entendimento da constituição dos híbridos de humanos e não-humanos. 
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doutorando. A pesquisa foi aprovada pela Empresa X nessas bases a partir de compromissos 

éticos de sigilo. 

Consideramos a questão de isenção do pesquisador como falaciosa e inexistente mesmo se o 

estudo ocorresse com pesquisadores externos à empresa. Tal posicionamento tem respaldo no 

paradigma pós-moderno adotado e guarda similaridade com abordagens antropológicas como 

a autoetnografia. 

Para o estudo da translação, ou da dinâmica social em si, Latour (2005) defende que o 

pesquisador deva ‘seguir os atores’ tendo uma postura como a de um etnógrafo. O autor 

enfatiza tal recomendação com a imagem de que o pesquisador deveria ser uma ‘mosca na 

parede’ para poder captar tudo o que acontecesse e que tivesse condições de assimilar. 

A partir da recomendação de Latour (2005) de uma postura etnográfica utilizamos a 

observação participante. Além disso, e, principalmente, para buscar a multivocalidade em 

uma pesquisa em que o pesquisador é também um actante, entrevistas em grupo (grupos 

focais) e individuais, compuseram a construção de dados em campo. O contato com 

documentos e recursos audiovisuais evidenciaram o aspecto distintivo da concepção de 

mundo preconizada pela ANT, pois podem ser vistos como fontes de informação para 

entendimento dos acontecimentos (visão tradicional da pesquisa científica) ou como actantes, 

agentes constituintes do processo de translação. 

Latour (2005) não aceita abordagens explicativas para os fenômenos sociais, pois considera a 

descrição mais adequada para o entendimento de como a dinâmica social se processa. Esse 

autor entende que os actantes têm suas próprias ‘teorias’ sobre o assunto, devendo o 

pesquisador ter a humildade de ouvir o que eles têm a dizer sobre a dinâmica social. Dentro 

do conjunto disparatado de técnicas que compõem a ANT (LAW, 2004),  a ‘cartografia de 

controvérsias’ emergiu como uma possibilidade analítica defendida por Venturini (2010a), 

tendo sido empregada no presente estudo para a descrição da implementação do CSC.  

Sob o prisma da academia, o presente estudo buscou entender a mudanças nas empresas por 

meio das controvérsias construídas por atores-rede, as quais se estabilizam e se 

desestabilizam, dependendo dos interesses dos actantes, trazendo uma leitura singular da ANT 

e um aporte metodológico para estudo da mudança organizacional à luz da Teoria Ator-Rede. 
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Por sua vez, sob o prisma empresarial apresentou reflexões e sugestões para a compreensão da 

mudança em sua complexidade, para além da abordagem episódica, praticamente hegemônica 

nesse meio. 

A tese enquanto relatório de pesquisa compõe-se pela presente ‘introdução’, na qual foram 

apresentadas as razões que levaram ao desenvolvimento do estudo, seguindo-se o capítulo de 

‘referencial teórico’, explorando os temas de ANT, mudança nas organizações e Centro de 

Serviços compartilhados. Na sequência, apresentamos o ‘percurso metodológico’, onde 

abordamos as questões ontológicas, epistemológicas e éticas e descrevemos como foi 

realizado o estudo em campo e as escolhas para análise dos dados, incluindo a cartografia de 

controvérsias. No capítulo ‘apresentação e análise de resultados’ mostramos a descrição da 

implementação do CSC usando ‘mapas’ em  diferentes escalas de amplitude, bem como as 

translações de interesse. Por fim, no capítulo ‘considerações finais’ revisitamos o problema de 

pesquisa, sugerindo recomendações para novas pesquisas, além das contribuições do estudo.  
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2 A TEORIA ATOR-REDE 

 

A Teoria Ator-Rede (ANT), também conhecida como Sociologia das Translações, tem sua 

origem nos Estudos da Ciência e Tecnologia (ALCADIPANI; HASSARD, 2009). Foi 

desenvolvida a partir de um grupo de sociólogos associados ao Centro de Sociologia de 

Inovação em Paris, cujos pesquisadores principais são Bruno Latour
6
, Michel Callon

7
 e John 

Law
8
 (NIKOLOVA, 2010), todos contemporâneos. 

A ANT mostra-se como uma abordagem contemporânea frente às teorias de mudanças 

tecnológicas que consideravam isoladamente a atuação humana e, os não-humanos
9
, estes 

últimos tomados como artefatos (ALCADIPANI; HASSARD, 2009). Numa sociedade com 

presença cada vez mais marcante da tecnologia, causa estranheza a ausência dos não-humanos 

no estudo das relações, dada a profusão das mais diferentes entidades no cotidiano social e, 

especificamente, no ambiente organizacional. Sobre essa visão marginal dos não-humanos 

Sommerville (1999) faz coro ao afirmar que: 

A visão de mundo antropocêntrica adotada pela ‘modernidade’ coloca os humanos 

no centro do palco e tende a marginalizar e excluir entidades não-humanas ou na 

melhor das hipóteses trata-os como meros suportes de um drama humano 

(SOMMERVILLE, 1999, tradução livre) 

Latour (1986, p. 275) sintetiza tal pensamento pontuando que “a sociedade não é feita de 

elementos sociais, mas de uma lista que mistura elementos sociais e não-sociais”. 

Para os defensores da ANT, as relações sociais determinam ou são determinadas pelos 

objetos, estabelecendo-se uma rede de relacionamentos entre humanos e não-humanos, ambos 

genericamente considerados como ‘entidades’ (para eliminar a possibilidade do participante 

                                                 
6
 Bruno Latour, filósofo de formação, ensinou Sociologia na Ecole des Mines de Paris, uma instituição de ensino 

que tradicionalmente oferece cursos na área de exatas (LATOUR, 2004). Recentemente assumiu uma posição 

administrativa sênior no Instituto de Estudos Políticos de Paris. (conhecido como Science-Po) (HARMAN, 

2009). Tem por linha de pesquisa o estudo da ciência e tecnologia e da dinâmica social (LATOUR, 2000; 1996). 
7
 Michel Callon é engenheiro e sociólogo. Foi professor de Sociologia da Ecole des Mines de Paris e diretor do 

Centro de Sociologia da inovação. Também ocupou a presidência da Sociedade de Estudos Sociais da Ciência 

entre 1998 e 1999. Seus interesses de pesquisa envolvem as inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

É fundador da ANT com Latour e Law. (CSI, 2013)  
8
 John Law é sociólogo. Foi professor de Sociologia e Estudos de Tecnologia da Universidade de Lancaster. Em 

2010 foi para o Departamento de Sociologia da Open University. Atualmente é codiretor do Centro de Pesquisa 

sobre Mudanças Sócio-culturais. Seus interesses atuais de pesquisa são: métodos não-coerentes; pessoas, 

tecnologias e animais; biossegurança, agricultura e desastre; espaços de conhecimento alternativos (OPEN 

UNIVERSITY, 2013). 
9
 Para Latour (2001) o conceito de não-humano só tem algum significado no par ‘humano-não-humano’.  
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da rede ser visto apenas como exclusivamente humano) (ALCADIPANI; TURETA, 2008), 

denominada originariamente por Latour como actantes
10

. 

Os estudos iniciais dos pesquisadores debruçaram-se sobre o dia-a-dia dos cientistas no 

laboratório com o objetivo de entender a natureza do conhecimento científico e da ciência em 

si. Para isso adotaram uma abordagem etnográfica que revelou os relacionamentos entre 

humanos e não-humanos, como fica claro no trecho a seguir. 

... eles (os pesquisadores) delinearam como os cientistas estão constantemente 

engajados na justaposição de elementos heterogêneos, tais como as manipulações de 

testes de animais, interação com colegas, diretores de laboratórios e fornecedores, 

lendo cartas, fazendo viagens a bibliotecas, rascunhado artigos, indo a conferências 

e escrevendo requerimentos de subvenção. No curso de um dia de trabalho típico, 

cientistas organizam e tentam impor coerência a todos esses materiais e atividades 

com o objetivo de receber algum benefício deles (i.e, na forma de publicações bem-

sucedidas). Portanto, trabalho científico é como construir uma estória ou a versão de 

um mundo que envolve gerenciamento cuidadoso desses elementos heterogêneos 

(NIKOLOVA, 2010, tradução livre). 

Latour (1994) questiona a segregação dos eventos do dia-a-dia por categorizações que 

recortam a rede que liga a diversidade de elementos interconectados, perpassando domínios 

do conhecimento como os anteriormente apontados. Um simples relato de jornal, como 

exemplificado pelo autor, envolve elementos distintos e que, no entanto, naquele momento, 

estabelecem ligações significativas para o curso da história: 

O mesmo artigo mistura, assim, reações químicas e reações políticas. Um mesmo fio 

conecta a mais esotérica das ciências e a mais baixa política, o céu mais longínquo e 

uma certa usina no subúrbio de Lyon, o perigo mais global e as próximas eleições ou 

o próximo conselho administrativo. As proporções, as questões, as durações, os 

atores não são comparáveis e, no entanto, estão todos envolvidos na mesma história 

(LATOUR, 1994, p. 7). 

 

O delineamento inicial da ANT remonta aos estudos seminais de Latour ([1984], 1993), de 

Callon (1986) e de Law (1986). Cada qual analisou como micróbios, vieiras (tipo de molusco) 

e caravelas portuguesas tiveram papel decisivo, nos estudos de Pasteur, nas pesquisas junto a 

uma comunidade pesqueira e às conquistas oceânicas portuguesas, respectivamente.  

                                                 
10

 Czarniawska (2005) alerta que tanto as expressões ‘ator’ quanto ‘ação’ transmitem um caráter humano, não 

sendo adequadas para representar máquinas e artefatos. A palavra ‘ator’ é ambígua com relação sobre quem e o 

que age. Tais incertezas e controvérsias podem residir tanto no pesquisador quanto no próprio ator. Para Latour 

(2005), essa palavra expressa, metaforicamente, o ator no palco, que nunca atua sozinho, nem se sabe quem ou o 

que atua. Estudiosos da Ciência e Tecnologia, buscando inspiração nos estudos da semiótica de Greimas, 

passaram a adotar a palavra “actante”, que na concepção daquele autor referia-se a “aquele que realiza ou 

vivencia um ato, porque é aplicável não apenas a humanos, mas também a animais, objetos ou conceitos” 

(CZARNIAWSKA, 2005, p.8, tradução livre). 
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Pasteur, os pesquisadores de conchas e os navegadores interagiram com outros elementos que 

interferiram no curso das ações. Nos três casos havia uma tecnologia que interagia com os 

supostos atores principais: Pasteur e o microscópio para observar os micróbios (LATOUR, 

[1984], 1993), pesquisadores e as bolsas para fixação das conchas para sua reprodução 

(CALLON, 1986) e, finalmente, os navegadores portugueses utilizando o astrolábio e o 

sextante para as navegações oceânicas, com orientação pelas estrelas no firmamento (LAW, 

1986). Foi durante o desenvolvimento desses estudos que, para Latour (2005), os não-

humanos se apresentaram à teoria social de uma maneira diferenciada. 

A forma pela qual os adeptos da ANT entendem a sociedade e o social é significativamente 

distinta das abordagens tradicionais da Sociologia, configurando uma nova Sociologia. Para 

diferenciar a vertente tradicional, desenvolvida a partir do século XIX e ao longo do século 

XX, daquela por ele defendida, Latour (2005) denomina a primeira como ‘Sociologia do 

Social’ e a segunda como ‘Sociologia das Associações’.  

Lemos (2012) destaca o entendimento da Sociedade na ANT por meio das conexões, 

associações e não simplesmente de mobilidade. Isso fica claro em suas palavras quando 

afirmou que: 

A ANT é uma teoria da conexão, da associação, da mobilidade em seu sentido mais 

fundamental. Ela considera a vida social como consequência de algo em movimento, 

que necessita de muito esforço para se manter e se reproduzir. A ANT é um 

pensamento móvel sobre o social, já que esse só se dá em associações e que as 

cristalizações nada mais são do que uma forma de reduzir a complexidade da vida, 

sendo mais do que uma “sociologia da mobilidade” (LEMOS, 2012) 

Outras denominações da ANT
11

 também encontradas na literatura são: ‘Sociologia das 

Translações’; ‘Sociologia das Traduções’; ‘Sociologia da Inovação’; Ontologia actant-

rizoma
12

 (LATOUR, 2005). 

As duas denominações mais utilizadas são ‘teoria ator-rede’ e ‘sociologia das translações’. A 

primeira recebeu críticas de Latour (1999) que apontou quatro principais problemas dessa 

denominação: ‘teoria’, ‘ator’, ‘rede’ e o ‘hífen’. Em suas palavras são “quatro pregos no 

caixão” (LATOUR, 1999, p. 15, tradução livre). A crítica à adoção da palavra ‘teoria’ na 

denominação deve-se ao reconhecimento que a ANT seria muito mais um método do que uma 

                                                 
11

 Foi dada também preferência às denominações ANT e ‘Sociologia das associações’ por privilegiar como 

aspecto relevante dessa abordagem teórica a questão das associações. 
12

 A palavra Rizoma é atribuída por Latour (1999, p. 15) a Deleuze e Guattari e tem o significado de “uma série 

de transformações – translações, traduções – a qual não poderia ser capturada pelos termos tradicionais da teoria 

social”.  
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teoria, propriamente dita. O par ator-rede poderia sugerir uma reedição do debate agência-

estrutura, algo que não era pretendido pelos idealizadores dessa abordagem, uma vez que para 

eles essa separação não existe. Outros problemas divisados por Latour (1999) foram o uso da 

expressão ‘ator’, pois na concepção da ANT um ator não é necessariamente humano, nem se 

trata de uma ação necessariamente local. A quarta crítica refere-se à palavra ‘rede’ que 

buscava no momento de adoção original expressar uma série de transformações e não o 

significado corrente, em tempos da internet, “... transporte ‘sem’ deformação, um acesso 

instantâneo e imediato a toda informação” (LATOUR, 1999, p. 15, tradução livre). A segunda 

denominação seria mais adequada, por evidenciar um aspecto central dessa abordagem: a 

translação. 

Posteriormente, Latour (2005), apesar de admitir que o nome histórico da ANT era 

aparentemente desajeitado, confuso e sem sentido, desculpou-se pela crítica anteriormente 

feita, passando a defendê-la, quando alguém apontou que o acrônimo da denominação em 

inglês ‘ANT’ (Actor-Network Theory) era “perfeitamente ajustada para um viajante cego, 

míope, workaholic, farejador e coletivo [características de um pesquisador que adota a ANT]. 

Uma formiga [ant] escrevendo para outras formigas [ants] ajusta-se muito bem ao meu 

projeto” (LATOUR, 2005, p. 9, tradução livre). 

Para Latour (2005), a palavra social, como vista pelos Sociólogos do Social, expressa dois 

significados principais: um movimento durante um processo de montagem e um tipo de 

ingrediente desse processo. O primeiro refere-se às dinâmicas locais, face-a-face, algo que 

Latour considera aceitável como designação do social. Como ingrediente, o social seria algo 

distinto de outros, tais como “biológico, econômico, mental, organizacional, linguístico” 

(LATOUR, 2005, p.1, tradução livre). Este segundo significado na Sociologia tradicional, ao 

considerar o social como um ingrediente da própria sociedade (como fatores sociais), gera um 

efeito tautológico, do social sendo explicado pelo social, algo inaceitável para Latour. Isso 

fica claro quando esse autor afirma que “... nós precisamos abandonar por completo a noção 

de sociedade para recuperar o senso de realismo no estudo da ciência” (LATOUR, 2001,        

p. 132).  

Para os adeptos da Sociologia das Translações, o social é algo volátil, que só se torna visível 

quando associações entre humanos e não-humanos acontecem em momentos de montagem e 

remontagem do social a que denomina de ‘translação’ (LATOUR, 2005).  
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Utilizando-se de um paralelo com a história da física quando a Relatividade de Einstein se 

contrapôs à visão de mundo defendida por Newton, Latour (2005) considera que a Sociologia 

das Translações seria uma abordagem do social ‘relativista’ enquanto a Sociologia do Social, 

‘pré-relativista’. O divisor de águas seria o ritmo mais intenso das mudanças e a participação 

de várias entidades a partir do século XX, quando as explicações da Sociologia do Social não 

seriam mais adequadas para expressar as dinâmicas da sociedade. Latour (1994) denomina 

esse movimento de ‘proliferação dos híbridos’ e afirma que o “terceiro estado
13

 tornou-se 

numeroso demais para se sentir fielmente representado pelas ordens dos objetos ou sujeitos” 

(LATOUR, 1994, p. 53). Portanto, não pode mais ser ignorado como um ente que interfere 

nas dinâmicas sociais como fazem os chamados sociólogos do social. 

Para Latour (1994), tem-se que redefinir o entendimento de social e da sociedade num mundo 

permeado pela presença de objetos que interagem com as pessoas formando coletivos 

(associações) de humanos e não-humanos:  

A sociedade não é suficientemente estável para inscrever-se em seja lá o que for. Ao 

contrário, boa parte dos traços daquilo que entendemos por ordem social – escala, 

assimetria, durabilidade, poder, hierarquia, distribuição de papéis – sequer é passível 

de definição sem o recrutamento de não-humanos socializados. Sim, a sociedade é 

construída, mas não construída socialmente. Os humanos, durante milênios, 

estenderam suas relações sociais a outros atuantes
14

 com os quais trocaram inúmeras 

propriedades, formando coletivos. (LATOUR, 2001, p. 227). 

A partir do entendimento que os coletivos existem por milênios, Latour (2001) discute a 

diferenciação entre um coletivo antigo e um moderno. 

Ao contrário do que a distinção tradicional sustenta, a diferença entre um coletivo 

antigo ou ‘primitivo’ e um coletivo moderno ou ‘avançado’ não é o fato de o 

primeiro exibir uma rica mescla de cultura social e técnica, ao passo que o segundo 

só tem a mostrar uma tecnologia sem vínculos com a ordem social. A diferença 

consiste em que o último translada, permuta, recruta e mobiliza um número maior de 

elementos mais intimamente conectados, com um tecido social mais finamente 

urdido do que o primeiro. [...] Aqueles que tentaram distinguir essas duas espécies 

de coletivo, atribuindo ‘objetividade’ e ‘eficiência’ à tecnologia moderna e 

‘humanidade’ à poesis ultrapassada, enganaram-se redondamente. Objetos e sujeitos 

são construídos ao mesmo tempo e o número crescente de sujeitos está diretamente 

relacionado ao número de objetos lançados – infundidos – no coletivo. (LATOUR, 

2001, p. 224-225). 

                                                 
13

 Latour (1994) denomina como ‘terceiro estado’ os híbridos. 
14

 ‘Atuantes’ no presente texto refere-se a uma opção do tradutor da fonte mencionada. A palavra ‘atuante’ aqui 

tem o significado que temos dado até o momento de actantes ou de entidades. Em outras palavras, uma 

denominação genérica que congrega simultaneamente humanos e não-humanos. A opção pela palavra “atuante” 

também foi feita em Tureta e Alcadipani (2009). Entretanto, neste projeto manteve-se a notação de actante, tendo 

em vista que a mesma tem sido mais adotada na literatura do que a tradução mencionada.  
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O autor vê as associações entre sujeitos e objetos como momentâneas quando afirma que 

“Social para a ANT é o nome dado a um tipo de associação momentânea a qual é 

caracterizada por uma maneira de manter juntos em novas formas” (LATOUR, 2005, p.65). 

O significado de ‘social’ vem da própria etimologia da palavra enquanto associação e 

agregação, que aponta para o termo em latim ‘socius’, denota companheiro, associado 

(LATOUR, 2005). O significado de associação também vem da palavra ‘sócio’ entendida por 

Cunha (1999, p. 730) como “sócio sm. ‘associado, companheiro, aliado’ XVII. Do lat. socius 

–ii ||   A.SsociAÇÃO 1844. Do fr. Association || A.SsociAR vb. ‘agregar, unir, reunir’ XVI. 

Do lat. associare”. 

Houaiss e Salles (2001) esclarecem o significado de ‘soci’ como sendo 

... antepositivo, do adj. lat. socius,a,um ‘que acompanha; associado a ou com; 

frequentemente substv, socius, sócia ‘companheiro, companheira’[...] derivados: 

sociennus; societas, atis ‘companhia, sociedade, associação, aliança’ (HOUAISS; 

SALLES, 2001, p. 2595). 

Nota-se que ‘social’ possui significado preponderante de associação, de companhia. 

Entretanto, a busca pelo significado de ‘social’ revela um viés para o entendimento desse 

fenômeno como sendo algo relativo às associações entre humanos como fica claro no seguinte 

trecho do verbete mencionado: 

1 concernente à sociedade <reinvindicação s.> 2 concernente à amizade e união de 

pessoas <convívio s.> 3 relativo ou pertencente a firma ou a uma sociedade <capital 

s.> <razão s.> 4 relativo à comunidade, ao conjunto dos cidadãos de um país; 

coletivo <fundo s.> 5 que tende ou é dado a viver em grupos, em sociedade; 

sociável, gregário <o Homem é um ser s.> [...] 9 ENT que vive em sociedades 

organizadas, formadas por indivíduos de morfologia e comportamentos distintos, 

especializados em determinadas funções (diz-se de inseto, como as abelhas, 

formigas, vespas e cupins ... (HOUAISS; SALLES, 2001, p. 2595). 

A despeito da predominância de significados de associação entre seres humanos, observa-se a 

abertura dos lexicógrafos para associações de “indivíduos de morfologia e comportamentos 

distintos” exemplificados pelas sociedades de insetos. Apesar disso, quando utilizados para 

representar não-humanos, a expressão parece apontar para elementos de uma mesma natureza. 

Latour (2005) tem uma posição mais desafiadora por considerar além da associação entre 

seres humanos, também entre estes e outros seres animados (animais ou plantas) ou 

inanimados (objetos), de forma a resgatar o sentido mais amplo e original da palavra previsto 

em sua constituição etimológica.  
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O autor buscou inspiração sobre a associação entre humanos e não-humanos no entendimento 

que Gabriel Tarde, sociólogo francês do final do século XIX. Para tal, cita o embate que 

Tarde teve com Emile Durkheim no qual defendeu a necessidade de consideração dessa 

associação: 

Contra seu jovem desafiador, ele [Tarde] vigorosamente manteve que o social não 

era um domínio especial da realidade, mas um princípio de conexões; que não havia 

razão de separar 'o social' das outras associações como organismos biológicos ou 

mesmo atômicos; que nenhuma quebra com a filosofia e especialmente da 

metafísica, era necessária para tornar-se uma ciência social; que Sociologia era de 

fato uma espécie de inter-psicologia; que o estudo da inovação e especialmente da 

Ciência e Tecnologia era a área crescente da teoria social; e que a economia tinha de 

ser refeita de cima a baixo ao invés de ser usada como uma metáfora vaga para 

descrever cálculos de interesses. (LATOUR, 2005, p.13, tradução livre). 

Façamos aqui um aprofundamento para buscar uma compreensão do entendimento que 

Gabriel Tarde tinha sobre a sociedade, um pensador à frente de seu tempo, pois colocou no 

coração de sua doutrina tanto a inovação, quanto o monitoramento das invenções, meio século 

antes do desenvolvimento econômico das mudanças tecnológicas (LATOUR;         

LÉPINAY, 2009). 

Latour e Lépinay (2009) destacam a antecipação de Tarde à compreensão da sociedade como 

redes em oposição ao entendimento da Sociologia tradicional: 

O que faz com que Tarde seja tão difícil para entendermos, depois de mais de um 

século de sociologismo, é que ele nunca coloca sociedade e o indivíduo em 

oposição, mas, antes vê os dois como agregados temporários, estabilizações parciais, 

nós em redes que são completamente livres dos conceitos contidos na sociologia 

ordinária (LATOUR; LÉPINAY, 2009, p. 9, tradução livre). 

Tarde também tem um entendimento distintivo da sociedade, pois considera que “ ‘tudo é 

sociedade’: estrelas, células, corpos, grupos políticos, a chama  vívida do cérebro. ‘Material’, 

para Tarde, por conseguinte, antes de tudo significa ‘social’ ” (LATOUR; LÉPINAY,       

2009,  p. 27). 

Gabriel Tarde no debate com Emile Durkheim em 1903 esclarece o que entende por ato 

social. Para ele um ato social depende da ação de um ser humano, podendo ou não ser 

associado a outros seres humanos ou a elementos não-humanos. Esses atos seriam produzidos 

desde tenra idade por meio da imitação, que seria, na sua ótica, o caráter distintivo de um ato 

social elementar. Isso fica claro no trecho do referido debate reproduzido a seguir: 

O que é, ou melhor, o que são fatos sociais, os atos sociais elementares e qual é seu 

caráter distintivo? […] O ato social elementar é uma comunicação ou a modificação 

de um estado de consciência pela ação de um ser humano sobre outro [...] Nem tudo 

que membros de uma sociedade fazem é sociológico [...] A respiração, digestão, o 
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piscar dos olhos, a movimentação de pernas automaticamente, o olhar perdido numa 

paisagem ou gritar inadvertidamente, não há nada social sobre esses atos. [...] Mas 

falar com alguém, orar para um ídolo, tecer uma peça de roupa, cortar uma árvore, 

esfaquear um inimigo, esculpir um pedaço de pedra, estes são atos sociais, somente 

o homem social poderia agir nessa maneira; sem o exemplo de outros homens ele 

tem voluntária ou involuntariamente copiado desde o berço, ele não agiria dessa 

maneira. A característica comum dos atos sociais, de fato, é ser imitativa. [...] Aqui 

está, então, um caráter que é um corte claro e, além do mais, objetivo. (LATOUR, 

2013). 

No mesmo debate, Tarde defende a constituição híbrida das ciências por meio da ligação entre 

o social, o psicológico ou o físico a partir do entendimento do que venha a ser um ato social: 

De acordo contigo [referindo-se a Durkheim], não é permissível descrever como 

social aqueles atos individuais onde o fato social se manifesta, por exemplo, as 

palavras de um orador (uma manifestação de linguagem) ou a genuflexão de uma 

devota (uma manifestação de religião). Não, como cada um destes atos dependem 

não somente da natureza do ato social, mas, além disso, da constituição mental e 

vital de um agente e do ambiente físico, esses atos são tipos de híbridos, fatos sócio-

psíquicos ou sócio-físicos, com os quais é importante não mais macular a pureza 

científica da nova sociologia (LATOUR, 2013). 

Outro ponto distintivo de Tarde é seu entendimento contrário à consideração de duas ordens 

de realidade: uma macro e outra micro. Aparecendo à profusão desde o início de sua obra, 

Tarde defende que existe apenas uma ordem de realidade, em especial para as sociedades 

humanas (LATOUR; LÉPINAY, 2009, p. 27). 

Tarde tece forte crítica às concepções da teoria econômica tradicional dando destaque à 

importância das associações dos humanos. 

Ao inventar o homo econômico, economistas engajaram-se numa dupla abstração. 

Primeiramente, o injustificável de ter concebido um homem sem um coração 

humano; Segundo, de ter representado o indivíduo como destacado de qualquer 

grupo, corporação, seita, partido, pátria ou associação de qualquer tipo [...] Nunca, 

em qualquer período da história, teve um produtor e um consumidor, um vendedor e 

um comprador estiveram na presença um do outro sem terem sido unidos entre si 

por alguma relação sentimental – sendo vizinhos, compartilhando uma comunhão 

cidadã ou religiosa, desfrutando comunidade de uma civilização – e, segundo, sem 

ter sido, respectivamente, escoltado por um invisível cortejo de associações, amigos 

e correligionários, cujo pensamento tem peso neles na discussão de preços ou 

salários e tenha finalmente prevalecido, muito frequentemente em detrimento de seu 

interesse individual estrito (TARDE apud LATOUR; LÉPINAY, 2009, p. 25, 

tradução livre). 

Latour e Lépinay (2009) também lembram a consideração da agência humana e das 

associações entre pessoas e coisas em detrimento do entendimento tradicional da teoria 

econômica. 

Tarde dota agência infra-humana ou supra-humana com desejo para, mais uma vez, 

quebrar as barreiras estabelecidas por uma teoria econômica mais interessada com 

ordem do que com a inteligibilidade de associações entre pessoas e produtos 

(LATOUR; LÉPINAY, 2009, p. 57, tradução livre). 
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Podemos dizer que Latour com a ANT praticamente tenta resgatar e traduzir o pensamento de 

Tarde para os estudos da ciência. 

Voltando à ANT, a consideração dos não-humanos pode levantar questões morais sobre a 

liberdade de ação ou não das pessoas em função das limitações impostas por artefatos 

projetados para determinados fins. Esse, por exemplo, é o caso da relação do motorista com o 

cinto de segurança e a possibilidade ou não de transgredir a legislação utilizando-o ou não em 

função daquilo que os engenheiros consideraram durante o projeto: “Eu, mais o carro, mais 

uma dúzia de engenharias patenteadas, mais a polícia estão me fazendo ser moral” 

(LATOUR, 1992, p. 226, tradução livre). 

Em outro exemplo, Latour (2001) discute a questão da moralidade à luz do efeito da agência 

de um quebra-molas para que os motoristas respeitem a velocidade permitida num campus de 

Universidade: 

... o quebra-molas que obriga os motoristas a desacelerarem no campus [...]. O 

objetivo do motorista é transladado, em virtude do quebra-molas, de ‘diminua a 

velocidade para não atropelar os alunos’ para ‘vá devagar para proteger a suspensão 

de seu carro’. Os dois objetivos são bastante diversos [...]. A primeira versão do 

motorista apela para a moralidade, o desinteresse esclarecido e a ponderação; a 

segunda, para o egoísmo puro e a ação reflexa. Pelo que sei, mais gente responde à 

segunda que à primeira [...] O motorista altera seu comportamento em consequência 

do quebra-molas: regride da moralidade à força. Todavia, do ponto de vista de um 

observador, pouco importa o canal por onde se chega a um dado comportamento. Da 

janela, o reitor nota que os carros passam devagar, respeitando sua determinação, e 

isso lhe basta. (LATOUR, 2001, p. 214). 

A caracterização do quebra-molas como um híbrido constituído de actantes humanos e não-

humanos fica clara na síntese que Latour (2001) faz da situação relatada: 

Em última análise, o quebra-molas não é feito de matéria; está repleto de 

engenheiros, reitores e legisladores que misturam suas vontades e perfis históricos 

aos do cascalho, concreto, tinta e cálculos matemáticos. A mediação, a translação 

técnica que estou tentando compreender reside no ponto cego onde sociedade e 

matéria trocam propriedades. (LATOUR, 2001,   p. 218). 

A consideração da agência tanto de humanos quanto de não-humanos conduziu Latour a um 

dos aspectos mais provocativos de sua abordagem, a simetria entre os primeiros e os segundos 

(CZARNIAWSKA, 2005). Nesse princípio nenhuma das entidades é mais importante que a 

outra. Nem mesmo as distinções tradicionais entre humanos e não-humanos relativos à 

capacidade de fala e vontade dos primeiros em relação aos segundos não seriam suficientes 

para eliminar a aludida simetria (LATOUR, 2000). Sua aplicação visa à eliminação da 

purificação dos polos da natureza (representando os não-humanos) e o da sociedade 
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(representando os humanos), evidenciando a constituição dos híbridos por ambas as 

entidades:  

O status instável do acordo moderno é visto mais claramente na multiplicação do 

que Latour chama de híbridos, ou (seguindo Michel Serres) quase-objetos. [...] 

Esses híbridos são um pesadelo para qualquer tentativa de fatiar o mundo 

cuidadosamente em duas regiões purificadas [...] Se nós os chamamos de quase-

objetos, o trabalho feito pelo ‘quase-’ é de remover qualquer persistente indício de 

um objeto natural sólido abordado através de uma diversidade colorida de pontos de 

vista culturais igualmente válidos (HARMAN, 2009, p. 63, tradução livre). 

Para ilustrar esse ponto Latour (1994) fornece um rol de exemplos de híbridos que não 

poderiam ser caracterizáveis nem como humanos nem como não-humanos: 

... quando nos vemos invadidos por embriões congelados, sistemas especialistas, 

máquinas digitais, robôs munidos de sensores, milho híbrido, banco de dados, 

psicotrópicos liberados de forma controlada, baleias equipadas com rádio-sondas, 

sintetizadores de genes, analisadores de audiência, etc.; quando nossos jornais 

diários desdobram todos estes monstros ao longo de páginas e páginas e nenhuma 

destas quimeras sente-se confortável nem do lado dos objetos, nem do lado dos 

sujeitos, nem no meio, então é preciso fazer algo (LATOUR, 1994, p. 53). 

 

Nos exemplos apresentados a hibridação é evidente, mas inúmeras outras podem ser 

lembradas nas quais humanos e não-humanos aparecem imbricados uns aos outros, sendo de 

difícil estabelecimento, se é possível dizer, a qual dos mundos pertence.  

Uma forma de se entender os híbridos é pela imagem utilizada por Haraway (1991) do 

ciborgue para analisar o efeito das culturas de alta tecnologia nos dualismos que permeiam as 

tradições ocidentais. A palavra ciborgue (cyborg) foi originalmente inventada por Manfred 

Clynes e Nathan Kline em 1960, sendo a abreviatura em inglês de organismo cibernético – 

cybernetic organism (MIROWSKI, 2002). Haraway (1991) conceitua ciborgue como: 

... uma criatura híbrida, composta de organismo e máquina. Mas, ciborgues são 

compostos por tipos especiais de máquinas e tipos especiais de organismos 

apropriados para o final do século XX. Ciborgues são entidades híbridas pós-

segunda guerra mundial, feitas, primeiramente, de nós mesmos e outras criaturas 

orgânicas em nossas não escolhidas aparências tecnologicamente elevadas como 

sistemas de informação, textos, desejo e trabalho ergonomicamente controlados e 

sistemas reprodutivos. O segundo ingrediente essencial em ciborgues são as 

máquinas que aparecem, também, como sistemas, textos e auto-representados, 

aparatos ergonomicamente projetados (HARAWAY, 1991, p. 1, tradução livre). 

Para essa autora, culturas de alta-tecnologia colocam em xeque o dualismo ‘humanos-

máquinas’, porque na relação entre eles não é claro quem faz ou é feito. Haraway (1991, 

p.150, tradução livre) afirma que “Ao final do século XX, nosso tempo, um tempo mítico, 

somos todos quimeras, híbridos teorizados e fabricados de máquina e organismo; em resumo, 

somos ciborgues.”. 
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Moser e Law (1999) exploram esse conceito ao fazerem o relato do dia-a-dia de Liv, uma 

tetraplégica, caracterizada como uma ciborgue em função de sua interação com uma série de 

recursos facilitadores (cadeira projetada com uma série de funcionalidades, assim como, 

recursos diversos em seu apartamento) e dificultadores para se deslocar de sua residência: 

“Ela é uma ciborgue no sentido que ela é irredutível, ela é irredutível a uma unidade – apesar 

que ‘ela’ é também uma unidade”. 

No ambiente organizacional, as associações entre humanos e não humanos podem ser 

entendidas pela exemplificação de Alcadipani e Tureta (2008), ao discutirem o que seria um 

gerente à luz da ANT e como mudanças no conjunto de componentes na rede da qual faria 

parte poderiam levá-lo à condição de diretor ou não. Isso fica claro ao afirmarem: 

... ele (gerente) é resultado de uma estrutura hierárquica estabelecida, do acesso 

privilegiado na rede de computadores, do carro, do celular, do computador que a 

empresa fornece para o seu trabalho, do bônus que recebe, de sua avaliação de 

desempenho, de jogos políticos, da aceitação dos subordinados, etc. Desta forma, 

uma dada entidade surgirá e permanecerá como tal enquanto as relações que a 

compõem não alterarem seu formato [...] elas são efeito de um arranjo estável ou 

rede de relação e somente existem dentro desta rede [...] Analogamente, alterações 

na rede que gera o gerente de nosso exemplo podem tanto construir um diretor 

quanto um desempregado (ALCADIPANI; TURETA, 2008, p. 3). 

 

Se por um lado não-humanos podem ser tratados como  atores, humanos também podem ser 

tratados como objetos por meio do controle exercido pelos primeiros sobre os segundos. 

Tryggestad (2005) mostra tal situação, ao abordar o controle exercido por traçadores 

luminosos (de luz vermelha) no processo produtivo sobre trabalhadores numa linha de 

produção de componentes eletrônicos. Caso uma dada sequência predeterminada não seja 

seguida, um alarme sonoro é acionado. O alerta é desligado somente após a sequência correta 

ser realizada: 

A ordem é inscrita no corpo humano por meio de uma interface homem-máquina. É 

transformada numa prescrição do que constitui um comportamento humano 

apropriado quando interagindo com a máquina (TRIGGESTAD, 2005, p. 45, 

tradução livre). 

A postura analítica dos defensores da ANT de adotar o princípio da simetria entre humanos e 

não-humanos levanta questões éticas e epistemológicas humanistas, pois sob o prisma 

exclusivamente analítico a ANT negaria que as pessoas seriam necessariamente especiais. 

Para esclarecer esse ponto Law (1992) disseca o entendimento da diferenciação necessária 

entre a Ética e a Sociologia, quando afirma que: 

[...] precisamos distinguir entre Ética e Sociologia. Um [campo de conhecimento] 

deveria – de fato poderia – informar o outro, mas não são idênticos. Dizer que não 

há diferença fundamental entre pessoas e objetos é uma instância analítica, não uma 

posição ética. E dizer isso não significa que temos que tratar pessoas em suas vidas 
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como máquinas. Nós não negamos os direitos, os deveres ou responsabilidades que 

usualmente conferimos às pessoas (LAW, 1992, p. 4, tradução livre). 

Law (1992) também esclarece que a ANT não desconsidera as características de um ser 

humano (corpo e vida interior). Apenas pondera que aspectos atribuídos exclusivamente aos 

seres humanos seriam constituídos em redes de humanos e não-humanos: 

A teoria ator-rede […] não nega que seres humanos usualmente têm a ver com seus 

corpos […] Nem nega que seres humanos […] têm uma vida interior. Entretanto ela 

insiste que agentes sociais nunca estão localizados em corpos e corpos sozinhos, 

mas sim que um ator é uma rede padronizada de relações heterogêneas ou um efeito 

produzido por tal rede. O argumento é que pensar, agir, escrever, amar, ganhar 

dinheiro – todos os atributos que nós normalmente imputamos aos seres humanos 

são gerados em redes que perpassam e ramificam ambos, dentro e além do corpo. 

Por esse razão, no termo ator-rede um ator é também, sempre, uma rede. (LAW, 

1992, p. 4, tradução livre). 

A Sociologia do Social, na ótica de Latour (2005), não tinha reservado um papel para os 

objetos por considerarem que toda ação era intencional e limitada ao ser humano. Além de 

uma atuação de bastidor nas ações humanas, os objetos podem, na Sociologia das 

Translações, “autorizar, permitir, produzir, encorajar, consentir, sugerir, influenciar, bloquear, 

retribuir e proibir” (LATOUR, 2005, p. 72, tradução livre). Se alguém ficar em dúvida se um 

objeto tem ou não agência basta refletir o que humanos ou outros não-humanos teriam que 

fazer para suprir sua ausência (LATOUR, 1992).  

Sobre a relevância dos não-humanos, Pedro (2008) vê as  transformações sendo resultados de 

processos sócio-técnicos, como fica claro em suas palavras: 

... os objetos técnicos que permeiam nosso cotidiano não são aqui concebidos como 

meros instrumentos a serviço da sociedade ou como suporte de algo que lhes é 

externo. São agentes/actantes capazes de engendrar transformações que ultrapassam 

o âmbito técnico-instrumental, participando da configuração de processos que não 

mais podemos definir como estritamente sócio-culturais – passamos a nos referir a 

eles [processos], doravante, como sócio-técnicos (PEDRO, 2008). 

Os objetos podem ser considerados atores por fazerem a diferença ao modificarem o estado 

das coisas (LATOUR, 2005). 

Freire (2006) destaca a importância dos efeitos na rede deixados pelo ator, assim como a 

impossibilidade de aprioristicamente determinar quais atores produzirão tais efeitos. Quem 

não deixa traços não é um ator. Para esse autor, a forma de se tomar conhecimento de suas 

ações seria pelo acompanhamento de seus movimentos. 
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Se por um lado um actante é definido por meio de sua ação, Latour (2001, p.143) aponta que 

“a única maneira de definir uma atuação é indagar em que outros atores foram modificados, 

transformados, perturbados ou criados pela personagem em apreço”. 

Latour (2001) atribui à associação e não aos seres humanos a propriedade da ação, à medida 

que nessa associação ocorra uma troca de competências, de forma a propiciar novas 

possibilidades, objetivos e funções. 

Latour (1994) defende assim, que uma configuração de rede é mais adequada para a 

compreensão dos fenômenos sociais. 

 

 

2.1 Redes de atores / atores-rede 

 

Latour (2005) afirma que o conceito de rede foi introduzido nos anos 80 quando ainda não 

existiam a internet nem a al-Qaida. O que era uma exceção virou regra. Foi utilizada, pois 

“precisávamos de algo para designar os fluxos de translações” (LATOUR, 2005, p. 123). Esse 

autor alerta que a adoção do conceito de rede deve ser entendida como uma ferramenta para 

auxiliar a descrever a dinâmica social e não que seja confundida com o objeto a ser descrito.  

Moraes (2000) discute o conceito de rede apresentando suas características topológicas
15

 e 

destacando que tal conceito vai além da topologia para uma questão ontológica, como fica 

claro em suas palavras: 

Do ponto de vista topológico, uma rede é caracterizada por suas conexões, seus 

pontos de convergência e bifurcação. Ela é uma lógica de conexões, e não de 

superfícies, definidas por seus agenciamentos internos e não por seus limites 

externos. Assim, uma rede é uma totalidade aberta capaz de crescer em todos os 

lados e direções [...] A rede é mais do que um conceito topológico: ela é ontológica. 

[...] uma rede é formada num dado instante por uma pluralidade de pontos ligados 

entre si por uma pluralidade de conexões.  [...] O modelo da rede [...] é marcado pela 

pluralidade e complexidade das vias mediadoras; não há um caminho logicamente 

necessário (MORAES, 2000, p.2). 

Freire (2006) observa que a concepção de rede para a ANT é próxima à de rizoma de Deleuze 

e Guattari: 

                                                 
15

 Segundo Houaiss e Salles (2001, p. 2735) topologia é o “estudo das propriedades geométricas de um corpo, 

que não sejam alteradas por uma deformação contínua”. 
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Tal como no rizoma, na rede não há unidade, apenas agenciamentos; não há pontos 

fixos, apenas linhas. Assim, uma rede é uma totalidade aberta capaz de crescer em 

todos os lados e direções, sendo seu único elemento constitutivo o nó. Na 

abordagem da TAR trata-se então de enfatizar os fluxos, os movimentos de 

agenciamento e as mudanças por eles provocadas ... (FREIRE, 2006, p. 26) 

Latour (2000) afirma que as associações podem ser fortes e fracas. Cabe a quem analisa essas 

associações a identificação tanto dos elementos constituintes da rede, quanto da intensidade 

das conexões entre tais elementos. Dependendo da situação, a relevância tanto de humanos 

quanto de não-humanos será diferente (LATOUR, 2005).  

Tal relevância é definida à medida que os acontecimentos vão se sucedendo, mediante a 

participação de cada actante. Quando assume um papel transformador, o actante é entendido 

como um ‘mediador’; se atuar como mero transportador sem modificar a situação, é visto 

como um ‘intermediário’. A diferenciação entre intermediários e mediadores fica clara nas 

palavras de Latour (2005) quando afirma que: 

[u]m intermediário, em meu vocabulário, é o que transporta significado ou força sem 

transformação: definir suas entradas é suficiente para definir suas saídas. Para todos 

os propósitos práticos, um intermediário pode ser tomado não só como uma caixa-

preta, mas também como uma caixa-preta contando por um, mesmo se internamente 

é feita de várias partes. Mediadores, por outro lado, não podem ser contados como 

apenas um; podem ser contados por um, por nenhum, por vários ou por infinitos. 

Suas entradas nunca são uma boa predição de suas saídas; suas especificidades tem 

que ser levadas em conta sempre. Mediadores transformam, transladam, distorcem e 

modificam o significado ou os elementos que supostamente carregam (LATOUR, 

2005, p. 39, tradução livre). 

 

Latour (1993) discute outras características dos actantes nessas redes, tais como, sua força, a 

observância de regras, a quantidade, a convivência em harmonia e seu posicionamento 

(location). Um actante, para esse autor, ganha força ao associar-se a outros actantes. Quanto à 

observância de regras, leis ou estruturas não se pode dizer que um actante as siga ou não. A 

quantidade de actantes é a priori indeterminada. Somente por meio da mensuração de um 

contra os demais é que tal quantidade pode ser determinada. Não existe harmonia, nem 

integração. A agregação ou não de tais actantes é determinada no campo de batalha. Quanto 

ao seu posicionamento também não é possível sua definição antecipadamente. Segundo 

Latour (1993, p. 164, tradução livre) “podemos apenas dizer que alguns se posicionam 

(locate) e outros são posicionados (are located)”. 

Portanto, uma rede seria composta por actantes (humanos e não-humanos), sem uma 

hierarquia definida entre as entidades. A ausência de uma única entidade pode fazer toda a 

rede colapsar. Por outro lado, quanto mais entidades forem alistadas, mais forte a rede se 
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torna (NIKOLOVA, 2010). Além disso, tais redes são “tênues, frágeis e esparsas” (LATOUR, 

1993, p. 222). Redes são mutáveis, podendo se autotransformar (NIKOLOVA, 2010). 

Latour (1992) destaca que a passagem do tempo é consequência das associações e não de 

referenciais assumidos por um observador dos acontecimentos ou de escalas previamente 

definidas. Assim como os actantes definem quais relações e transformações são por eles 

criadas também a forma de medir o tempo cabe a eles. 

Moraes (2000) complementa ao afirmar que as redes não se caracterizam apenas por uma 

dispersão no espaço e por uma evolução no tempo, mas sim como “o lugar de construção 

simultânea do espaço e do tempo” (MORAES, 2000, p. 3). 

Law (1992) esclarece a aparente dificuldade de distinção entre actantes e redes, pois a palavra 

ator na expressão ator-rede é sempre uma rede. 

Pedro (2008) complementa ao afirmar que: 

[n]a rede, cada elemento é simultaneamente um ator, cuja atividade consiste em 

fazer alianças com novos elementos, e uma rede, capaz de redefinir e transformar 

seus componentes. [...]um ator é uma rede moldada por relações heterogêneas, ou 

seja, ele é um efeito de rede que, por sua vez, participa e molda outras redes. 

(PEDRO, 2008). 

Freire (2006) destaca a irredutibilidade de uma rede de atores a um único ator, apontando a 

sua constituição por elementos interconectados, animados ou não, possuidores de agência: 

Uma rede de atores não é redutível a um ator sozinho; nem a uma rede, mas 

composta de séries heterogêneas de elementos, animados e inanimados conectados, 

agenciados. Ela é simultaneamente um ator, cuja atividade consiste em fazer 

alianças com novos elementos e uma rede capaz de redefinir e transformar seus 

componentes (FREIRE, 2006, p. 26) 

Latour (2000) discute a formação desses atores ao longo do tempo por meio da sedimentação 

de elementos antigos aos mais novos: 

 

Qualquer objeto novo é assim formado pela importação simultânea de muitos outros 

mais antigos para a sua forma reificada. [...] O essencial é que o objeto novo emerge 

de uma formação complexa de elementos sedimentados, que já foram objetos novos 

em algum ponto do tempo e do espaço. A genealogia e a arqueologia desse passado 

sedimentado é sempre possível em teoria, mas se torna cada vez mais difícil à 

medida que o tempo passa e que o número de elementos agrupados aumenta 

(LATOUR, 2000, p. 153). 

Quando as redes estão estabilizadas, isto é, tornam-se ‘caixas-pretas’ (LATOUR, 2000), 

podem passar a ser tratadas como blocos únicos. Essa simplificação é atingida por um 

processo denominado ‘pontualização’. Em geral as caixas-pretas são padrões de rede que são 
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amplamente utilizadas e aceitas sem questionamento. Uma vez atingida, a estabilidade 

apresenta um equilíbrio precário e que enfrenta resistência (NIKOLOVA, 2010). 

Para Harman (2009), apesar de não ter inventado o termo caixa-preta
16

, Latour é responsável 

por trazê-lo para a Filosofia. Harman conceitua caixa-preta como: 

… qualquer actante tão firmemente estabelecido que somos capazes de tomar seu 

interior por certo. As propriedades internas de uma caixa-preta não contam enquanto 

estivermos preocupados apenas com suas entradas e saídas (HARMAN, 2009, p. 33, 

tradução livre).  

O mesmo autor entende que Latour considera o conceito de caixa-preta como substituto de 

substância. Caixas-pretas são ‘muitas’ (uma rede de alianças) enquanto substância é ‘uma’. 

Uma caixa-preta pode ser vista como um conjunto de actantes estabilizados, uma controvérsia 

pode reabri-la (HARMAN, 2009). 

Fazendo uma metáfora com a manutenção de automóveis, Harman (2009) observa que caixas-

pretas são de baixa-manutenção por conta de ser algo que confiamos e que não nos 

preocupamos sobre de que maneira ela chegou a se formar. Apesar disso, caixas-pretas nunca 

estão totalmente fechadas. Baixa-manutenção não significa sem-manutenção. 

Para Latour (2000), são exemplos de caixas-pretas os conhecimentos consolidados em que 

pesquisadores se apoiam para suas argumentações nos trabalhos científicos. Outros exemplos 

podem ser citados: um pesquisador não questiona o software estatístico, nem o astrônomo, as 

lentes de seu telescópio, nem o administrador, os instrumentos organizacionais.  

Nas organizações, um procedimento ou mesmo todo um programa pode vir a se transladar 

para caixas-pretas (atores-rede estabilizados). Isso não quer dizer que elas sejam 

inquestionáveis, pelo contrário, como coloca Harman (2009), apesar da dificuldade que os 

actantes enfrentam ao tentarem abri-las (LATOUR, 2000). 

Nesse sentido, Latour (2000) exemplifica o desafio enfrentado por um ‘discordante’, 

personagem criado com o objetivo de opor-se a um cientista, para questionar o conteúdo de 

um texto científico. Além do esforço de arregimentar um conjunto de elementos para 

subsidiá-lo nessa tarefa, sua ‘batalha’ não ficará restrita ao texto escrito pelo cientista, mas 

também aos aliados que sustentam o referido texto. Isso fica claro em suas palavras quanto 

afirma que: 

                                                 
16

 Oriunda da cibernética quando um conjunto de comandos é muito complexo. É usado quando o conhecimento 

de como algo funciona é desnecessário, exceto suas entradas e saídas (LATOUR, 2000). 
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... ao discordarem, as pessoas vão abrindo cada vez mais caixas-pretas e subindo 

cada vez mais o ‘rio’, digamos, em direção às condições que produziram as 

afirmações. [...] É necessário sair à cata de mais recursos em outros lugares e outros 

tempos. As pessoas começam a lançar mão de textos, arquivos, documentos e 

artigos para forçar os outros a transformar o que antes foi uma opinião num fato. [...] 

O discordante terá de enfrentar pilhas de relatórios, audiências, transcrições e 

estudos. (LATOUR, 2000, p. 54). 

... ao atacar um texto carregado de notas de rodapé, o discordante terá de 

enfraquecer cada um dos outros textos, ou pelo menos será possível exigir isso dele, 

ao passo que, ao atacar um texto despido de referências, o leitor e o autor estão em 

pé de igualdade: face a face. Nesse aspecto, a diferença entre literatura técnica e 

não-técnica não está em uma delas tratar de fatos e a outra, de ficção, mas está em 

que a última arregimenta poucos recursos e a primeira, muitos, incluindo os 

distantes no tempo e no espaço (LATOUR, 2000, p. 59). 

Se o discordante conseguir arregimentar aliados a ponto de conseguir abrir a caixa-preta, essa 

nova rede resultará em poder. 

 

2.2 Translação - Tradução 

 

A translação ou tradução, assim denominado por Latour (2000), é um dos conceitos centrais 

da ANT e possui dois entendimentos: como translação e como tradução. 

Latour (2000) esclarece a razão da escolha do termo translação
17

:  

Além de seu significado linguístico de tradução (transposição de uma língua para 

outra), também tem um significado geométrico (transposição de um lugar para 

outro). Transladar interesses significa, ao mesmo tempo, oferecer novas 

interpretações desses interesses e canalizar as pessoas para direções diferentes 

(LATOUR, 2000, p. 194). 

   
A origem do conceito de tradução é atribuída aos trabalhos de Michel Serres, filósofo francês, 

um de seus precursores e pensador influente sobre Callon, Latour e Law. Segundo Pedro 

(2008), a translação para Serres consistiria em: 

...designar o processo de fazer conexões, forjar uma passagem entre domínios ou, 

simplesmente, estabelecer comunicação. Trata-se, no dizer do próprio Serres, de um 

ato de invenção, que emerge a partir da mistura de elementos heterogêneos. Este 

caráter de invenção, ou de bricolage, também está presente na obra de Callon, 

quando ele afirma que translação envolve a criação de convergências e homologias, 

e de Latour, que ressalta que, na tradução, o ato de produzir algo novo ocorre pela 

produção de novas associações. A dimensão de ‘traição’ é também apontada por 

Law, que afirma que, na transformação operada pela translação/tradução, a quebra 

de fidelidade está necessariamente envolvida (PEDRO, 2008). 

 

                                                 
17

 Latour (1995) adota na versão francesa da obra a palavra “traduction”, ou seja, tradução. A versão em inglês 

do mesmo texto utiliza “translation”. A versão em português do livro (LATOUR, 2000) teve sua origem na em 

inglês (LATOUR, 1987), razão pela qual, provavelmente, em português passou-se a adotar “translação”.  
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Entretanto, o próprio Latour (2001) manifesta outro entendimento sobre o conceito de 

translação ao descartar o sentido de tradução linguística como fica claro no seguinte trecho: 

Fique claro agora que translação não significa passagem de um vocábulo a outro, de 

uma palavra francesa a uma palavra inglesa (como se, por exemplo, as duas línguas 

existissem independentemente). Empreguei translação para indicar deslocamento, 

tendência, invenção, mediação, criação de um vínculo que não existia e que, até 

certo ponto, modifica os dois originais (LATOUR, 2001, p. 206). 

Latour (2001) fornece um exemplo de como uma translação pode provocar um efeito 

simétrico transformacional, tanto para um humano, quanto para um não-humano numa 

associação. Para tal menciona a associação entre um humano e um revolver: 

Essa translação é totalmente simétrica. Você é diferente quando empunha uma arma; 

a arma é diferente quando empunhada por você. Você se torna outro sujeito porque 

segura a arma; a arma se torna outro objeto porque entrou numa relação com você. 

O revólver não é mais o revólver-no-armário, o revólver-na-gaveta ou o revólver-no-

bolso e sim o revólver-em sua-ação, apontado para alguém que grita apavorado 

(LATOUR, 2001, p. 207). 

A translação pode ser vista enquanto os movimentos de transformação promovidos pelos 

actantes, enquanto mediadores. É uma “conexão que transporta [...] transformações” 

(LATOUR, 2005, p. 108, tradução livre).  

Em outras palavras Latour (2001) conceitua translação referindo-se a 

... todos os deslocamentos por entre outros atores cuja mediação é indispensável à 

ocorrência de qualquer ação. [...] as cadeias de translação referem-se ao trabalho 

graças ao qual os atores modificam, deslocam e transladam seus vários e 

contraditórios interesses (LATOUR, 2001, p. 356). 

“Transladar interesses significa, ao mesmo tempo, oferecer novas interpretações desses 

interesses e canalizar as pessoas para direções diferentes” (LATOUR, 2000, p. 194), porém, 

não há garantia que tal trabalho será bem – sucedido, por ser algo arriscado (LATOUR, 

1992). Cinco formas ou ‘estratégias’ diferentes podem ser utilizadas pelos actantes para que a 

translação de interesses ocorra, segundo Latour (2000) (Figura 1). 

À primeira forma Latour (2000, p. 178) nominou de “Eu quero o que você quer”. Para esse 

autor uma primeira maneira de alistar adeptos é adequar o objeto do projeto de forma a 

atender aos interesses explícitos daqueles que se quer alistar. Agindo dessa forma o objeto 

refletirá aquilo que a pessoa foco desse tipo de translação crê e, portanto, a mesma terá razões 

para dar o apoio necessário (LATOUR, 2000). 

 



45 

Figura 1 – Estratégias de translação de interesses 

 
Fonte: Latour (2000, p. 199) 

A segunda forma foi nominada por Latour (2000, p. 183) como “Eu quero; por que você não 

quer?”. Nessa ‘estratégia’ alguém com interesses diferentes teria que decidir mudá-los para 

adequá-los ao daquele que está buscando o alistamento. Esse tipo de translação é raro, pois 

em geral pessoas com interesses consolidados não têm muitas razões para promover tal 

mudança. Uma possível razão para esse tipo de decisão seria algum bloqueio no alcance de 

seus interesses originais. Desta forma poderia optar por alinhar-se aos interesses do alistador.  

Como terceira ‘estratégia’, Latour (2000, p. 183) apresenta a “Se você desviasse um 

pouquinho...”. O alistador busca convencer a pessoa a ser alistada a fazer um desvio em 

relação à forma como pretendia originalmente atingir seus objetivos. Os interesses originais 

não sofrem qualquer mudança, mas um atalho curto é oferecido pelo alistador como forma de 

resolução de algum bloqueio que esteja efetivamente impedindo o alistado a prosseguir em 

seu intento. Para que esse tipo de translação seja atraente para o alistado, três condições 

devem ser atendidas, a saber: “o caminho principal está claramente bloqueado; o novo desvio 

está bem sinalizado; o desvio parece pequeno” (LATOUR, 2000, p. 184). 

O “remanejando interesses e objetivos” (LATOUR, 2000, p. 187) é a quarta ‘estratégia’. Esta 

forma é necessária quando: a avaliação do desvio é impossível; quando se podem alistar 

outras pessoas; a definição de quem alista ou quem é alistado é impossível; apenas os 

alistadores devem aparecer. Para levar a efeito tal tipo de translação, Latour (2000) 

recomenda cinco táticas diferentes, a saber: (a) deslocar objetivos (identificar novos objetivos 

para as pessoas a alistar); (b) inventar novos objetivos (criar novos interesses para os 
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alistados); (c) inventar novos grupos (podem-se criar novos grupos com novos objetivos);    

(d) tornar invisível o desvio (de forma a transformar o desvio numa derivação progressiva, 

sem percepção pelos alistados do abandono de seus interesses originais); (e) vencer as provas 

de atribuição (fazer a diferenciação entre os responsáveis pelo ‘recrutamento de aliados’ 

daqueles que tiveram ‘atribuições de responsabilidade’ pelo trabalho executado). 

A quinta forma de buscar o interesse de aliados, divisada por Latour (2000, p. 197), foi 

sintetizada como “Tornar-se indispensável”. É a sumarização de todas as ‘estratégias’ 

anteriores. Para sua consecução é necessário o alistamento não apenas de humanos, mas 

também de não-humanos.  

Outra forma de ver as translações é como um processo de minimização das controvérsias 

advindas de diferentes interesses. O que nos leva a discutir o entendimento da questão das 

controvérsias nos processos de translação. 

Somerville (1999) apresenta seu entendimento sobre o que vem a ser a translação, sob a ótica 

da redefinição de significado que um ator busca em relação a outros atores, com vistas a 

reposicioná-los em torno de seus próprios benefícios, transladando-os. Isso fica claro em suas 

palavras quando afirma que: 

Translação repousa na ideia que atores em redes tentarão redefinir o significado de 

outros atores, ‘falar’ em seu favor e alistar (manipular ou forçar) os outros atores em 

posições com eles. Quando a estratégia de um ator é bem-sucedida e organizou 

outros atores para seu próprio benefício pode ser dito que os transladou 

(SOMMERVILLE, 1999, tradução livre). 

 

 

Holmström e Robey (2005, p.168, tradução livre) afirmam que “via translação, atores 

deliberadamente tentam influenciar outros a aceitar render-se às definições do problema e 

soluções potenciais como válidas e legítimas”. Esses autores corroborando Callon (1986), em 

seu artigo seminal da ANT, destacam a importância que os primum movens (do latim, 

‘primeiros a se moverem’) têm no curso das ações, considerados os ‘iniciadores’ da história, 

que em geral é contada a partir de seu ponto de vista.  

Para Callon (1986, p. 203, tradução livre) a translação seria “o processo geral durante o qual a 

identidade dos atores, a possibilidade de interação e as margens de manobra são negociadas e 

delimitadas”, envolvendo quatro movimentos, que na realidade se sobrepõem. São elas: a 

problematização, a geração de interesses, o envolvimento (ou alistamento de aliados) e a 

mobilização de aliados. 
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A problematização (problematization) é o primeiro movimento da translação. Não consiste 

apenas na formulação de questões, mas na “determinação de um conjunto de atores” e 

definição de suas identidades “de tal forma a estabelecê-los como um ponto obrigatório de 

passagem na rede de relacionamentos que estão construindo” (CALLON, 1986, p. 204, 

tradução livre). 

O segundo movimento, a geração de interesses (interessement)
18

, pode ser conceituado como 

“um grupo de ações por meio das quais uma entidade [...] procura impor e estabilizar a 

identidade
19

 dos outros atores definidos através da problematização” (CALLON, 1986, p. 

207-208, tradução livre). 

As entidades inicialmente listadas na fase de problematização podem ou não terem interesses 

naquela fase. O ‘interesse dos alistados’ nos objetivos de um determinado projeto seria gerado 

por dispositivos que bloqueiam ou minimizam os interesses originais dos alistados. Ajustes 

tanto na identidade dos atores, quanto nos objetivos de cada um dos atores são realizados 

durante o curso das ações (CALLON, 1986). 

Uma forma de se buscar o alistamento de não-humanos é por meio do processo de ‘inscrição’ 

(HOLMSTRÖM; ROBBY, 2005). Latour (2001) conceitua o que vem a ser uma inscrição, 

que  denomina como ‘móveis imutáveis’ no trecho a seguir: 

Termo geral referente a todos os tipos de transformação que materializam uma 

entidade num signo, num arquivo, num documento, num pedaço de papel, num 

traço. [...] São sempre móveis, isto é, permitem novas translações e articulações ao 

mesmo tempo, que mantêm intactas algumas formas de relação. Por isso, são 

também chamadas ‘móveis imutáveis’, termo que enfatiza o movimento de 

deslocamento e as exigências contraditórias da tarefa (LATOUR, 2001, p. 350). 

Neste processo os objetos são entendidos como programas de ação, como coordenando uma 

rede de regras. Estas regras podem estar tanto nos objetos propriamente ditos (como, por 

exemplo, programações de sistemas computadorizados) ou em acessórios a eles relacionados 

(como em manuais, códigos, checklists, etc.) (CALLON, 1991). Regras sociais podem ser 

inscritas em qualquer material ou meio (discussões, discursos ou objetos). Uma vez inscritas 

podem tornar-se mais estáveis e rotineiras sendo menos suscetíveis a futuros 

questionamentos.  (HOLMSTRÖM; ROBBY, 2005). 

                                                 
18

 Callon (1986) explica interessement pela etimologia da palavra de origem latina ‘interesse’ (inter-esse) que 

significa aquilo que se interpõe. 
19

 Alcadipani e Tureta (2008, p.11) esclarecem que identidade de um ator ou actant “...é dependente das 

associações de um complexo arranjo de entidades que constituem as redes e a realidade em que o ator se 

encontra [...] é negociada e renegociada dentro das redes heterogêneas durante o processo de translação. O 

processo de construção da identidade não é fixo nem final, visto que [...] pode mudar” 
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O terceiro movimento do processo de translação é o envolvimento ou alistamento 

(enrolment), que consiste na designação de papéis inter-relacionados aceitos pelos atores. A 

constatação de uma geração de interesses bem-sucedida ocorre no envolvimento. Esse 

movimento envolve uma série de negociações multilaterais, julgamentos e truques utilizados 

(CALLON, 1986). Latour (1993) explica a importância do alistamento de aliados quando 

afirmou que 

Com o objetivo de expandir-se sem perder a coerência, um actante necessita de 

aliados leais que aceitam o que lhes é dito, se identifiquem com sua causa, executem 

todas as funções para eles definidas e venham em seu auxílio sem hesitação quando 

são convocados. A pesquisa por esses aliados ideais ocupa o espaço e tempo 

daqueles que desejam ser mais fortes que os outros. Assim que um ator encontre um 

aliado mais fiel pode forçar outro aliado a tornar-se mais fiel. Isso cria um gradiente, 

que obriga os outros aliados a adotar uma forma e retê-la pelo tempo por vir. 

(LATOUR, 1993, p. 199, tradução livre). 

O último movimento é a mobilização de aliados (mobilisation), no qual se busca dar 

mobilidade às entidades que não estão antecipadamente acessíveis. Para isso, ocorre a 

designação pelos iniciadores de porta-vozes dos atores que, uma vez estabelecidos, são 

deslocados e remontados no tempo (certo instante) e no espaço (local), de forma a permitir a 

efetivação da mobilização dos aliados (CALLON, 1986). Sobre a designação de porta-vozes 

Latour (1993) destaca que não se deve considerar a priori que os mesmos sejam 

necessariamente humanos.  

Latour (1993) alerta que o alistamento de aliados não significa que os mesmos tenham 

abdicado de seus próprios interesses: 

Nenhum actante mobilizado para garantir uma aliança cessa de agir em seu próprio 

benefício. Cada um continua fomentando suas próprias tramas, formando seus 

próprios grupos, servindo outros mestres, desejos e funções (LATOUR,              

1993, p. 197) 

Assim, para que translações ocorram, é preciso lidar com controvérsias, fruto dos diversos 

interesses dos actantes envolvidos. Além disso, controvérsias podem abrir caixas-pretas 

(HARMAN, 2009). 

 

2.3 A dinâmica social mediante controvérsias 

 

Antes de mais nada precisamos entender o que vem a ser uma controvérsia. Os autores a 

seguir contribuem com conceituações referentes ao tema: 
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Controvérsia refere-se a uma disputa, uma discussão ou um debate regular entre 

indivíduos ou grupos de indivíduos sobre um assunto de interesse comum. (VELHO; 

VELHO, 2002, p. 127) 

 

Deixando de lado a referência a ciência e tecnologia [...], a definição de controvérsia 

é bem direta: controvérsias são situações onde atores discordam (ou melhor, 

concordam em sua discordância). A noção de discordância deve ser tomada no 

sentido mais arrojado: controvérsias começam quando atores descobrem que não 

podem ignorar uns aos outros e as controvérsias terminam quando atores conseguem 

ter um sólido compromisso de viver juntos. Qualquer coisa entre esses dois 

extremos (frio consenso de desconhecimento recíproco e o consenso morno de 

concordância e aliança) pode ser chamado uma controvérsia (VENTURINI, 2010a, 

p. 6, tradução livre). 

Controvérsias não são nada como negociações racionais entre atores moderados: São 

conflitos e conflitos são frequentemente decididos por força e violência 

(VENTURINI, 2010ª, tradução livre). 

Nobre e Pedro (2010) destacam as consequências da intensidade dos debates e a profundidade 

das discordâncias entre os participantes para o desenvolvimento da controvérsia. 

Quanto maior a discordância, mais “profunda” – e cara – ficará tal controvérsia, 

visto que muitos serão os actantes que precisarão ser trazidos à cena para que sirvam 

de aliados para os argumentos utilizados. Estes passarão a ser sustentados por 

muitos. A solidez nada mais é que um efeito de um alinhamento de aliados, 

articulados na defesa de um argumento. A controvérsia ressurge sempre que essas 

ligações são postas à contraprova. Para tal tarefa, o postulante terá que se embrenhar 

em um mundo de caixas-pretas interconectadas, uma rede que mistura papéis, 

dinheiro, pessoas, universidades, máquinas, enfim, humanos e não-humanos, 

fazendo com que os aliados mudem de lado e traiam o argumento que se apresenta 

como fato. (NOBRE; PEDRO, 2010, p. 50). 

 

Em torno de uma controvérsia surgem simultaneamente grupos e anti-grupos em conflito por 

conta de posições opostas no debate (NOBRE; PEDRO, 2010). 

 

Velho e Velho (2002) discutem as possíveis revelações que o estudo das controvérsias pode 

trazer no que concerne aos interesses dos envolvidos, a possibilidade de entendimento dos 

conflitos sociais, aspectos intangíveis dos participantes da disputa, além do uso que os 

opositores fazem das informações, conforme pode ser observado no trecho a seguir: 

... a dinâmica das controvérsias pode revelar “... interesses especiais, preocupações 

relevantes e suposições implícitas dos vários atores” envolvidos [...] Além disso, as 

controvérsias permitem identificar algumas deficiências das partes envolvidas no 

debate [...] a análise de controvérsias pode ser vista como ferramenta importante 

para ‘decifrar’ os aspectos intangíveis dos contendores, para informar os atores 

envolvidos na disputa. [...] uma das principais revelações dos estudos de 

controvérsia “é o uso que as partes oponentes fazem de informações e 

conhecimentos conflitantes”. Cada qual interpreta as informações à sua própria 

maneira. (VELHO; VELHO, 2002, p. 128). 
 

Venturini (2010a) vê a possibilidade de observar-se o social em construção por meio do 

estudo de controvérsias. Para isso faz uma metáfora da controvérsia com um “estado 

magmático’. Sobre essa metáfora esse autor esclarece que: 
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O que é mais interessante no magma é que os estados sólido e líquido existem num 

ininterrupto estado de mútua transformação. Por um lado, uma rocha sólida tocada 

pelo calor do fluxo, funde-se e torna-se parte da corrente. Por outro lado, nas 

margens do fluxo, a lava esfria e cristaliza.  

A mesma dinâmica pode ser observada em controvérsias, a mesma flutuação entre 

diferentes estados de solidez. Por meio dessa dinâmica, o social é incessantemente 

construído, desconstruído e reconstruído. Isso é o social em ação e essa é a razão 

porque nós não temos outra escolha a não ser mergulhar no magma (VENTURINI, 

2010a, p. 12, tradução livre). 

 

Esse autor sintetiza algumas das características das controvérsias, a saber: (a) São debatidas 

(abrem caixas-pretas quando coisas assumidas são questionadas); (b) Envolvem todo tipo de 

ator; (c) Mostram o social em sua forma mais dinâmica (atores podem ser decompostos em 

redes e redes podem funcionar como um único actante); (d) São resistentes à redução da 

complexidade; (e) São conflitos (envolve distribuições de poder, diferentes oportunidades e 

embates). 

A ANT permite, por meio da análise de controvérsias, olhar para o social enquanto ele se faz, 

num estado magmático (ora fluido ora solidificado), conforme caracterizado por Venturini 

(2010a). O processo pelo qual essa análise ocorre recebe o nome de ‘cartografia de 

controvérsias’ que será objeto de apresentação e detalhamento no capítulo de Percurso 

Metodológico. 

 

2.4 Outros temas relevantes à ANT 

 

A ANT enfrenta e desfaz diversas dicotomias da Sociologia do Social. Uma delas é a questão 

da agência-estrutura relacionada a outro conceito que é ‘contexto’.  Para os Sociólogos do 

Social, o contexto social é definido com um domínio específico da realidade composto por 

atividades não sociais com aspectos residuais de outros domínios, como a Economia, o 

Direito, Psicologia, etc. O contexto social seria uma posição assumida inconscientemente pelo 

software mental. Algo que se tornou senso comum tanto para cientistas quanto para atores 

comuns (LATOUR, 2005).  

O autor relaciona a questão do contexto, da estrutura e do sistema ao discutir a relação entre a 

palavra e a língua (ninguém fala a língua em especial, mas existem os discursos), o ato 

criminoso e a lei (a lei não está num lugar específico, mas é invocada no ato criminoso), o 

chão-de-fábrica e o capitalismo (o capitalismo é dominante, mas não há alguém no comando), 
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o bloco de notas do etnógrafo com a cultura (cultura é uma abstração do etnógrafo). As 

investigações parecerem forçadas a reconhecer que interações locais somente teriam sentido a 

partir de aspectos estruturais tais como os mencionados (a língua, as leis, o capitalismo e a 

cultura). O autor considera temerária essa forma de considerar a relação das interações locais 

com a estrutura, ao apontar que: 

... a resposta preocupante que alguém tem, considerando estes famosos ‘contextos’, 

é que existe alguma coisa que torna as interações possíveis por trazer à cena a 

maioria dos seus ingredientes necessários, mas que este ‘alguma coisa’ está 

imediatamente atrás e é por demais abstrato para fazer algo. Estrutura é muito 

poderosa e mesmo assim muito fraca e remota para ter qualquer eficácia. O que é 

dito como a verdadeira fonte de tudo aquilo que é ‘real’ e ‘concreto’ que tem lugar 

nas interações não parece oferecer qualquer morada por muito tempo (LATOUR, 

2005, p. 168, tradução livre). 
 

Sociólogos da Associação não veem essa relevância do contexto, simplesmente por 

considerarem que o mesmo não deveria existir como algo separado do que se está estudando. 

Esses estudiosos apontam que a menção a um contexto significa apenas que o pesquisador 

parou de trilhar o caminho de identificação da relevância da agência de humanos e não-

humanos na situação em estudo, um sinal de preguiça (LATOUR, 2005).  

Sobre a questão do contexto Latour (2001) é taxativo:  

Somente pela desatenção e pelo uso descuidado de diferentes escalpelos analíticos 

pode-se obter o modelo conteúdo versus contexto a partir do múltiplo e heterogêneo 

esforço dos cientistas (LATOUR, 2001, p. 129). 

 

Outro aspecto relevante da ANT é o seu questionamento da dicotomia entre local e global. 

Para seus estudiosos, nada pode ser caracterizado exclusivamente como local, nem como 

global. Todo local tem algo de global e todo global pode ser localizado (LATOUR, 2005):  

Não existe um lugar abrangente onde, por exemplo, a sala de comando aéreo 

estratégico, Wall Street, o mapa da poluição da água, o escritório de censo, a 

coalizão cristã e as Nações Unidas poderiam ser reunidos e resumidos (LATOUR, 

2005, p. 191, tradução livre). 

Outro exemplo fornecido por Latour (2001) refere-se ao uso do código Munsell, código 

internacional de cores com diferentes matizes, o qual a partir de, por exemplo, uma cartela de 

cores, pode-se associar um código alfanumérico. Tal técnica foi utilizada por um pesquisador, 

René, num estudo de pedologia em Roraima que contou com a participação de Latour como 

membro da equipe de pesquisa, para identificar tipos particulares de solo por meio de suas 

colorações:  

 O código Munsell constitui uma vantagem decisiva para René. Perdido em 

Roraima, tornado tragicamente local, ele consegue fazer-se, por meio desse código, 

tão global quanto é facultado a um ser humano. A cor específica desse solo 
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particular transforma-se num número (relativamente) universal [...] Graças ao 

código Munsell, uma amostra de solo pode ser lido como texto ‘10YR3/2’ – nova 

evidência do platonismo prático que transforma poeira em idéia por intermédio de 

duas mãos calosas que agarram firmemente um caderno/instrumento/calibrador 

(LATOUR, 2001, p. 76 - 77). 

Alcadipani e Tureta (2008) apontam que a questão micro-macro está imbricada ao debate da 

agência-estrutura, no qual se busca explicações dos eventos envolvendo as pessoas 

localizadas no âmbito de micro espaços em macro estruturas. Os autores afirmam que tais 

explicações a partir de macro estruturas não são exaustivas, pois por si só também necessitam 

de explicações que seriam dadas a partir de eventos ocorridos no âmbito micro, 

caracterizando um movimento infindável micro-macro. O entendimento à luz da ANT é 

diferente, considerando que as situações do dia-a-dia seriam uma consequência das relações 

estabelecidas na rede de atores. 

Para exemplificar como um mesmo elemento pode ter características locais e globais, Latour 

(2005) menciona o quilograma: 

Uma referência metrológica como o quilograma é local ou global? Local, já que 

sempre reside em algum lugar e circula dentro de caixas especiais usando sinais 

específicos, em certos tempos específicos, seguindo protocolos específicos. É 

global? Com certeza, já que sem padrões como o watt, o newton, o ohm, o ampere, 

ou seja, sem o Sistema Internacional de Unidades, não haveria global de qualquer 

espécie, porque nenhum locus teria o ‘mesmo’ tempo, a ‘mesma’ distância, o 

‘mesmo’ peso, a ‘mesma’ intensidade de corrente elétrica, os mesmos reagentes 

químicos, a ‘mesma’ referência de materiais biológicos, etc. Não haveria um 

patamar, um benchmark. Todos os lugares seriam incomensuráveis para sempre 

(LATOUR, 2005, p. 228, tradução livre). 

Para tratar a questão da aludida dicotomia entre local e global, Latour (2005) indica que sejam 

adotadas três medidas: localizar o global; redistribuir o local; conectar as posições. Para 

localizar o global, o autor recomenda que sempre que alguém falar de algo macro que seja 

perguntado sobre o micro. Portanto, quando for dito algo sobre um sistema, uma estrutura, 

uma sociedade, uma organização, o interlocutor deve ser questionado sobre a qual prédio, 

escritório, corredor ou colega que aquela ação se refere. Por sua vez, o ‘local’ também tem 

que ser revisto à luz do ‘global’. O autor apresenta a metáfora de plug in entendida como 

competências que podem ser acessadas de algum lugar para serem utilizadas localmente. Um 

dos exemplos fornecidos é relativo à competência de um consumidor de supermercado. 

Mesmo quando alguém tem que tomar uma decisão mundana sobre qual tipo de fatia 

de presunto escolher, você se beneficia de dúzias de instrumentos de mensuração 

que o equipam para tornar-se um consumidor – de rótulos, marca registrada, códigos 

de barra, cadeias de peso e mensuração, índices, preços, jornais do consumidor, 

conversações com colegas compradores, propaganda, etc. O ponto crucial é que 

você sustenta essa competência mental e cognitiva enquanto subscrever esse 
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equipamento. Você não o carrega consigo, não é sua própria propriedade 

(LATOUR, 2005, p. 210, tradução livre). 

Por fim, após localizar o global e redistribuir o local, Latour (2005) recomenda que ambas 

sejam conectadas, sendo colocadas lado a lado. Aplanar facilita o trabalho do observador, não 

significando que o mundo dos atores foi aplanado.  

Para finalizar a apresentação deste item, parece-nos importante trazer o entendimento de 

‘poder’ na teoria ator-rede, tema que tem gerado diversas críticas
20

 à ANT. 

Anteriormente, já foi colocado que abrir uma caixa-preta resulta em poder. Poder, portanto, 

não é algo dado, mas uma consequência. Para Latour (1986) o poder não pode ser visto como 

uma noção vaga, baseada no comportamento das pessoas, mas sim é o resultado de um 

esforço intenso de alistamento, convencimento e engajamento de actantes de forma a mantê-

los juntos.   

A questão: ‘O que nos mantêm juntos? Não pode ser respondida por princípio, mas 

na prática, toda vez que alguém a questiona isso, uma nova associação é feita, que 

realmente nos mantêm juntos. [...] Aqueles que são poderosos não são aqueles que 

‘sustentam’ o poder em princípio, mas aqueles que praticamente definem e 

redefinem o que ‘sustenta’ todos juntos. Esse deslocamento do princípio para a 

prática nos permite tratar a vaga noção de poder não como uma causa do 

comportamento das pessoas, mas como uma consequência de uma intensa atividade 

de alistamento, convencimento e engajamento (LATOUR, 1986, p. 273,       

tradução livre).   

Latour (1986) aponta a relevância da cadeia de actantes para a constituição do poder. Para 

esse autor o poder não seria uma propriedade de cada um dos elementos isoladamente, mas 

sim de toda a cadeia. Isso fica claro em suas palavras quando afirma que: 

Evidentemente, uma montagem H-H-H [humano-humano-humano] parece relações 

sociais enquanto uma porção NH-NH-NH parece um mecanismo ou uma máquina, 

mas o ponto é que são sempre integrados numa longa cadeia. [...]. Portanto, ao invés 

de perguntar ‘isso é social’, ‘isso é técnico ou científico’ ou perguntar ‘essas 

técnicas influenciadas pela sociedade’ ou é essa ‘relação social influenciada por 

técnicas’ nós [a ANT] simplesmente perguntamos: um humano substituiu um não-

humano? Um não-humano substituiu um humano? A competência de um ator foi 

modificada? Esse ator – humano ou não-humano – foi substituído por outro? A 

cadeia de associações foi estendida ou modificada? Poder não é uma propriedade de 

qualquer um desses elementos, mas de uma cadeia (LATOUR, 1992, p. 110, 

tradução livre). 

O poder não estaria centrado num actante específico, mas sim numa longa lista de actantes 

heterogêneos, como exemplificado, no caso, para um gerente: 

                                                 
20

 Esta concepção de poder da ANT seria um ponto criticado por Giddens que a interpreta na Teoria Ator-Rede 

como sendo algo misterioso, sem lugar definido, como pairando e suportando tudo. Essa posição é, no entanto, 

criticada por Clegg, ao dizer que Giddens é “reducionista, ao não se livrar de uma concepção de poder como 

dominação dentro de um sentido causal e mecânico na racionalização da ordem baseada no conceito de 

soberania implicitamente inserido pelo pensamento de Hobbes” (AMANTINO-DE-ANDRADE, 2004, p. 10). 
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O poder de um gerente pode agora ser obtido por uma longa série de ligações 

telefônicas, manutenção de registros, paredes, roupas e máquinas, justamente como 

o clã depende do uso de novos itens tais como tatuagens e escarificações. A exata 

composição da lista não é importante para o presente argumento. O que conta é que 

é ‘em aberto’, que os chamados elementos sociais são simplesmente itens entre 

muitos outros numa lista mais longa; que eles não podem ser usados para trocar 

todos os outros elementos; ou mesmo usados como seus títulos (LATOUR, 1986,    

p. 276, tradução livre). 

Para Latour (2005), os objetos explicam fortes assimetrias e “exercício esmagador do poder”, 

também expressam relações de poder, simbolizam hierarquias sociais, reforçam desigualdades 

sociais, transportam poder social, objetificam desigualdades e coisificam relações de gênero. 

Um exemplo de exercício de poder é apresentado por Alcadipani e Tureta (2008) ao 

considerarem a rede envolvida na demissão de um empregado: 

... a demissão de um funcionário em várias organizações depende de redes de 

avaliação de desempenho, de formulários, de direitos trabalhistas, sistemas de 

informação, jogos políticos, condições econômicas, etc. (ALCADIPANI; TURETA, 

2008, p. 5). 

 

O “tamanho de um ator” não tem relação com seu tamanho, mas sim com suas relações de 

poder. Por essa razão, aprioristicamente, não se pode considerar que um macro-ator 

(instituições, corporações, organizações governamentais, etc) é necessariamente maior que 

micro-atores (indivíduos, computadores, etc.) (SOMMERVILLE, 1999) 

Além da discussão sobre o que vem a ser poder, outras inovações introduzidas pelos 

estudiosos da ANT não são vistas pacificamente por outros autores pelos defensores da 

Sociologia do Social. Dois debates em especial mostram a magnitude das diferenças de 

entendimento. A primeira ficou conhecida pela denominação de ‘guerra da banheira’, 

caracterizada pelo embate de Collins e Yearley (1992a) com Callon e Latour (1992) e também 

com Woolgar (1992). A segunda veio de Bloor (1999) em seu artigo ‘Anti-Latour’, 

respondido por Latour (1999).  

Collins e Yearley (1992a) tecem críticas, em especial, ao que chamaram de ‘escola francesa’ 

representados pelos trabalhos de Michel Callon e Bruno Latour. Os autores analisam algumas 

das obras desses pensadores franceses como os estudos de Latour (1979, 1987, 1988) e Callon 

(1986). De maneira geral questionam: a autonomia atribuída ao conceito de inscrição; a 

agência das coisas; a simetria radical; a falta de conhecimento especializado dos 

pesquisadores para falar sobre assuntos sobre os quais não teriam autoridade por não 

conhecerem; o método adotado por Latour; a exploração de soluções imaginativas para 

explicar as situações analisadas; a distinção entre a ação humana e a dos objetos; vocabulário 

próprio elaborado que não explica porque aceita ou não certas alegações. 
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As críticas de Collins e Yearley (1992a) mereceram respostas dos outros autores criticados, 

tais como, Woolgar (1992) que afirmou ser inquestionável a relevância da ANT em diversas 

disciplinas. Sobre a questão da representação esse autor afirma que 

... embora o estudo social da ciência é sobre uma instituição social particular, é 

também sobre as práticas e métodos de conhecer e representar, as quais permeiam 

cada aspecto de nossas vidas. Até certo modo nós representamos, aduzimos, 

sumarizamos, retratamos, deduzimos, usamos evidência, interpretamos, em tudo que 

fazemos, nossa prática incorpora preconcepções profundas sobre o que é científico, 

argumentar adequadamente, saber e assim por diante. Ciência – a cultura e a prática 

daqueles chamados cientistas – é somente a ponta de um iceberg de um fenômeno 

muito mais geral: representação. É duramente surpreendente, desde que ciência é 

tanto derivado quanto influencia as práticas da vida comum de todo dia 

(WOOLGAR, 1992, p. 329, tradução livre). 

Todas as mudanças no vocabulário como ‘actante’ ao invés de ‘ator’, ‘ator-rede’ ao 

invés de ‘relações sociais’, ‘translação’ ao invés de ‘interação’, ‘negociação’ ao 

invés de ‘descoberta’, ‘móveis imutáveis’ e ‘inscrições’ ao invés de ‘prova’ e 

‘dados’, ‘delegação’ ao invés de ‘regras sociais’ são ridicularizadas porque são 

termos híbridos que borram a distinção entre termos realmente sociais e centrados 

nos humanos e repertórios realmente naturais e centrados em objetos (CALLON; 

LATOUR, 1992, p. 347, tradução livre). 

Por sua vez, Bloor (1999) acredita que Latour está errado em suas críticas à Sociologia do 

Conhecimento
21

. As ideias defendidas por Latour não seriam um avanço à Sociologia e 

posição contrária à Sociologia tradicional estaria relacionada a uma representação sistemática 

e inadequada daquilo que rejeita naquela vertente. Tais erros estariam relacionados ao que 

denominou ‘esquema sujeito-objeto’.  

A partir dessa concepção o autor questiona entre outros pontos: a aplicação do princípio da 

simetria da forma como feita por Latour; a coprodução da natureza e da sociedade; a não 

distinção em sua obra sobre natureza e crenças compartilhadas sobre a natureza; a alegação de 

que a Sociologia do Conhecimento desconsidera a agência das coisas; a suspensão da crença 

da divisão entre atores sociais e naturais; a possibilidade de micróbios terem interesses reais; 

o abandono dos grupos sociais; à posição de relativismo; à sua concepção de poder. 

Para os questionamentos apresentados Latour (1999) afirma: 

Eu penso que David [Bloor] está certo em tudo o que diz, e que, do seu ponto de 

vista, não há outra maneira de ver meu trabalho e aquele de meus colegas que têm, 

mais ou menos rapidamente, abandonado as primeiras tentativas da Escola de 

Edinburg de entender a ciência. O problema, claro, é que o ponto de vista de David 

não é o certo para avaliar nosso trabalho. O que ele vê como fontes principais de 

obscuridade, são a fonte, para todos nós, de nossa principal alegação de claridade 

analítica (LATOUR, 1999, p. 113-114, tradução livre). 

 

                                                 
21

 Bloor (1999) aqui se refere à Sociologia do Social. 
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2.5 A produção científica brasileira sobre ANT 

Como o objetivo de conhecer a produção científica brasileira sobre ANT, sob a ótica 

bibliométrica, consultamos até julho/2011 os anais dos Encontros da Anpad e publicações da 

RAC, RAE, RAE eletrônica, RAM, RAUSP, Organizações & Sociedade, Cadernos Ebape, 

READ e BAR tendo por palavras-chave ‘mudanças organizacionais’, ‘TAR’ ou ‘Teoria ator-

rede’. Foram identificados 20 artigos sendo 12 em Encontros da ANPAD e os demais em 

periódicos (Apêndice A). 

O evento no qual a ANT teve maior presença foi o EnANPAD com seis artigos distribuídos 

ao longo do período de 2005 a 2010, seguido do EnEO com dois artigos, ambos em 2008. 

Por sua vez, em periódicos apenas os cadernos EBAPE da FGV tiveram dois artigos 

publicados. O artigo brasileiro mais antigo é o de Paiva (2004) publicado na Revista de 

Ciências Sociais ‘Convergência’
22

. 

A maioria dos artigos foi constituída por ensaios teóricos (14). As temáticas abordadas por 

esses artigos variaram sobre reflexões epistemológicas (5), reflexões metodológicas (4), 

reflexões teóricas sobre determinado segmento (empreendedorismo, estratégia e TI) (5) e 

estudos de aplicação metodológica da ANT (6).  

Os seis estudos de campo utilizaram para construção dos dados a observação participante, 

entrevistas, documentos escritos, manifestações em eventos (palestras, seminários, reuniões) 

e fotografia. Os segmentos com maior presença foram aqueles ligados a governo. Nos 

demais não houve concentração (hospitais, indústria automobilísticas, escola de samba). 

Há uma significativa concentração entre os pesquisadores brasileiros que abordam a ANT. O 

pesquisador com mais publicações é Alcadipani com sete artigos (sendo quatro como 1º 

autor). Tureta com quatro (dois como 1º autor); Santos (2); Tonelli (2); Amantino-de-

Andrade (2). Cabe registrar que Alcadipani e Tureta (2009) fizeram uma breve revisão da 

literatura brasileira sobre ANT na qual apresentam os estudos realizados até aquela 

oportunidade. 

As influências mais significativas que os pesquisadores sofreram foram de autores seminais 

ou tradicionais da ANT. Especificamente, os autores mais influentes
23

 foram: (a) Latour 

(99); (b) Law (81); (c) Callon (38); (d) Mol (10); (e) Czarniawska (10); (f) Lee (7); (g) 
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 Revista da Universidade Autônoma do Estado do México. 
23

 Considerado apenas o aparecimento como primeiro autor. 
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Hassard (6); (h) Amantino-de-Andrade (6); (i) Washam (5).  Dentre os autores listados 

apenas Amantino-de-Andrade é brasileira. Outros autores que versaram sobre outras 

abordagens pós-modernas também tiveram contribuição significativas. São eles: Alvesson 

(7); Foucault (6); (i) Parker (6);  

As obras mais mencionadas foram de autoria de alguns dos pensadores apresentados como 

mais influentes (Quadro 1). 

Quadro 1 – Obras mais influentes nos artigos brasileiros sobre ANT 
 REFERÊNCIA DA OBRA F 

LATOUR, B Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers 

Through Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987 

14 

Pandora's hope: essays on the reality of science studies. Cambridge, 

Mass. ; London, Harvard University Press, 1999. 

12 

Reassembling the social: an introduction to actor-network theory. 

New York: Oxford University Press, 2005. 

11 

On recalling ANT. In: LAW, J. & HASSARD, J. Actor Network 

Theory and After. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. 

10 

Jamais fomos modernos, ensaio de antropologia simétrica. São 

Paulo: Editora 34, 1994. 

7 

LAW, J. Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and 

Heterogeneity Systems Practice, 5, 1992, pp. 379-393. 

10 

After ANT: complexity, naming and topology. In J. Law & J. 

Hassard (Eds.), Actor-Network Theory and after. London: 

Blackwell, 1999. 

10 

After method: mess in social science research. London ; New York, 

Routledge, 2004 

6 

CALLON, M Callon, M. Some elements for a sociology of translation: 

Domestication of the scallops and the fishermen of St-Brieuc Bay 

(1986) Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?, 

Law, J. Sociological Review Monograph Routledge London, 1986. 

7 

LATOUR. Unscrewing the Big Leviathan: How Actors 

Macrostructure Reality and How Sociologists Help Them Do So. In: 

KNORR-CETINA, K. and CICOURCEL, A.V. (eds), Toward an 

Integration of Micro and Macro Sociologies, London: Routledge 

and Kegan Paul, 1981. 

5 

Actor-network theory: the market test. In: LAW, J.; HASSARD, J. 

(Ed.). Actor-Network Theory and after. London: Blackwell, 1999. 

p. 181-195. 

4 

MOL, A Ontological politics: a word and some questions. In: LAW, J.; 

HASSARD, J. (Ed.). Actor network theory and after. Oxford: 

Blackwell, 1999. 

5 

WALSHAM, G. Actor-network Theory and IS Research: Current Status and 

Future Prospects Information Systems and Qualitative Research, S. 

Lee Allen, J. Liebenau and J.I. DeGross. London: Chapman and 

Hall, 1997. 

4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto, a partir dessa análise constata-se que os estudos sobre a ANT têm sido, em sua 

maioria, constituídos por ensaios teóricos com poucas incursões ao campo. A produção 

nacional é recente (desde 2004) e esparsa, estando mais presente em encontros científicos 
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(abordagens tipicamente iniciais) do que em periódicos (versões finais). Os assuntos 

abordados também são dispersos. A abordagem de campo segue pressupostos da ANT 

(abordagem tipo etnográfica por meio de observação participante), em pesquisas 

longitudinais, usualmente numa única organização. Observa-se predominância dos 

precursores da ANT (Latour, Law, Callon). As obras com maior influência também foram 

desses autores. Não foram encontradas abordagens adotando a ANT voltadas especificamente 

para a mudança organizacional no Brasil. 
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3 MUDANÇA, ORGANIZAÇÃO E ORGANIZAÇÕES 

 

A visão hegemônica da humanidade de vivenciar um período de profundas e rápidas 

transformações, nunca antes por ela presenciado, é propalada na mídia, no meio empresarial e 

nos estudos acadêmicos. Vários autores têm se manifestado nesse sentido, entre eles Kotter 

(2000; 2002) e Quinn (1998): 

Num mundo onde as turbulências são cada vez mais intensas, marcado por 

mudanças imprevisíveis e aterradoras, as consequências desses erros [ao lidar com 

mudanças de larga escala] deixam cicatrizes profundas (KOTTER, 2002, p.10). 

Hoje se reconhece amplamente que, para se manter competitivas no atual ambiente 

globalizado, as empresas precisam fazer mudanças profundas com frequência. 

(QUINN, 1998, p. 5). 

...mudanças importantes, que continuam ocorrendo nos contextos em que os 

gerentes trabalham e são motivadas por forças poderosas, associadas à tecnologia, à 

globalização da concorrência e dos mercados e à demografia da força de trabalho. 

Tais forças vêm destruindo a estabilidade de meados do século XX e estimulando 

uma velocidade de tal ordem que exige dos gerentes tanto mudanças incrementais 

quanto saltos maiores (KOTTER, 2000, p. 11). 

Entretanto, Grey (2004) a partir de uma postura cética radical, discute tais crenças sobre 

mudanças, caracterizando-as por sua onipresença na literatura como um fetiche. A assunção 

da onipresença da mudança estabelece uma meta-narrativa utilizada apressadamente e 

invariavelmente como argumentação introdutória que “cria um consenso não desafiado sobre 

o ‘fato’ da mudança” (GREY, 2004, p.12).  

A descrição do mundo como em constante mudança é evidente, pois é parte da existência 

humana, porém a alegação de taxas de mudanças nunca vistas e sua associação a questões 

como tecnologia, globalização e a possibilidade de intervenção são caracteristicamente 

fetichistas (GREY, 2004) 

Uma breve reflexão sobre o passado revela vários episódios na história humana de períodos 

de intensas mudanças, parecendo para aqueles que vivenciaram tais experiências que seriam 

períodos únicos: 

Para aqueles da época, pode ter parecido que o mundo estava mudando de forma 

surpreendente e sem precedentes: o colapso do Império Romano, a colonização das 

Américas, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução 

Industrial e as guerras mundiais (GREY, 2004, p.13). 

Não há razões para considerar que o final do século XX e início do XXI tiveram a primazia de 

vivenciar mudanças consideradas sem precedentes. Se coletivamente acreditar-se na rápida 

mudança, agir-se-á segundo tal crença de forma a confirmar esse discurso (OSWICK; 
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GRANT; MICHELSON; WAILES, 2005). Para Grey (2004, p. 16) “ao construir um mundo 

em mudança, as organizações também criam a aparente necessidade de ‘gerir a mudança’ ”. 

Subjacente a tal necessidade surge a crença de que as técnicas de gestão de mudança 

propiciariam a adaptação das organizações a tais situações. 

Grey (2004) atribui às metáforas mecanicista e orgânica a crença na capacidade de gerenciar a 

mudança nas organizações. A primeira por caracterizar o gestor como um engenheiro e, a 

segunda, pela distinção da organização de seu ambiente, demandando adaptação. Ainda, 

segundo esse autor, apesar do modelo ecológico-populacional de Hannan e Freeman 

preconizar que as organizações seriam selecionadas pelo ambiente, portanto, para além do 

alcance de qualquer ação gerencial, a perspectiva contingencial e a teoria da escolha 

estratégica de Chid sugerem a possibilidade de adaptação, cerne das crenças sobre gestão de 

mudança.  

A sistematização dos estudos de mudança, que será apresentada a seguir, confirma a 

colocação de Grey (2004) sobre a predominância das metáforas mecanicista e orgânica, mas 

também aponta para outras abordagens. Tais estudos têm-se caracterizado pela produção de 

literatura tanto teórica quanto empírica, buscando qualidade acadêmica além de relevância 

prática (PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001), principalmente considerando as 

metáforas citadas. Um olhar sobre essa literatura pode iluminar os caminhos trilhados pelos 

pensadores no estudo desse fenômeno e mostrar que é preciso ir além. 

 

3.1 Mudança organizacional à luz de revisões da literatura 

 

Pettigrew, Woodman e Cameron (2001) caracterizam a literatura sobre mudança 

organizacional como sendo relativamente nova, interdisciplinar e fragmentada.  

Armenakis e Bedeian (1999) fizeram uma revisão seletiva da literatura sobre abordagens 

teóricas e pesquisas de campo relativas à mudança e desenvolvimento organizacionais
24

 

durante a maior parte da década de 1990, mais especificamente de 1990 ao início de 1998.  

                                                 
24

  Anderson e Anderson (2001, p. xix) conceituam desenvolvimento organizacional como “um processo 

colaborativo sistêmico amplo e baseado em valores de aplicação de conhecimento de ciência comportamental 

para desenvolvimento adaptativo, aprimoramento e reforço de aspectos organizacionais, tais como, estratégias, 

estruturas, processos, pessoas e culturas para levar à eficácia organizacional”. 
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Os autores mencionaram as três revisões anteriores da literatura da década de 1980. Em 

função da diversidade de estudos encontrados decidiram abordar quatro temas que perpassam 

os estudos de processos de mudança organizacional, a saber: (a) conteúdo (foca a essência da 

mudança organizacional, ou seja, os fatores que abrangem os objetivos do processo e a 

relação com a eficácia organizacional); (b) contexto (forças e condições existentes nos 

ambientes internos e externos à organização); (c) processo (ações tomadas durante o esforço 

de mudança, a partir do ambiente externo até o nível do indivíduo); (d) critérios relativos a 

resultados (afetivos e comportamentais, além dos tradicionais de sobrevivência e 

lucratividade). Em cada tema apontaram estudos com novos métodos de investigação, 

modelos de diagnóstico, variáveis de resultado e explicações sobre reações à mudança 

organizacional. 

Entre os alertas que os autores fazem ao final do estudo aos pesquisadores de mudança 

organizacional está que a maioria das pesquisas focam em apenas um desses temas em 

detrimento dos demais, sendo que o ideal seria abarcar a todos. Defendem ainda que 

pesquisas futuras poderiam ser longitudinais e que tais estudos deveriam se voltar para 

responder ‘como’ a sequência de eventos se dá e buscar também explicar ‘por que’ as 

mudanças ocorrem (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999). 

Nesse sentido, Van de Ven e Poole (1995) deram um passo importante, ao conceituarem 

mudança organizacional como uma observação empírica ao longo do tempo da diferença na 

forma, estado ou qualidade de uma entidade organizacional, desenvolvendo teorias primitivas 

de mudança organizacional considerando o processo em si pelo qual ocorre. 

Para chegar a isso, os referidos pesquisadores fizeram um levantamento prévio de cerca de um 

milhão de artigos acessíveis eletronicamente à época, em amplo espectro de diferentes 

disciplinas (psicologia, sociologia, educação, administração e economia, biologia, medicina 

meteorologia e geografia). Destes, foram revisados cerca de 200.000 e 2.000 mereceram uma 

leitura detalhada dos resumos. O resultado de tal processo de seleção foi aproximadamente 

200 artigos selecionados. 

Na revisão levada a efeito, os autores afirmam que a maioria das teorias apresentadas nos 

referidos artigos, podia ser associada a um ou mais de quatro tipos de abordagens teóricas de 

processos, a saber: ciclo de vida, evolucionária, dialética e teleológica. Van de Ven e Poole 

(1995) denominaram-nas de motores da mudança, pois entenderam que tais teorias serviriam 

de base a outras teorias mais complexas que se encontravam nos artigos analisados. 
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Van de Ven e Poole (1995) utilizaram como marcos categoriais, o modo de mudança, 

considerando a característica prescritiva ou construtiva dos processos de mudança e a 

quantidade de unidades de mudança, para caracterizar se a teoria envolvia uma entidade 

organizacional
25

 singular ou entidades múltiplas. 

O primeiro motor apresentado baseia-se na metáfora do crescimento orgânico. Nesta teoria, a 

mudança é iminente e intrínseca à entidade de seu início ao seu término. É uma abordagem 

prescritiva com etapas pré-determinadas, irreversíveis e inerentes à entidade, constituída por 

uma sequência unitária, cumulativa e conectada pelas etapas de início, crescimento, colheita e 

término da organização (VAN DE VEN; POOLE, 1995). 

No motor teleológico, assume-se que a entidade tem um propósito, é adaptativa e que interage 

com outras, na busca de um objetivo pré-definido. As etapas de formulação, implementação, 

avaliação e modificação do objetivo seriam repetidamente adotados. A despeito da 

consideração da relevância do papel do ator, essa abordagem também reconhece as limitações 

de sua ação devido à restrição de recursos. Instabilidades ambientais levariam a novo ciclo de 

mudança (VAN DE VEN; POOLE, 1995). 

No motor dialético, a mudança envolve múltiplas entidades, partindo da concepção hegeliana 

de um mundo pluralístico, onde eventos contraditórios competem por dominação e controle. 

Nessa abordagem, a mudança ocorre a partir do momento em que conflitos são estabelecidos 

entre entidades opostas, a tese e a antítese, redundando eventualmente numa nova situação de 

estabilidade, a síntese, construída a partir das anteriores. Não há como saber se o resultado do 

conflito dialético produzirá algo melhor ou pior que a situação original (VAN DE VEN; 

POOLE, 1995). 

O quarto motor é o evolucionário, baseado na evolução biológica, no qual entidades 

competem num mesmo ambiente em ciclos, envolvendo as etapas prescritivas de variação, 

seleção e retenção. Adeptos da evolução darwiniana veem os traços como inerentes a um 

processo intergeracional, enquanto os lamarckianos entendem que os mesmos podem ser 

adquiridos. A segunda abordagem parece ser mais adequada para fins de aplicação em gestão 

(VAN DE VEN; POOLE, 1995). 

                                                 
25

 Uma entidade, na ótica de Van de Ven e Poole (1995, p.512, tradução livre) “pode ser o trabalho de um 

indivíduo, um grupo de trabalho, uma estratégia organizacional, um programa, um produto ou toda a 

organização”. 
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Uma análise dos motores preconizados por Van de Ven e Poole (1995) à luz de Grey (2004) 

revela que, excetuando o motor dialético, caracteristicamente crítico, os demais podem ser 

caracterizados na metáfora orgânica (motores teleológico, evolucionista e ciclo de vida).  

A partir dos quatro tipos teóricos ideais, Van de Ven e Poole (1995) estabeleceram 16 tipos 

lógicos possíveis de teorias de mudança organizacional e de desenvolvimento. Os autores 

exemplificaram as 12 teorias de mudança das 16 modelos apresentados por meio dos artigos 

investigados. Assim, o equilíbrio-pontuado, uma das teorias mais conhecidas, desenvolvido 

por Tushman e Romanelli (1985), seria composto pelos motores evolucionário e teleológico.  

O estudo empreendido por Van de Ven e Poole (1995) foi meticuloso e notável no sentido de 

levantar a literatura pesquisada até então existente, a identificação dos motores subjacentes às 

teorias de mudança, a percepção da possível associação de dois ou mais motores em um 

mesmo processo de mudança. Entretanto, consideramos uma visão reducionista por parte 

desses autores se acreditarem que existem apenas quatro motores e que os mesmos, 

diretamente ou por meio de suas associações possam explicar todos os processos de mudança.  

Tal consideração encontra eco no entendimento de Langley e Tsoukas (2012) que, apesar dos 

motores identificados por Van de Ven e Poole (1995) serem promissores, consideram difícil 

tê-los como exaustivos. Para esses autores existem outras abordagens meta-teóricas 

inerentemente processuais que devem ser levadas em conta 

Outros dispositivos sensíveis, que pode ou não ser redutíveis aos quatro motores, 

incluem referências meta-teóricos integrados que são inerentemente processuais tais 

como teoria da estruturação (Giddens, 1984), teoria ator-rede (Latour, 2005), teoria 

da atividade (Engeström, 1987), teoria da criação do sentido (Weick, 1995) e a 

teoria da complexidade (Stacey, 1999) (LANGLEY; TSOUKAS, 2012, p. 16, 

tradução livre). 

A Teoria Ator-Rede, considerada no presente estudo, foi também mencionada por Weick e 

Quinn (1999), quando discutiram as pesquisas sobre mudança organizacional por meio de 

outra revisão de literatura na década de 1990, que considerou a categoria tempo para 

contrastar mudanças episódicas e pontuais com outras, contínuas. 

Para George e Jones apud Pettigrew, Woodman e Cameron (2001, p. 699, tradução livre) “a 

temporalidade é uma característica essencial do comportamento organizacional e tem pouco 

sentido ignorá-la, tratá-la como implícita ou de uma maneira inadequada”, indo de encontro à 

tendência modernista de entender as teorias como universais, independentes de tempo e 

espaço (PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001).  
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 A diferenciação de entendimento da mudança como episódica ou contínua depende da 

perspectiva do observador do processo de mudança. Um olhar mais distante faria com que o 

observador apreendesse o processo como inercial, rotineiro, repetitivo, interrompido por 

mudanças revolucionárias, que seriam episódicas. Por outro lado, um olhar mais próximo dos 

eventos permitiria perceber pequenos ajustes que frequente e continuamente iriam alterando 

tanto as estruturas quanto as estratégias (WEICK; QUINN, 1999). Para Pettigrew, Woodman 

e Cameron (2001): 

A qualidade distintiva da mudança contínua são seus ajustes pequenos, ininterruptos, 

criados simultaneamente pelas unidades, as quais criam uma mudança cumulativa e 

substancial (PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON 2001, p. 704, tradução 

livre). 

No entanto, essa não é a única distinção entre tais processos de mudança episódica e contínua. 

Para contrastar ambas, Weick e Quinn (1999) utilizam como base de referência cinco tópicos 

apresentados por Dunphy (Quadro 2): (a) metáfora organizacional subjacente; (b) referencial 

analítico; (c) caracterização da organização ideal; (d) teoria de intervenção; (e) papel do 

agente de mudança. 

A mudança episódica teria por metáfora uma organização inercial, sendo as mudanças 

descontínuas e intencionais. As análises considerariam a mudança como um evento ocasional, 

vista de longe e de adaptação rápida. A organização ideal é aquela que tem capacidade de se 

adaptar. A forma de intervenção segue o modelo preconizado por Kurt Lewin de 

descongelamento, transição e recongelamento e depende do agente que dá início ao processo. 

Weick e Quinn (1999) apontam como teorias de mudança compatíveis com a ideia de 

mudança episódica a do equilíbrio pontuado defendidos por Tushman e Romanelli (intercala 

períodos de relativo equilíbrio com outros, breves, porém de mudança fundamental que se 

tornará a base de um novo equilíbrio), organizações operando à beira do caos, apontados por 

McDaniel e Stacey (caos entendido como um sistema não-linear simultaneamente capaz de 

estabilidade e instabilidade) e mudanças de segunda-ordem conforme Langfield-Smith e 

Bougon (baseadas nos referenciais de ‘crenças’ compartilhadas para coordenação de ações 

com alterações cognitivas profundas afetando atividades e significados). 
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Quadro 2 – Mudanças  episódicas x mudanças contínuas 

Item Mudança episódica Mudança contínua 

Metáfora organizacional Organização inercial 
Mudança é não frequente, 

descontínua, intencional. 

Organização é emergente e auto-

organizada, mudança é 

constante, evoluindo e 

cumulativa. 

Referencial analítico Mudança é uma interrupção ou 

divergência de equilíbrio. 

Dramática. 

Mudança é um padrão de 

modificações sem fim dos 

processos de trabalho e práticas 

sociais. 

Teoria de intervenção A mudança necessária é criada por 

intenção. 
Lewiniano: inercial, linear, 

progressiva, buscando objetivos, 

motivada por desequilíbrios e 

requer intervenção externa. 

Mudança é um redirecionamento 

do que está em curso. 
Confuciano: cíclico, processual, 

sem fim, buscando equilíbrio, 

eterno. 

Processo de intervenção Descongelamento; transição; 

congelamento. 
Congelamento; reequilíbrio; 

descongelamento.  

Papel do agente de 

mudança 
Cria a mudança Redireciona mudança 

Fonte: Adaptado de Weick e Quinn (1999, p. 366, tradução livre). 

 

Por sua vez, a chamada mudança contínua teria outras características. A metáfora da 

organização seria emergente, auto-organizada, com mudanças constantes, evolutivas e 

cumulativas. A perspectiva de análise é feita por um observador próximo aos processos, de 

maneira detalhada, local e de adaptação no longo prazo. De forma análoga à mudança 

episódica, na mudança contínua a organização ideal também teria capacidade de se adaptar. 

No entanto, a forma de intervenção seria vista metaforicamente como um congelamento do 

processo contínuo (por meio de visualização do mesmo por mapas, esquemas e relatos), o 

rebalanceamento (reinterpretando, alterando o sequenciamento) e o descongelamento (por 

improvisação, translação ou aprendizado). Todos os agentes de mudança teriam sua 

relevância, não dependendo apenas daquele que iniciou o movimento (WEICK; QUINN, 

1999). Além do mais, o curso de mudança é incerto dependendo de contextos mutantes, assim 

como das ambiguidades e complexidades da ação humana (PETTIGREW; WOODMAN; 

CAMERON, 2001). 

Essa distinção entre mudança episódica e contínua afetaria na ótica de Tsoukas e Chia (2002) 

até mesmo o vocabulário para a abordagem sobre o tema, como fica claro em suas palavras. 

Percebe-se agora, cruzando campos científicos, que nós estamos carentes de um 

vocabulário para falar significativamente sobre mudança como se mudança 
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importasse – que tratasse mudança não como um fenômeno secundário, como uma 

mera curiosidade ou exceção, mas reconhecer sua centralidade na constituição da 

vida sócio-econômica. [...] um deslocamento no vocabulário de ‘mudança’ para 

‘mudando’ fará teóricos e praticantes mais atentos à característica dinâmica e 

mutante da vida organizacional (TSOUKAS; CHIA, 2001, p. 569, tradução livre). 

Ao considerarem a metáfora básica da organização como tendo implícita a mudança contínua 

como a mais apropriada, Weick e Quinn (1999) associam as ideias de improvisação, 

aprendizagem e translação como formas de entender as organizações.  

Para esses autores, a mudança contínua como improvisação ocorre quando a composição de 

algum ato está muito próxima à sua execução, ou seja, entre o planejamento e a execução. 

Quanto maior o improviso menor o tempo entre composição e execução. Estudos 

mencionados pelos autores encontraram a improvisação como elemento de mudança no 

desenvolvimento de novos produtos, na eficácia organizacional e redução de custos, no 

desenvolvimento da memória organizacional, em reestruturações a partir de práticas no 

trabalho. 

Por sua vez, a aprendizagem como mudança contínua parte da concepção de que trabalho e 

atividade são repertórios de ações e conhecimento. O aprendizado nessa concepção seria uma 

mudança nesse repertório. Nessa abordagem, a mudança envolve um conjunto de habilidades 

e conhecimentos e não ações específicas. Além do mais, ao invés da ideia exclusiva de 

substituição de uma forma de fazer por outra, pode-se entender a mudança como o 

fortalecimento de habilidades já existentes na organização. São exemplos de práticas de 

aprendizado, mecanismos de retenção de aprendizado, comunidades de prática, rotinas 

organizacionais, memória organizacional e sistemas de informação (WEICK; QUINN, 1999). 

Por fim, Weick e Quinn (1999) discutem a mudança organizacional contínua como um 

processo de translação, a partir das ideias de Latour, quando afirmou que: 

A expansão no tempo e no espaço de qualquer coisa, alegações, ordens, artefatos, 

produtos – está nas mãos das pessoas; cada uma dessas pessoas pode agir de várias 

maneiras diferentes, deixando-os cair, modificando-os, desviando-os, ou traindo-os, 

ou adicionando-os, ou apropriando-se (LATOUR, 1986, p. 267 apud WEICK; 

QUINN, 1999. p. 376, tradução livre). 

Portanto, a translação depende da forma como cada pessoa entende os problemas, sua ideia de 

como soluciona-los, o que nos remete à ideia de controvérsias. Cada novo ator pode agir de 

maneira totalmente distinta, sendo impossível saber quando o processo será concluído pela 

concomitância de várias ideias diferentes ao mesmo tempo. Uma ‘ideia’ não necessariamente 

serve para apenas um ‘problema’. 
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Czarniawska (2008, p. 88) aponta as diferenças que cada pessoa pode exercer numa translação 

ao afirmar que “não há energia inicial; todas as ideias existem todo o tempo. Ideias não se 

difundem por si mesmas: são as pessoas que as passam entre cada uma, cada uma as traduz de 

acordo com seus próprios quadros de referência”. 

A despeito da caracterização da mudança como translação, observa-se que Weick e Quinn 

(1999) acabaram destacando apenas a agência das pessoas. Entretanto, uma das características 

mais marcantes do pensamento de Latour (1994; 2000; 2005) é a consideração da agência dos 

não-humanos. A simetria entre humanos e não-humanos é central no pensamento desse autor 

em sua Teoria Ator-Rede (ANT) como abordado anteriormente. A translação somente ocorre 

pelas associações de atores humanos e não-humanos ou atores-rede. 

Observamos, a partir das análises das revisões da literatura sobre mudança organizacional 

apresentadas, que a mensagem subjacente a elas é um alerta à complexidade do fenômeno da 

mudança, que exige uma visão mais ampla e multifacetada possibilitada ao adotarmos, como 

fazemos neste estudo, a perspectiva da mudança contínua. Lançando mão, para compreendê-

la, da Teoria Ator-Rede. 

  

3.2 Mudança, Organização e Teoria Ator-Rede 

 

Chia (1999) aponta o crescente entendimento de que a dinâmica da mudança não é 

convenientemente capturada em decorrência das teorias vigentes não serem suficientemente 

orientadas para processos. Esse autor vê na visão hegemônica a consideração da mudança 

como algo excepcional e não como parte integrante dos sistemas sociais. Isso fica claro em 

suas palavras quando afirma que: 

... a abordagem dominante de análise da mudança continua a vê-la como algo 

‘excepcional’ em vez de sine qua non de todos os sistemas vivos, incluindo 

especialmente os sistemas sociais. Tem havido pouca atenção em entender a 

natureza da mudança em seus próprios termos e de tratar estabilidade, ordem e 

organização como estados excepcionais. (CHIA, 1999, p. 210, tradução livre, 

itálicos no original).  

Chia (1999) menciona o papel de Deleuze, influenciado principalmente por Leibniz e 

Bergson, na articulação de uma teoria de mudança e transformação. O rizoma, nas palavras de 

Chia (1999, p. 222, tradução livre) “conecta qualquer ponto a outro numa agregação 
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essencialmente coletiva heterogênea de ocorrência as quais chamamos ‘bulbos’ e    

‘tubérculos’ ”. 

Um modelo rizômico de mudança organizacional é defendida por Chia (1999) a partir das 

características da mudança segundo descreve: 

Mudança é súbita, aglomerativa, frequentemente subterrânea e heterogênea. Ela se 

propaga como uma mancha de óleo. A mudança acontece por variações, expansão 

inquieta (restless), conquistas oportunísticas, súbitas capturas e ramificações. 

Mudança rizômica é anti-genealógica no sentido que resiste ao retraçamento linear 

de um ponto de iniciação localizável, originário e definitivo. [...] Por conta da 

instabilidade inerente à mudança e à transformação, não podemos mais projetar uma 

única trajetória ao longo da qual a mudança ocorrerá. Ao invés disso, necessitamos 

agora pensar em termos de múltiplas trajetórias de agrupamentos prováveis (CHIA, 

1999, p. 222-223, tradução livre). 

Para Langley e Tsoukas (2012), a mudança é vista na metafísica de processos como endêmica 

e entendem que a adoção de uma visão de processos convida à compreensão da complexidade 

do mundo ao invés de reduzi-la. Para caracterizar as orientações de uma metafísica de 

processo, os autores a contrastam à metafísica de substância, além de apresentar os temas 

principais de uma visão de mundo de processos: 

Uma orientação de processos prioriza atividade a produto, mudança a persistência, 

inovação a continuidade e expressão a determinação. Tornar-se (becoming), fluxo de 

mudança, assim como criatividade, perturbação e indeterminismo são os temas 

principais de uma visão de mundo de processo (LANGLEY; TSOUKAS, 2012, p. 2, 

tradução livre). 

Nessa perspectiva “é considerada como uma condição intrínseca e contínua de todas as 

configurações relacionais, incluindo especialmente o que nós chamamos “organizações” 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2012, p. 211, tradução livre). 

Estas considerações remetem-nos a discutir uma questão mais fundamental, que é a discussão 

ontológica do que são organizações nas quais tratamos de mudanças. Essa discussão tem suas 

bases diferenciais nas filosofias de Demócrito e Heráclito (VAN DE VEN; POOLE, 2005). 

Para o primeiro, a natureza seria composta por substâncias, vistas como materiais estáveis, 

cuja mudança somente ocorreria em termos de espaço e tempo. Posição diferente tinha 

Heráclito que considerava falaciosa a concepção de substância. Para ele, a realidade seria 

composta por processos e as substâncias seriam “produzidas por atividades variadas e 

flutuantes” (VAN DE VEN, POOLE, 2005, p. 1378). Hernes (2012) detalha a concepção de 

Heráclito ao afirmar que 

‘[t]odas as coisas fluem’ é frequentemente citado do trabalho de Heráclito. A 

sentença simplesmente nos diz para não esperar que algo fique em seu lugar. Mesmo 
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quando coisas podem permanecer praticamente imutáveis por um período de tempo, 

seu significado muda com o tempo (HERNES, 2012, p. 166, tradução livre). 

A despeito da posição hegemônica de seguidores de Demócrito nos séculos XIX e XX, 

filósofos pragmáticos e processuais como Peirce, William James, Henri Bergson, John Dewey 

e Whitehead buscaram inspiração em Heráclito, vendo “a realidade como processo e 

consideram o tempo, a mudança e a criatividade como representando os fatos mais 

fundamentais para compreender o mundo” (VAN DE VEN, POOLE, 2005, p. 1378, tradução 

livre). 

Hernes (2012) tem entendimento similar ao de Van de Ven e Poole (2005) apenas dando 

destaque a alguns outros pensadores, como fica claro em suas palavras: 

Pensamento de processos é um corpo de ideias cuja história é enredada por uma 

linhagem de vários trabalhos filosóficos com mais de dois milênios, algumas vezes 

referida como um ‘filosofia de processos’ [...] ou ‘metafísica de processos’ [...]. 

Uma variedade de filósofos é associada a essas escolas de pensamento, dos filósofos 

antigos (Heráclito, Aristóteles, Lucrécio) e pragmáticos dos séculos XIX e XX (tais 

como James, Peirce, Dewey e Mead), pensadores de processos (tais como 

Whitehead e Bergson) fenomenologistas do século XX (tais como Heidegger e 

Alfred Schutz) e escritores pós-modernos (tais como Foucault e Deleuze). 

Elaborando a partir de pensadores como esses, esforços recentes têm sido feitos em 

estudos organizacionais dirigidos para a compreensão da organização como um 

processo (HERNES, 2012, p. 162, tradução livre). 

A literatura corrente sobre estudos organizacionais é profundamente influenciada por essas 

duas vertentes filosóficas apesar de se expressarem de uma maneira diversa. Para compor tal 

argumentação, Van de Ven e Poole (2005) exemplificam, analisando os trabalhos de Whetten 

(como representante da linha defendida por Demócrito) e de Tsoukas (defensor da linha de 

Heráclito). Para o primeiro as organizações seriam vistas como coisas ou atores sociais 

(portanto, substância), defendendo que fossem estudados temas característicos como 

identidade, estrutura, cultura e desempenho. Por sua vez, para o segundo, a organização seria 

vista “como organizing, como um verbo ou processo” (VAN DE VEN, POOLE, 2005, p. 

1379, tradução livre).  

Alcadipani e Tureta (2009) compartilham desse último modo de compreender as organizações 

ao considerarem-nas como 

... algo extremamente complexo e multifacetado, sendo o resultado de diferentes e 

heterogêneos processos que muitas vezes não possuem coerência entre si, embora 

preservem alguma identidade em comum. Assim, uma mesma organização pode ser 

organizada de inúmeras formas ao mesmo tempo, sendo que algumas vezes estas 

formas coincidem enquanto em outras disputam, competem (ALCADIPANI; 

TURETA, 2008, p. 8). 
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Van de Ven e Poole (2005) sintetizam a discussão ontológica sobre as organizações ao 

afirmarem que há 

[...] duas versões do mundo social: uma, o mundo feito de coisas no qual processos 

representam mudança nas coisas; a outra, um mundo de processos no qual as coisas 

são a reificação de processos. Esta é uma distinção ontológica crítica sobre a 

natureza essencial das organizações e nos desafia a mover da visão tradicional 

passada que enxerga as organizações como um substantivo, consistindo de entidades 

sociais e coisas e considerar uma representação alternativa de organizing como um 

verbo num mundo de mudança e fluxos permanentes (VAN DE VEN, POOLE, 

2005, p. 1379, tradução livre). 

Esse processo de ‘organizing’, leva à generalização ou a que Tsoukas e Chia (2005) 

denominam de ‘organização’, uma consequência desse processo que, por outro lado, é 

provisório. A relação de ‘organização’ com ‘mudança’ é algo recursivo: uma gera a outra e 

vice-versa, como bem expressam Tsoukas e Chia (2002) no seguinte trecho: 

... organização é a tentativa de ordenar o fluxo intrínseco da ação humana, de 

canalizá-lo para certos fins pela generalização e institucionalização de 

representações cognitivas particulares. [...] Organização é um padrão que é 

constituído, moldado e emergente da mudança. A organização visa deter as 

mudanças, mas, no processo de fazê-la é gerada por ela. (TSOUKAS; CHIA, 2002, 

p. 567, tradução livre). 

Os processos de organização, quando visualizados em organizações formais (empresas, como 

deveriam voltar a serem chamadas nos estudos organizacionais segundo Czarniawska), 

resultam conjuntos de categorias institucionalizadas por meio de interação social, as quais são 

provisórias em função do processo de construção social que as estabelecem, segundo Tsoukas 

e Chia (2002), podendo sofrer erosão, transformação ou serem interpretadas de inúmeras e 

imprevisíveis maneiras. 

Considerando a teoria ator-rede, Czarniawska (2008) aponta que processos de translação 

podem institucionalizar uma ideia, criando caixas-pretas. Para essa autora ideias podem ser 

traduzidas em ações, tais ações podem ser repetidas tornando-se práticas e uma vez 

justificadas podem ser institucionalizadas, em geral após um longo tempo. Entendemos que as 

caixas-pretas são formas de institucionalização, sujeitos a crítica, caso as condições iniciais 

não sejam mais válidas. 

A discussão da ANT como uma teoria de processos merece, porém, aprofundamento. Langley 

e Tsoukas (2012), ao considerarem o ponto de vista de processos como uma orientação e não 

uma doutrina, mencionam a Teoria Ator-Rede dentre outras perspectivas que teriam tal 

orientação para o estudo dos fenômenos organizacionais, assim como o fazem Hernes e 

Maitlis (2012). Para esses autores essas abordagens tratam tais fenômenos “não como fatos 
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consumados, mas como (re)criados por meio de agentes interagindo embutidos em práticas 

sociomateriais, cujas ações são mediadas por artefatos institucionais, linguísticos e objetual” 

(LANGLEY; TSOUKAS, 2012, p. 9, tradução livre). A ANT é:  

... uma aplicação de visão de processos nas áreas de tecnologia, economia e 

organização, onde um princípio básico é o caráter emergente de entidades e onde 

ordenação consiste do trabalho de conectar entidades durante sua construção 

(HERNES, 2012, p.163, tradução livre). 

As entidades na ANT, de acordo com Hernes (2012), tem uma ontologia muito mais do 

‘tornar-se’ (becoming) do que possuidoras aprioristicamente de competências e capacidades.  

No entanto, indica algumas diferenças importantes entre a ANT e, por exemplo, as teorias de 

organizing que acabamos de mencionar há pouco: 

O potencial da ANT como uma teoria de organização reside primariamente no seu 

foco de como atores materiais e humanos conectam-se em um todo durável. Ela 

compartilha o princípio de conexão e estabilização com as teorias de organizing 

como encontradas nos estudos organizacionais. Entretanto, enquanto que teorias de 

organizing privilegiam a criação do sentido para atores humanos a ANT trabalha a 

partir de uma diferente premissa sobre o relacionamento humano-material, que é o 

da translação entre atores materiais e humanos. Enquanto teorias de organizing 

operam sobretudo com a visão de atores humanos tentando impor ordem em outros 

atores humanos e tecnologias, a ANT estuda como entidades humanas e materiais 

adquirem suas identidades por meio do trabalho mútuo de conexão (HERNES, 2012, 

p. 164, tradução livre). 

De uma outra forma, mas na mesma direção, diz Czarniawska (2005) que: 

[...] esse processo [de organinzing] não pode acontecer se máquinas, objetos e 

quase-objetos, métodos cibernéticos e assim por diante, não foram acrescidos – 

aqueles que permitem humanos e não-humanos de realizar e de organizar. 

Organizing, portanto, é um processo social (seres e objetos associados uns com os 

outros) de realização de uma ação coletiva de uma maneira um pouco mais ordeira 

(CZARNIAWSKA, 2012, p. 156, tradução livre). 

E, como seriam então, consideradas as organizações em uma perspectiva de processos, mas 

sob a ótica da ANT? 

Law nos traz a resposta:  

... um conjunto de resistências superadas, um efeito precário. Seus componentes – as 

hierarquias, arranjos organizacionais, relações de poder e fluxos de informação – são 

as consequências incertas do ordenamento de materiais heterogêneos (LAW, 1992, 

p. 8, tradução livre) [... tais como] pessoas, máquinas, textos, prédios (LAW, 1992, 

p. 4, tradução livre) 

Hernes (2012) considera a obra de Callon (1986) como um exemplo representativo de estudo 

na ontologia de processos, citando algumas características comuns a estas e à ANT. O autor 

salienta que apesar do referido estudo não versar sobre uma organização (empresa) 

propriamente dita, Callon (1986) se detêm no processo pelo qual atores se conectam ao longo 
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do tempo e do espaço, sendo esses atores humanos e materiais transformados por meio do 

processo de translação dos interesses envolvidos na rede.  

A ANT teria para Hernes (2012), uma característica de fluxo típica ao pensamento de 

processos, notadamente por conta do processo de translação que passa por o que Callon 

(1986) chama de ‘momentos’ nos quais a rede muda.  

No artigo de Callon (1986), nem as entidades constituintes da rede (pessoas, tecnologias, 

instituições, organizações), nem suas identidades são estáveis, estando essas últimas sujeitas a 

um processo de negociação. Os atores, na concepção desse estudo encontram-se num 

“processo contínuo de formação, por conseguinte colocando foco no processo pelo qual os 

atores executam a translação de outros atores” (HERNES, 2012, p. 168-169, tradução livre). 

Hernes (2012) discute a questão da relacionalidade heterogênea. As associações que formam 

as redes, como já foi dito, não se restringem as seres humanos, podendo ser pessoas, artefatos 

e conceitos que interagem em bases iguais e, não podem ser determinadas aprioristicamente 

(HERNES, 2012).  

A contingência é vista como um fenômeno espacial nas teorias contingenciais tradicionais 

enquanto, naquelas baseadas em processo, como a ANT, as contingências seriam 

consideradas no tempo. Processos são constituídos por contingências, latentes e imprevisíveis. 

O processo decisório seria influenciado pela consideração do tempo, pois decisões passadas 

seriam tomadas a partir de informações passadas, porém tendo um possível futuro por 

orientação, considerando outros possíveis futuros (HERNES, 2012). 

Levando em conta as considerações apresentadas, entendemos que, a ANT, em função de suas 

características pode ser considerada para o estudo da mudança nas organizações sob a 

perspectiva contínua, permitindo evidenciar o processo de organizar e eventuais estabilizações 

nesse processo (‘organização’). 
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3.3 A produção científica sobre ANT e mudanças organizacionais 

 

A partir de uma consulta à base Scopus
26

 em Julho/2011 detectou-se 11 artigos com 

‘Organizational Change’ e ‘Action-Network Theory’ no título ou abstract. Esses artigos 

envolveram 21 autores diferentes com apenas um deles Linderoth, aparecendo em dois textos 

como autor principal em Linderoth e Pellegrino (2005) e como coautor em Linde e Linderoth 

(2008). A distribuição por ano de publicação revelou uma dispersão significativa. Chama 

atenção o primeiro artigo versando sobre ANT e mudança organizacional ter sido publicado 

apenas em 1995, além da produção ter-se mantida relativamente baixa ao longo dos anos 2000 

(excetuando-se os anos de 2006 e 2008, os demais anos apresentaram apenas um artigo) 

(Apêndice B).  

Esses dados, apesar de limitados às regras de busca e a uma base de dados, são 

particularmente significativos em função da pouca produção científica sobre mudança 

organizacional e ANT quando comparada à produção ligada à mudança organizacional na 

mesma base, contando com 1.246 itens. Mesmo se considerarmos apenas os artigos, os 

reviews e anais de congressos, a quantidade ainda é de 1.191 textos sem considerar a área de 

conhecimento a que se refere. Restringindo para as áreas de Business’, ‘Management’, 

‘Accounting’ e ‘Economics’, revela uma produção de 531 artigos. Portanto, a 

representatividade da produção sobre ‘mudança organizacional e ANT’ varia entre 0,9 e 2% 

dos estudos dedicados à mudança organizacional, revelando a raridade da abordagem. 

Houve também uma grande dispersão entre os periódicos, pois cada artigo foi publicado num 

país diferente, sendo três dos Estados Unidos da América, dois da Inglaterra, dois da Suécia 

e um de outros países (Portugal, Nova Zelândia, França e Canadá). 

Todos os artigos versaram sobre tecnologia, sendo recorrente a menção a Information and 

Communication Technology – ICT. Todos utilizaram a ANT de uma ou outra forma, porém 

o artigo de Volkoff, Strong e Elmes (2007) deu foco nas limitações dessa teoria. Não houve 

repetição de segmento de negócio, com artigos versando sobre bancos, indústria 

farmacêutica, ambulâncias, telecomunicação, ensino superior.  

                                                 
26

 A base Scopus é uma base de dados eletrônica internacional e contém os resumos e citações da literature 

científica de artigos avaliados no sistema peer-reviewed. Essa base conta com mais de 45 milhões de registros 

com mais de 4,6 milhões de artigos de congressos. 
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O corte dos dados, quando mencionado, foi longitudinal. A estratégia de pesquisa variou 

entre aplicação de pressupostos da ANT, etnografia, grounded theory. 

As influências mais significativas que os pesquisadores sofreram foram de autores de TI, 

ANT, Teoria Estruturalista, Organizing e metodologia. Especificamente, os autores mais 

influentes
27

 foram: (a) TI: Orlikowski (19)
28

, Walsham(11), Markus(7), Monteiro(7), 

Ciborra(5), Laudon(5), Sarker(5), Davenport(4), Boland (4), Linderoth(4); (b) ANT: 

Latour(20), Callon(14), Law(10), Hanseth (7), Akrich(5); (c) Teoria estruturalista: 

Giddens(4), Barley(5); (d) Organizing: Weick(6); (e) Metodologia: Glaser (4). Em textos 

versando sobre mudança organizacional no título tem-se a estranha ausência de referências 

sobre esse tema. 

As obras mais mencionadas foram de autoria de alguns dos pensadores apresentados como 

mais influentes (Quadro 3). 

Quadro 3 – Obras mais influentes nos artigos sobre ANT e mudança organizacional 

REFERÊNCIA DA OBRA
29

 F 

Callon, M. Some elements for a sociology of translation: Domestication of the scallops and 

the fishermen of St-Brieuc Bay (1986) Power, Action and Belief: A New Sociology of 

Knowledge?, Law, J. Sociological Review Monograph Routledge London 

5 

Walsham, G. Actor-network Theory and IS Research: Current Status and Future Prospects 

(1997) Information Systems and Qualitative Research, S. Lee Allen, J. Liebenau and J.I. 

DeGross. London: Chapman and Hall 

5 

Orlikowski, W.J. The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in 

Organizations (1992) Organization Science, 3 (3), pp. 398-427. 

4 

Giddens, A. (1984) The Constitution of Society. University of California Press, Berkeley and 

Los Angeles, CA 

3 

Latour, B. (1987) Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society, 

Cambridge, MA: Harvard University Press 

3 

Law, J. Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy, and heterogeneity (1992) 

Systems Practice, 5, pp. 379-393. 

3 

Monteiro, E., Hanseth, O. Social shaping of information infrastructure: On being specific 

about the technology (1996) Information Technology and Changes in Organizational Work, 

pp. 325-343. W. J. Orlikowski, G. Walsham, M. Jones, R. J. I. DeGross, eds, Chapman & Hall, 

London, UK 

3 

Walsham, G. (1993) Interpreting Information Systems in Organizations, Chichester, UK: 

Wiley. 

3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto, a partir dessa análise constata-se que a temática de mudança organizacional e ANT 

têm sido abordadas no campo da tecnologia, independentemente do segmento. Autores, 

                                                 
27

 Considerado apenas o aparecimento como primeiro autor. 
28

 Os números entre parêntesis correspondem à frequência de aparecimento. 
29

 As referências encontradas não foram idênticas quanto à língua e edição adotadas pelos autores. As diferenças 

de tradução e edição são relevantes podendo introduzir entendimentos distintos e até mesmo erros. Apesar desse 

risco buscou-se apontar a obra original, desconsiderando os efeitos apontados. 
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países, produção anual, periódicos são esparsos. No que concerne à vertente paradigmática, 

alguns artigos apoiaram-se na teoria estruturalista de Giddens e Barley
30

. Os assuntos 

abordados também são dispersos, porém envolvem conceitos de TI e ANT. A abordagem de 

campo segue pressupostos da ANT, em pesquisas longitudinais, usualmente envolvendo uma 

única organização.  

Observa-se predominância dos precursores da ANT (Latour, Callon, Law) e de autores 

relevantes de TI como Orlikowski e Walsham nas referências adotadas nos artigos. As obras 

com maior influência também foram desses autores. A ausência de autores que se dedicam 

ao estudo da mudança organizacional pode indicar entendimento do fenômeno a partir do 

senso comum, isto é, de que a mudança é algo onipresente, não o colocando em foco. 

 

3.4 A produção científica brasileira sobre mudanças organizacionais 

 

Em termos nacionais, poucos estudos buscaram analisar a produção científica brasileira sobre 

mudanças organizacionais sob a ótica bibliométrica. Para chegar-se a tal conclusão foram 

consultados até junho/2011, os anais dos Encontros da Anpad e publicações (classificadas no 

sistema Qualis da CAPES
31

 como B1/B2) da RAC, RAE, RAE eletrônica, RAM, RAUSP, 

Organizações & Sociedade, Cadernos Ebape, READ e BAR
32

 tendo por palavras-chave 

‘mudanças organizacionais’ e ‘bibliométrico’, encontrando-se três publicações. 

Cruz e Freitas (2010) fazem uma análise dos estudos sobre mudança organizacional 

publicados nos EnANPADs de 1999 a 2008. Nesse estudo os autores fizeram uma discussão 

teórica a partir de uma pesquisa bibliográfica, além da análise bibliométrica, dos artigos 

publicados em todos os eventos organizados pela ANPAD sobre esse tema no período 

escolhido. 

                                                 
30

 Giddens e Barley consideram a agência dos indivíduos (‘humanos’) como contribuintes para a mudança da 

estrutura. Tal posição fica clara em Barley e Tolbert (1997). Este assunto será aprofundado quando discutirmos o 

pós-estruturalismo. 
31

 O Qualis é o conjunto de procedimentos que a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) utiliza para estratificar a qualidade da produção científica dos programas de pós-graduação. 

Esse processo disponibiliza uma lista com a classificação dos periódicos científicos. A estratificação é feita 

indiretamente pela aferição da qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da 

qualidade dos periódicos científicos. A classificação é anualmente  atualizada. Os estratos de qualidade são - A1 

e A2, os mais elevados; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. (CAPES, 2011). 
32

 A Brazilian Administration Review (BAR) era classificada pelo Qualis da CAPES como A2 em 2011 
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A análise bibliométrica dos artigos identificou 73 deles sobre mudança organizacional, sendo 

predominantemente estudos qualitativos, seguidos por ensaios teóricos. A estratégia de 

pesquisa preferencial foi a de estudo de caso. Os artigos abordaram uma diversidade de ramos 

de atividade da economia e de temáticas associadas às mudanças. 

Cruz, Cecchi e Souza (2009) estudaram a produção científica da mudança enquanto adaptação 

organizacional nos EnANPADS de 2000 a 2008. Na ótica dos autores a organização tem 

necessidade de adaptação ao seu ambiente externo, podendo variar de inevitável (como uma 

questão de sobrevivência, uma abordagem no motor evolutivo de Van de Ven e Poole (1996)) 

à preventiva (como uma medida de segurança, uma abordagem no motor teleológico). 

Discutem a capacidade de adaptação das organizações como resultado do planejamento de 

tais intervenções, além de analisar se empresas de pequeno porte detentoras de recursos 

escassos teriam condições de fazer frente ao desafio adaptativo. Caracteriza esse processo 

como dinâmico, dependente das forças do ambiente e das relações de poder. 

A análise bibliométrica levada a efeito pelos autores revelou 13 artigos versando sobre 

adaptações organizacionais. Todos os trabalhos tiveram alguma abordagem qualitativa sendo 

que a maioria teve esse como único tipo de metodologia empregada. A estratégia de pesquisa 

foi preponderantemente de estudo de caso. Houve uma diversidade de ramos de atividade, não 

havendo nenhuma concentração significativa nos tipos de organização objetos dos estudos e 

de temáticas associadas às adaptações organizacionais. 

Outro estudo foi levado a efeito por Cerretto e Teixeira (2010) que analisaram a produção 

científica sobre mudanças organizacionais apresentada nas edições bianuais de 2000 a 2010 

do Encontro Nacional de Estudos Organizacionais (EnEO). 

A escolha do EnEO
33

 pelos autores deveu-se à sua relevância como evento científico em 

Administração. Cerretto e Teixeira (2010) analisaram a produção quanto a sua consistência ao 

longo do período, influências recebidas e procedimentos metodológicos empregados, 

identificando 31 artigos nos quais a palavra ‘mudança’ constava no título dos artigos.  

                                                 
33

 O EnEO surgiu da iniciativa do Grupo de Estudos Organizacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Administração - GEO/ANPAD, cuja primeira edição ocorreu em 2000. Sua criação insere-se na 

demanda dos estudiosos dedicados aos estudos organizacionais no Brasil referentes ao ensino e pesquisa, às 

teorias e à construção do conhecimento e à preocupação com a fragmentação do campo dos estudos 

organizacionais no país. 
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O estudo revelou que a FGV-SP destaca-se, tanto do ponto de vista de quantidade de 

pesquisadores por universidade, quanto do número de artigos produzidos por autor, 

apresentando uma produção consistente no decorrer da maioria das seis edições do evento.  

A partir dos achados, os autores afirmam que a produção científica sobre mudanças 

organizacionais ainda carece de consistência, seja do ponto de vista da produção das 

instituições de ensino superior (IES), dos pesquisadores, dos tipos e segmentos da economia 

estudados. Essa falta de consistência pode ser devida ao fato dos estudos organizacionais 

serem relativamente recentes no país.  

A análise da origem do(s) autor(es) das referências bibliográficas citadas nos artigos 

analisados e o local da publicação da obra referenciada revelaram a predominância de autores 

de outros países em publicações internacionais, seguidos por autores brasileiros em 

publicações nacionais. Autores de outros países em publicações nacionais foram menos 

frequentes e autores brasileiros em publicações internacionais raros. Este resultado mostra que 

ainda não se consegue produzir conhecimento que impacte a produção em outros países e por 

outro lado, o quanto dependemos de conhecimento estrangeiro.  

Cerretto e Teixeira (2010) observaram ainda que os estudos sobre mudança foram estudados 

sob a perspectiva de diferentes paradigmas. No entanto, a maior influência fica por conta da 

abordagem estruturalista e da Teoria Institucional e Neo-Institucional
34

. Pouco espaço é ainda 

dedicado a autores da teoria crítica e pós-modernos. 

Já com relação aos procedimentos metodológicos parte dos pesquisadores não teve 

preocupação quanto a um relato completo dos procedimentos adotados. Sem esse 

detalhamento, segundo Cerretto e Teixeira (2010), a qualidade dos artigos tornou-se difícil de 

ser avaliada. 

Pode-se observar nesta breve apresentação dos estudos bibliométricos nacionais sobre 

mudança organizacional, que nenhum dos estudos fez qualquer paralelo com as 

categorizações realizadas nas revisões sistematizadas da literatura em mudança como as de 

                                                 
34

 Greenwood e Hinings (1996) buscaram entender o fenômeno da mudança a partir da integração entre a antiga 

teoria institucional e a nova teoria institucional, defendendo uma convergência entre essas abordagens. A antiga 

teoria institucional tem foco na organização em si. Pressões institucionais levariam organizações a assumirem a 

mesma configuração de seus pares no setor. A nova teoria institucional tem foco numa rede de organizações num 

dado setor da economia. Os autores fazem a distinção entre quatro tipos de mudanças: a convergente (ajuste 

fino), a radical (alteração intensa de orientação com transformação da organização), a revolucionária (grande 

escala e pontualmente) e a evolucionária (pequena escala e por considerável período de tempo). 
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Van de Ven e Poole (1995), Armenakis e Bedeian (1999), Weick e Quinn (1999) ou outros da 

literatura estrangeira. Por outro lado, não se criaram novas categorias de análise diferenciadas. 

Mesmo assim, olhando para os estudos bibliométricos da produção nacional podemos dizer 

que grande parte dos estudos da última década ainda consideram a mudança como adaptação 

ao ambiente, permanecendo a metáfora orgânica da organização como uma das mais usadas 

para entendimento do fenômeno. Destaque-se também que não foram mencionados nas 

revisões, artigos sobre mudança organizacional utilizando a teoria ator-rede. 

Como se viu até aqui as abordagens preponderantes de mudança organizacional giram em 

torna da mudança episódica ou da mudança contínua. Neste trabalho estudamos a 

implementação de um centro de serviços compartilhados, uma mudança tipicamente 

encarada sob um prisma episódico que, no entanto, aqui foi visto sob a ótica de uma 

mudança contínua. 
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4 CENTROS DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

A criação de valor sustentado tem trazido aos executivos um novo desafio para os negócios 

nos dias de hoje por conta das pressões competitivas, fazendo com que a busca por uma 

redução de custos, minimização dos processos de apoio, demandando uma concentração nos 

processos principais do negócio (SILVA et al, 2006).  

Quinn et al (2000) apontam o potencial de redução de custos que as atividades de suporte têm 

por conta de esforços de concentração conseguidos por determinadas empresas. Para esses 

autores atividades fim podem ser diferentes de empresa para empresa, porém profissionais 

atuantes em atividades meio poderiam inclusive mudar de setor da economia, mostrando que 

tais atividades são essencialmente as mesmas.  

Apesar de serem, usualmente, foco de ações de redução de custo, ações que tenham 

exclusivamente esse objetivo mostram-se como sendo de perspectiva de curto-prazo. 

Respostas de longo-prazo exigem uma exploração de possibilidades mais profunda (QUINN 

et al et al, 2000). 

Para Silva et al (2006) a implementação de um Centro de Serviços Compartilhados (CSC) é 

uma das práticas que tem sido adotadas pelas Empresas para gerenciar a agregação de valor 

por meio do crescimento da rentabilidade como uma estratégia para sobrevivência à 

competitividade do mercado. 

Bergeron (2003) mostra a relevância dessa estratégia referindo-se à sua presença significativa 

na lista das 500 empresas da revista Fortune, contando com cerca de 50% de empresas que 

estabeleceram Centros de Serviços Compartilhados. 

Schulman et al (1999) conceituam Centro de Serviços Compartilhados como:  

“A concentração dos recursos da companhia operando como atividades, tipicamente 

espalhados através da organização, visando servir múltiplos parceiros internos a 

custos mais baixos e com níveis de serviços mais elevados, com o objetivo comum 

de satisfazer clientes externos e ampliar o valor corporativo (SCHULMAN et al, 

1999, p. 9, tradução livre). 

Por sua vez, Bergeron (2003) define CSC como sendo: 

Serviços compartilhados é uma estratégia colaborativa na qual um subconjunto de 

funções de negócios existentes é concentrada numa nova unidade de negócio semi-

autônoma, que tem uma estrutura gerencial projetada para promover eficiência, 

geração de valor, redução de custos e melhoria dos serviços para clientes internos da 
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corporação pai, como um negócio competindo no mercado aberto (BERGERON, 

2003, p.3, tradução livre). 

Um Centro de Serviços Compartilhados tem por atributos: (a) operação autossuficiente;         

(b) orientação para processos; (c) direcionamento pela competitividade de mercado;              

(d) aumento de investimentos em tecnologia; (e) foco no serviço e suporte a “parceiros de 

negócio” (vai além de ‘serviço ao cliente’ e ‘suporte ao cliente’); (f) foco na melhoria 

contínua (SCHULMAN et al, 1999). 

Quinn et al (2000) apontam os tipos de serviços que potencialmente podem ser objeto de 

compartilhamento. Os serviços seriam preponderantemente das funções financeira, recursos 

humanos, tecnologia da informação, suprimentos e suporte. Quanto ao tipo os mesmos 

poderiam ser ‘transacionais e administrativos’ e ‘profissionais e técnicos’. 

Bergeron (2003) aponta também quais são oportunidades de serviços para constituição de um 

CSC (Figura 2). 

Figura 2 – Oportunidades para compartilhamento de serviços 

 

Fonte: Baseado em Bergeron (2003) 

Ainda sobre a questão de centralização e descentralização Schulman et al (1999) apresentam a 

adoção dos CSCs num contexto histórico, diferenciando ‘centralização’ de ‘concentração’ e  

‘descentralização’ de ‘distribuição’. 

Companhias descentralizaram porque a centralização levou a uma monolítica e 

insensível cultura corporativa com pequena preocupação para as necessidades do 

cliente. Mas a descentralização levou à necessidade de criar infraestruturas 

duplicadas em cada unidade operacional, visando propiciar funções e processos de 

suporte. 

Ao longo do tempo, as pessoas perceberam que a estrutura ideal seria aquela na qual 

algumas atividades eram concentradas (não centralizadas) e outras eram distribuídas 
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(não descentralizadas). Com o objetivo de fazer isso, tornou-se necessário definir 

quais atividades são apropriadas para concentração. 

A forma de fazer isso é definir quais atividades são únicas para as unidades de 

negócio e estratégicas para o relacionamento das unidades de negócio com seus 

clientes e quais atividades eram comuns a todas as unidades de negócio e não 

estratégicas. Essas atividades comuns são aquelas que os líderes de unidades de 

negócios frequentemente consideram de valor não-agregado ou de baixo valor 

agregado. 

Essas atividades comuns estão no ponto para consolidação numa operação de 

serviços compartilhados. Elas caem em duas categorias: processamento transacional 

de elevado volume e serviços profissionais especializados. (SCHUMAN et al, 1999, 

p. 33-34, tradução livre). 

Silva et al (2006) se referem à falta de visão estratégica envolvida na constituição de um CSC, 

quando se considera apenas o efeito de centralização nessa decisão. 

Schulman et al (1999) apontam que o debate centralização-descentralização permeia décadas. 

Para diferenciá-los do CSC apresentam as características convergentes e divergentes entre os 

modelos centralizado, descentralizado e o compartilhamento de serviços (Figura 3). 

Figura 3 – Convergências e divergências dos modelos centralizado, descentralizado e de 

compartilhamento 

 

Fonte: Schulman et al (1999, p. 12, tradução livre) 

A decisão por instituir um CSC e de terceirizar passa pelos mesmos elementos. Em ambos os 

casos a relação entre as unidades de negócio da companhia e o prestador de serviços (interno 

no caso do CSC ou externo no caso da terceirização) tem que ser igual. Apenas o foco em 

redução de custos transacionais não é onde estão os principais benefícios, mas sim na relação 
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de parceria. Uma terceirização demanda condições contratuais de longo-prazo para fazer 

frente às mesmas condições de uma relação interna como a com um CSC (SCHULMAN        

et al, 1999). 

Uma forma de encarar a constituição de um CSC é como se fosse uma terceirização 

(outsourcing), porém vista como um processo interno (insourcing), ou seja, ao invés de 

repassar o processo para outra empresa faz-se a passagem para uma unidade interna. Quando 

bem feita a implementação de um CSC amplia a operação descentralizada de forma a permitir 

que a Companhia dê atenção a aspectos estratégicos. As tarefas não estratégicas seriam 

direcionadas para o CSC (SCHULMAN et al, 1999). 

Serviços compartilhados também podem ser vistos como um estágio intermediário para a 

terceirização de serviços suporte, por conta da necessidade de tais serviços também terem que 

ser gerenciados, mesmo que as operações sejam feitas externamente. Experiências mal 

sucedidas de terceirização têm levado empresas a fazer o backsourcing, ou seja, tomar de 

volta as funções originalmente terceirizadas (QUINN et al, 2000). 

Bergeron (2003) sintetiza seu entendimento sobre a relação do modelo de CSC com os 

modelos de centralização, descentralização e terceirização quando afirma que: 

Em muitos aspectos, o modelo de serviços compartilhados é uma abordagem  

híbrida que compartilha características com modelos mais tradicionais com a 

centralização (por exemplo: acesso à mais nova tecnologia, economias de escala e 

downsizing), descentralização (por exemplo: foco no cliente e agilidade para melhor 

atender às necessidades do cliente) e terceirização (por exemplo: descarregamento 

de atividades não estratégicas) (BERGERON, 2003, p. 27, tradução livre). 

Alguns aspectos são importantes para a constituição de um CSC, tais como: a quantificação 

de benefícios, a localização, a precificação e o acordo de nível de serviços, a escolha da  

liderança e da equipe e a estrutura interna do CSC. 

A organização de CSCs pode ser feita segundo cinco possibilidades geográficas : por 

unidades organizacionais, por país, por centros de excelência, por regionais (mundial); global 

(SCHULMAN et al, 1999). 

Outra questão significativa para a implementação de um CSC é a sua localização. Schulman 

et al (1999) recomendam que sejam considerados como critério de seleção do local:              

(a) qualidade/habilidades da força de trabalho; (b) Disponibilidade de habilidades em TI;      

(c) Custo / flexibilidade da força de trabalho; (d) Abertura a novas ideias da força de trabalho; 

(e) Disponibilidade de concessões governamentais; (f) Impostos; (g) Custo de comunicação; 
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(h) Infraestrutura de comunicação; (i) Custos em grandes centros; (j) Requisitos 

estatutários/legais; (l) Infraestrutura externa; (m) Acessibilidade para viagens; (n) Estabilidade 

política; (o) Adequação da língua; (p) Infraestrutura no país (SCHULMAN et al, 1999). 

As questões de precificação e de constituição de um acordo de nível de serviços são também 

relevantes num CSC. (SCHULMAN et al, 1999). Um acordo de nível de serviços é: 

... um contrato que define o relacionamento entre um prestador de serviços 

compartilhados e um cliente. Esses contratos precisam ser simples e claros e não são 

colocados para definir a resolução de todas as circunstancias concebíveis que 

poderiam ser levantadas no curso dos negócios (QUINN et al, 2000, p. 150,    

tradução livre). 

Silva et al (2006) destacam a importância de um ANS com relação à definição das 

responsabilidades entre as relações das UNs com o CSC, assim como, a necessidade de 

discussão dessas responsabilidades caso as lideranças das UNs sintam-se desconfortáveis e 

com um sentimento de perda de controle. 

Sobre a dificuldade de recrutamento de pessoal para o CSC, assim como o perfil desejado do 

líder do CSC Quinn et al (2000) afirmam que: 

O recrutamento e seleção de toda a equipe dos serviços compartilhados, incluindo 

executivos, é provavelmente uma das tarefas mais críticas que alguém pode 

empreender. A liderança de serviços compartilhados contempla certos tipos de 

pessoas que podem tanto construir fortes relacionamentos com clientes e construir 

um clima positivo de realização dentro do centro e ter o serviço realizado. Forte 

habilidade de trabalhar com pessoas é essencial (QUINN et al, 2000, p. 132, 

tradução livre). 

A escolha da liderança é vista como um dos aspectos mais críticos para a implementação de 

um CSC. Sobre isso Quinn et al (2000) afirmam que: 

A questão de quem deveria liderar os serviços compartilhados é talvez a proposição 

mais intrigante. Deveria a pessoa ser de dentro do staff da organização ou deveria a 

organização dar um salto ousado e tanto ir para as unidades de negócio ou mesmo 

mais dramaticamente, ir para fora da corporação para achar um implementador 

temporário para os serviços compartilhados? (QUINN et al, 2000, p. 117-118, 

tradução livre) 

Quinn et al (2000) afirmam que para líder do CSC o profissional deve ter uma visão 

estratégica, com competências de gestão de pessoas e de mudanças com orientação para 

resultados. 

A estrutura interna do CSC também deve merecer atenção. Quinn et al (2000) entendem que 

as atividades de governança e transacionais devem ser segregadas, cabendo ao CSC apenas as 

segundas. Para esses autores o CSC deve ser uma estrutura independente dentro da 



84 

companhia. Quando envolver além das atividades transacionais os serviços profissionais e 

consultivos o CSC poderia ser organizado em duas partes ou centros: centro de escala 

(serviços transacionais e administrativos) e centro de expertise (serviços profissionais e 

consultivos). CSCs de funções múltiplas terão estruturas mais complexas que outros com uma 

única função compartilhada. 

Silva et al (2006) defendem a adoção de um balanced scorecard de forma a propiciar o 

alinhamento das estratégias com vistas agregação de valor num CSC. 

Duas questões são particularmente relevantes ao se considerar a implementação de um CSC. 

A melhoria por reengenharia de processos e a adoção de um sistema integrado de recursos de 

TI (ERP – Enterprise Resource Planning). 

Uma questão controversa na implementação de CSCs é se a reengenharia de processos deve 

ser feita antes ou depois do CSC. A resposta de Schulman et al (1999) é ‘depende’. As razões 

para fazer a reengenharia antes são: volumes e produtividade estão fora de controle; a 

companhia está implementando um sistema ERP; após um processo de fusão organizacional. 

Por outro lado, uma reengenharia deve ser realizada depois da constituição do CSC quando há 

uma demanda por controle em função de profunda despadronização de atividades. 

Quinn et al (2000) têm outra posição acerca da adoção da reengenharia de processos, 

considerando que apenas a sua execução, posteriormente à constituição do CSC, seria o 

adequado. Suas argumentações podem ser conhecidas no seguinte trecho. 

Tentar fazer a reengenharia antes do compartilhamento de serviços é a receita para o 

fracasso. Não há estrutura de poder ou motivação para unidades de negócio distintas 

e organizações para concordar num simples processo ou aceitar responsabilidade 

conjunta para aprimoramento. É uma perda de tempo e dinheiro considerar 

reengenharia ou otimização de processos enquanto unidades de suporte duplicados 

permanecem no lugar. [...] Reengenharia não é um pré-requisito para serviços 

compartilhados, ela tem que acontecer depois do serviços compartilhados estar 

formado ou durante a implementação (QUINN et al, 2000, p. 15-16, tradução livre). 

Outro aspecto relevante na implementação de CSC é a questão do aporte de tecnologia. Duas 

tecnologias são as mais importantes: a adoção de um ERP e de callcenter (SCHULMAN et al, 

1999). Schulman et al (1999) alerta para a adoção ou não de tecnologias de ERP e Callcenter. 

A conveniência de qualquer companhia empreender a implementação de um serviço 

compartilhado é um esforço próximo com aquele do movimento por empreender um 

ambiente de software de ERP. Se um ERP não está sendo ou não foi implementado, 

executivos precisam considerar cuidadosamente os benefícios compostos 

disponíveis de um movimento para um ERP e um ambiente de serviços 

compartilhados. 
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O mesmo pode ser dito para call centers; Eles são criticamente importantes para 

alcançar o máximo benefício de uma implementação de serviços compartilhados, 

especialmente se atividades de recursos humanos estão sendo consolidadas numa 

organização de serviços compartilhados (SCHULMAN et al, 1999, p. 96,      

tradução livre). 

Para Schulman et al (1999) um CSC propicia benefícios tangíveis e intangíveis. Os tangíveis 

seriam: redução de despesas, aumento de produtividade, economia de escala, aprimoramento 

tecnológico, aprimoramento de controle, aprimoramento da força de trabalho, elevação da 

aquisição de vendas consolidadas. Por sua vez, os benefícios intangíveis seriam: amplia os 

serviços ao consumidor, padroniza processos e agrega recursos, direciona a organização para 

uma única abordagem, transição mais rápida por conta do foco na agregação de valor, 

manutenção mais eficaz de padrões, aprimora a precisão e consistência das informações e 

melhora a alavancagem da curva de aprendizagem. Apesar da redução de custos ser um dos 

benefícios importantes da implementação de um CSC está não deve ser sua principal razão, 

mas sim por questões estratégicas. 

Um alerta sobre a aparente desconsideração da relevância que serviços transacionais e 

administrativos têm recebido é feita por Quinn et al (2000) quando afirmaram que 

[n]um nível conceitual isso é compreensível. Num nível prático, entretanto, é 

importante reconhecer quão valiosos e importantes são funções transacionais e 

administrativas para uma organização. [...] Uma das tendências mais perturbadoras 

flutuando entorno de conferências e periódicos profissionais é usar o termo não 

agregador de valor para descrever trabalho transacional e administrativo (QUINN et 

al, 2000, p. 63, tradução livre). 

Schulman et al (1999) sintetiza o tamanho do desafio que uma organização enfrenta ao decidir 

pela adoção de um centro de serviços compartilhados. 

Serviços compartilhados não são para corações fracos. Mover-se para um método de 

operação de serviços compartilhados implica numa gigantesca mudança cultural 

para uma organização. O contexto de negócio inteiro deve ser mudado. Demanda 

tempo, esforço e vastas quantidades de energia em gerenciamento para mover-se de 

uma mentalidade de gerenciamento puramente descentralizado de atividades suporte 

em cada unidade de negócio ou gerenciamento centralizado de atividades suporte no 

nível corporativo para uma mentalidade de parceria entre unidades de negócio e uma 

organização de serviços consolidado (SCHULMAN et al, 1999, p. xv-xvi). 

A definição dos limites de atuação é um dos aspectos mais críticos na constituição de um 

CSC. Há sempre a possibilidade de redefinição futura, porém a análise das possibilidades 

deve evidenciar que houve uma preocupação antes da rejeição da execução de algum serviço 

(QUINN et al, 2000). 

O ponto preocupante na constituição de um CSC está relacionado ao sentimento de 

distanciamento que a força de trabalho do próprio CSC pode ter das unidades de negócio, 
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recomendando com que esforços constantes de aproximação entre ambos sejam levados a 

efeito (SCHULMAN et al, 1999). 

Uma das dificuldades enfrentadas na constituição de um CSC está relacionada à estrutura e 

orientação do time executivo como elemento de aceitação do modelo de serviços 

compartilhados. As palavras de Quinn et al (2000) são particularmente esclarecedoras 

Numa organização com um grupo executivo tradicional, companhias operadoras 

individuais ou unidades de negócio podem ser tão fortes e autônomas que não 

adotaram pensamento empresarial ou a preocupação sobre redução de custos para 

toda a companhia. Num conjunto executivo tradicional, cada ocupante é 

recompensado pela entrega de seus próprios resultados organizacionais com poucas 

recompensas ou elogios por contribuir para o desempenho de uma unidade de 

negócios paralela ou para a organização como um todo. Nesse modelo porque 

qualquer executivo concordaria em adotar serviços compartilhados pelo bem comum 

a menos que ele tivesse que fazê-lo? (QUINN et al, 2000, p. 67, tradução livre). 

Bergeron (2003) aponta que a constituição de um CSC ocorre por meio da concentração de 

recursos existentes internamente na organização, havendo, quando necessária, a 

complementação de recursos. 

Quinn et al (2000) afirmam que o desenvolvimento de um CSC ao longo de sua vida pode ter 

estágios diferentes iniciando com uma unidade da empresa, progressivamente incorporando 

práticas de mercado até eventualmente transformar-se numa empresa independente.  

Para Bergeron (2003) a implementação de um Centro de Serviços Compartilhados demanda 

um tempo significativo para efetivação. Em suas palavras “quanto maior e mais diversificada 

a corporação, mais demorada serviços compartilhados será para implementar e mais custoso” 

(BERGERON, 2003, p. 22, tradução livre). Para CSCs domésticos a implementação 

demoraria pelo menos um ano. Por sua vez, CSCs internacionais demandariam pelo menos 

cinco anos para implementação. 

Schulman et al (1999) entendem que a configuração de um Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) passa por quatro etapas principais, a saber: mobilização, avaliação, 

projeto e implementação.  

Quanto à estratégia de implementação a companhia pode escolher entre um início rápido (big 

bang) ou uma abordagem deliberativa (a estratégia utilizada na maioria dos casos). A primeira 

estratégia é utilizada, usualmente, para suplantar lideranças fortes de unidades de negócios. O 

efeito, no entanto, é uma ruptura com empregados e com as operações do dia-a-dia. Decisões 

são tomadas rapidamente, por vezes como barganhas com as unidades de negócio e não a 
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partir de considerações de longo prazo. Na segunda estratégia as movimentações das pessoas 

ocorrem ao longo de um período de tempo. Em função do tempo maior o planejamento dos 

recursos pode ser melhor realizado, além de permitir um esforço piloto. A resistência pode ser 

maior por conta do maior tempo de transição, além de barreiras burocráticas que podem se 

interpor ao esforço de mudança (SCHULMAN et al, 1999). 

Sobre esse tema Quinn et al (2000) também apresenta as duas possibilidades, denominado de 

orientação evolucionária (abordagem gradativa e de escopo limitado) e de orientação 

revolucionária (abordagem mais rápida e de escopo mais amplo) apresentando prós e contra 

de cada uma.  

Finalmente, Silva et al (2006) ressaltam a importância de adoção de uma estratégia de 

gerenciamento de mudança para a consecução da implementação de um CSC. 

As mudanças nos processos de negócios, oriundas da implementação de um CSC, 

causam efeitos na estrutura organizacional, afetando os papéis individuais das 

pessoas na empresa. Uma ativa abordagem do gerenciamento da mudança leva a 

uma bem-sucedida consecução de um ambiente administrativo-financeiro 

compartilhado, uma vez que propicia a construção do entendimento das pessoas 

sobre as modificações oriundas da implementação, levando estas a se 

comprometerem com o projeto, a obtenção do alinhamento dos elementos-chave da 

organização – estrutura, papéis e habilidades – no apoio da implementação e o 

desenvolvimento de melhoria contínua com vistas à sustentação da mudança 

(SILVA et al, 2006, p. 38). 

A escolha de uma consultoria para suporte ao processo de implementação também é um ponto 

relevante. Pode-se considerar três tipos de consultorias: (a) Uma das grandes consultorias 

(detém conhecimento profundo, porém com elevado custo); (b) consultorias especializadas 

(apresentam conhecimento especializado em determinados aspectos da implementação de um 

CSC, tem custo menor, porém com dificuldade para implementações globais); (c) consultores 

independentes (ex-executivos de CSCs, baixo custo, mas com conhecimento limitado à 

própria experiência). (SCHULMAN et al, 1999). 

Como pode ser constatado apesar do conceito de CSC já estar no meio empresarial a mais de 

20 anos sua implementação ainda é considerada desafiadora. O CSC é considerado no mundo 

como um produto que é implementado num programa de mudança organizacional.  

Questões críticas que aparecem como dificuldades ou resistências devem se caracterizar como 

controvérsias (redes de actantes humanos e não-humanos se formando e se dissociando). 

Nesse sentido ficou claro um conjunto de pontos sinalizados pela literatura de CSC que 

merecem atenção durante a implementação de um CSC. São eles: (a) a questão da 
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centralização e descentralização; (b) a definição do gerente do CSC; (c) a escolha da equipe; 

(d) sua localização; (e) a adoção da estratégia de big bang; (f) o momento de realização da 

reengenharia de processos; (g) a questão da estratégia de gestão de mudanças; (h) o aporte de 

tecnologias como a de callcenter e de ERP; (i) a adoção de uma consultoria para suporte 

metodológico externo; (j) a utilização de estratégias de precificação e adoção de um acordo de 

nível de serviços; (l) resistência do time executivo ao modelo de serviços compartilhados. 

Nota-se que tanto o vocabulário quanto a abordagem adotada na literatura sobre CSC está 

impregnada com um entendimento da mudança sob o prisma episódio. No presente estudo 

vamos abordar essa mudança por outra ótica, a das mudanças contínuas à luz da ANT.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

5.1 Posicionamento ontológico e epistemológico do estudo 

 

O presente estudo teve por desafio a abordagem da mudança organizacional sob o prisma de 

processos. Isso remete a uma discussão ontológica substância versus processo, que já 

comentamos em capítulo anterior. Tal distinção ontológica reflete duas visões de mundo. Na 

primeira o mundo seria constituído por entes (substâncias) e as mudanças em tais entes 

ocorreriam na forma de processos. Noutra visão, “as coisas são reificação de processos” 

(VAN DE VEN; POOLE, 2005, p. 1379, tradução livre). 

Como os próprios autores colocam, a adoção de uma ou outra visão traz repercussões 

significativas da forma como alguém passa a encarar as organizações. Na primeira concepção 

como um ente substantivo, na segunda como um verbo, um contínuo ‘organizar’ (organizing). 

Hernes (2012) destaca a importância da troca do conceito de ‘ser’ para o de ‘tornar-se’ 

(becoming) no pensamento de processos. Ao invés de falar-se de determinadas qualidades das 

coisas, consideradas a priori, ter-se-ia o entendimento que tais coisas encontram-se em 

processo de desenvolvimento, produzido mediante relacionamentos de atores, sejam eles 

humanos ou não-humanos. 

A discussão ontológica na ANT passa pela compreensão do que vêm a ser os atores-rede. Um 

ator-rede é constituído por actantes humanos e não-humanos associados dinamicamente entre 

si (LATOUR, 2005). Essa dinamicidade impossibilita uma consideração ontológica do ator-

rede como substância por conta das alterações dos actantes constituintes do ator-rede. 

Parafraseando Latour (2005) ao adotar a expressão quase-objeto de Serres, o ator-rede seria 

uma quase-substância, algo que, por vezes, parece ser estável e, no entanto, no momento 

seguinte pode ser alterado por conta da agregação ou desagregação de  actantes. 

  

Law (1992) nos brinda com uma passagem que dá a dimensão do desafio ontológico trazido 

pela ANT. 

… pessoas são quem são porque são redes padronizadas de materiais heterogêneos. 

Se você tomar meu computador, meus colegas, meu escritório, meus livros, minha 

mesa, meu telephone e não serei o sociólogo escrevendo artigos, apresentando 

palestras e produzindo ‘conhecimento’. Eu seria alguma coisa realmente diferente – 

e o mesmo é verdade para todos nós. Portanto, a questão analítica é essa. Um agente 

é um agente primariamente porque ele ou ela habita um corpo que carrega 
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conhecimentos, habilidades, valores e todo o resto? Ou um agente é um agente 

porque ele ou ela habita um conjunto de elementos (incluindo, obviamente, o corpo) 

que se estende numa rede de materiais, somática e caso contrário, que cerca cada 

corpo? (LAW, 1992, p. 4, tradução livre). 

A metáfora das controvérsias como um fluir de magma de Venturini (2010a) mostra-se como 

uma forma de representação dessa dinamicidade, pois momentos de aparente solidificação do 

magma são alternados por outros de fluxo. 

Na concepção da ANT essa solidificação transitória do magma venturiniano é representado 

pelo conceito de caixa-preta, ou seja, quando uma controvérsia passa a não ser mais 

questionada, apesar da possibilidade sempre existente de ser reaberta como observa Harman 

(2009). 

Latour (2005) vê claramente as redes como uma forma adequada de representar fluxos. 

Entretanto, apesar da convicção que possa transparecer nas palavras de Latour (2005) a 

representação de um fluxo por meio de uma rede, mesmo sendo esta dinâmica, pode não ser 

tão facilmente visualizada. Tal dificuldade explica-se quando se tenta fazer uma representação 

plana de uma rede (por exemplo, no papel em que foi escrito este relatório de pesquisa), na 

qual temos em momentos distintos associações entre actantes diferentes (Figura 4). Sendo a 

rede dinâmica, a representação plana permite a visualização apenas de um momento para 

outro como fotogramas num filme (momentos (1), (2) e (3) da Figura 4). Esse é um dos 

pontos de dificuldade destacados por Van de Ven e Poole (2005) na abordagem de processos.  

Todavia, se pudéssemos representar tanto os actantes, quanto as associações entre eles os 

actantes ao longo do tempo, poderíamos visualizar cada actante como segmentos de curvas 

(Figura 4 - Actante A passando a incorporar a rede a partir do momento (3), Actante B com 

incorporação à rede do momento (1) até o momento (3) e o Actante C entre (1) e (2)). 

Por sua vez, as associações entre esses actantes seriam vistas como superfícies que ligam 

esses actantes enquanto estiverem se relacionando (associações ‘ba’ e ‘bd’ representadas por 

superfícies que ligam os actantes B com A e B com D, respectivamente, na Figura 4). Nessa 

representação podemos perceber  a característica de fluxo da representação da rede da ANT, 

aproximando-a das teorias de processo. Mesmo assim, a clareza de sua representação  pode 

ser comprometida quando novos actantes e associações se juntarem à dinâmica social por 

conta do aumento de sua complexidade – desafio com o qual tentamos lidar neste estudo, 

como veremos nos próximos itens do Percurso Metodológico. 
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Figura 4 – Uma representação de fluxo para redes dinâmicas 

 

Legenda: A, B e C são três actantes diferentes. As associações foram representadas pelos pares bc, bd e ba.      

(1), (2) e (3) são diferentes momentos no tempo. Na visualização em três dimensões dos mesmos actantes e 

associações entre eles, as representações de A, B e C têm eixos em curva. Por sua vez, as associações devem ser 

entendidas como superfícies. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Se sob o prisma ontológico a abordagem de processos atende à mudança vista como fluxo, 

precisamos, por sua vez, ter uma abordagem epistemológica compatível. A ANT tem 

características pós-estruturalistas conforme Law (2004), quando afirmou que os textos 

produzidos por Latour seguem tal vertente epistemológica, como fica claro em suas palavras:  

Apesar dos textos dos pós-estruturalistas serem frequentemente tomados como 

abstratos e filosoficamente demandantes, muitos escritores associados com ou 

influenciados por essa abordagem (embora possam resistir ao rótulo) são também 

empíricos e históricos numa forma relativamente franca (por exemplo Foucault, 

Latour, Haraway, Mol) (LAW, 2004, p. 163, tradução livre, grifo nosso). 

 

Tal posição é reforçada por Latour (2005) ao questionar o estruturalismo nos estudos 

organizacionais: 
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... estudos organizacionais, estudos da ciência e tecnologia, estudos de negócios, 

estudos de informação, Sociologia, Geografia e a Antropologia, qualquer que seja o 

campo, não podem, por definição, confiar em qualquer explicação estruturalista, 

uma vez que informação é transformação. (LATOUR, 2005, p. 153) 
 

Latour (1994), como afirmou Law (2004), não reconhece o rótulo de pós-estruturalista, 

preferindo colocar-se como um não-moderno, uma vez que o moderno jamais teria existido 

em suas bases humanistas. Para esse autor o significado de moderno tem tantos sentidos 

quantos forem os seus pensadores. Ao se mencionar o moderno, está subjacente o 

entendimento de que o passado é arcaico, antigo e superado e o moderno refere-se ao novo 

constituído por ganhadores.  

Assim, o moderno pode referir-se ao novo estabelecido por ganhadores, enquanto o passado é 

arcaico, antigo e superado. O tempo é visto como uma frente de progresso na qual tudo seria 

novo, em uma concepção linear do tempo, segundo a qual quanto mais tempo decorrido, seria 

mais distinto da realidade vigente (LATOUR, 1994).  

Latour (1994) questiona a existência de frente de progresso como preconizada pelo 

modernismo por considerar que certos elementos são novos, mas coexistem com outros com 

constituições tidas como antigas. Portanto, esta frente seria uma falácia: 

Eu talvez use uma furadeira elétrica, mas também um martelo. A primeira tem vinte 

anos, o segundo centenas de milhares de anos. Eu serei um carpinteiro ‘de 

contrastes’ porque misturo gestos provenientes de tempos diferentes? Eu serei uma 

curiosidade antropológica? Ao contrário, mostrem-me uma atividade que seja 

homogênea do ponto de vista do tempo moderno. Alguns dos meus genes têm 500 

milhões de anos, outros 100.000, e meus hábitos variam entre alguns dias e alguns 

milhares de anos (LATOUR, 1994, p. 74). 

 

Na concepção de Latour (1994), a noção de tempo seria mais bem entendida pela imagem de 

uma espiral: o passado estaria contido e protegido e o futuro seria representado por um círculo 

em permanente expansão. Nessa imagem, algo mais antigo pode estar muito mais próximo do 

presente do que algo que ocorreu há menos tempo (Figura 5). 
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Figura 5 – Comparação do tempo moderno e não-moderno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Latour (1994) 

 

Portanto, a partir das colocações de Latour (1994), o ponto de vista não-moderno, imbricado 

na ANT, traz uma compreensão distinta do tempo em relação à concepção temporal moderna. 

Langley e Tsoukas (2012) consideram que “o tempo é central e ubíquo aos estudos 

organizacionais de processo”. A forma de capturar o tempo, no entanto, é um ponto crítico em 

tais estudos – mais um desafio com o qual no propusemos lidar. 

A partir dessas considerações e de seu objetivo, o presente estudo pode ser caracterizado 

numa ontologia de processos e sob o prisma epistemológico, como pós-estruturalista ou não-

moderno, como preferiria denominar Latour (1994), já que para realiza-lo lançamos mão da 

Teoria Ator-Rede. 

 

5.2 O pesquisador e seus interesses 

 

Um aspecto considerado por Versiani (2005) e por longo tempo negligenciado pelos 

pesquisadores é a explicitação de suas motivações, além dos aspectos contingenciais e 

teóricos considerados para a construção do objeto da pesquisa. Ao relatar a forma pela qual se 

interessou pela temática da autoetnografia essa autora afirma que: 
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[a]ssim descrito, o processo de construção do ‘meu objeto de pesquisa’ parece tão 

evidente [...] sabemos se tornou praxe, durante muito tempo, a não exigência que 

tais motivações fossem explicitadas. Por considerar um equívoco a naturalização do 

processo altamente construtivo de qualquer objeto de pesquisa é que eu gostaria de 

brevemente mencionar, como um ‘registro dos fatos antecedentes’, algumas das 

motivações, contingências e pressupostos teóricos que permitiram e permearam o 

meu olhar sobre o tema (VERSIANI, 2005, p.25). 

Para essa autora, os pesquisadores deveriam “explicitar quanto possível seu próprio lugar de 

fala, sua localização sociocultural, suas eventuais identificações com minorias e novas 

subjetividades, seus pressupostos-estéticos e políticos” (VERSIANI, 2005, p. 67), entendendo 

tal medida como uma diretriz ética que deveria ser adotada pelos pesquisadores. 

Meu interesse e conhecimento de gestão de mudanças tem origem empresarial com 

aprofundamento acadêmico. No âmbito organizacional, ao longo da carreira empresarial (com 

26 anos, 21 dos quais em posições de nível gerencial), participamos ou lideramos processos 

de mudança organizacional, tanto na organização atual quanto em outras organizações. No 

presente momento, somos gerente de um Departamento que dá suporte a uma unidade 

operacional, cujo foco é a manutenção de sistemas produtivos da empresa. Estamos nesta 

posição gerencial específica há oito anos. 

No âmbito acadêmico, estimulado pelas experiências profissionais, dedicamo-nos no 

mestrado, assim como em pesquisas subsequentes, à compreensão dos processos de mudança 

organizacional, notadamente à luz do fenômeno das transições pessoais (BRIDGES, 1991) e a 

forma de atuação do líder para facilitação desse processo. Portanto, nossas referências 

pessoais vão além do trânsito na literatura sobre mudanças em função do presente estudo. 

Uma consulta às referências de pesquisas que realizamos (PINTO, 2001; CERRETTO; 

TEIXEIRA, 2002a, 2002b, 2003, 2010) evidencia o caráter funcionalista de tais pesquisas. 

Uma dúvida pode aflorar: Por que decidimos encarar o desafio de mudar de uma vertente 

eminentemente funcionalista para outra pós-estruturalista?  

O processo tem sido longo e intenso. O início da tomada de consciência dos paradigmas 

modernos e pós-modernos é consequência direta do processo de aprendizagem do doutorado. 

O descortinar de possibilidades foi promovido, de maneira geral pelo curso, mais 

especificamente pelas disciplinas de ‘Teoria das Organizações’ e ‘Epistemologia’ que, por 

propiciarem um entendimento inicial sobre Filosofia, despertaram as limitações funcionalistas 
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que norteavam originalmente nosso pensamento
35

. A vertente epistemológica aflorou na 

discussão da visão de Giddens, como um autor de transição entre o estruturalismo e o pós-

estruturalismo, expressa por Barley e Tolbert (1997). O determinismo da estrutura sobre os 

seres humanos estabelecido pelos estruturalistas incomodava. A posição de Giddens (1986) 

do papel dos indivíduos como influenciadores da estrutura mostrou-se inicialmente atraente. 

A partir da posição de Barley e Tolbert (1997) sobre a possibilidade de translação do modelo 

giddeniano, pudemos perceber a forma pela qual uma mudança ocorre por meio da interação 

do indivíduo com a estrutura.  O contato com a obra de Latour (1994) em ‘Epistemologia’ foi 

revelador da agência dos não-humanos. As colocações do autor encontraram eco nas 

vivências de nosso dia-a-dia, fazendo com que reconhecesse a agência de diversos não-

humanos, tanto na vida pessoal, quanto profissional.  

Recentemente, fomos designado pelo diretor da área, responsável pela operação do negócio 

da empresa para acumular com a gerência de área, a coordenação de implementação de um 

processo corporativo, no âmbito da diretoria. Em síntese, uma sobreposição de três 

identidades (doutorando-pesquisador, gerente e implementador).  

Fizemos a proposição da ideia de investigar o processo que visa à implementação do CSC, 

solicitando autorização para tanto. A inserção na condição de pesquisador, realizando a 

pesquisa na própria organização, foi oficializada por pleito interno com a anuência do 

superior imediato, endereçada à área competente (RH central da empresa), após aprovação do 

respectivo diretor
36

. O RH central emitiu parecer favorável à execução da pesquisa (Anexos A 

e B), o que também incentivou a sua realização. Cabe informar que tivemos subsídio 

educacional da referida empresa para o curso de doutorado
37

.  

A concomitância de identidades que tivemos (pesquisador / gerente administrativo / 

implementador do CSC) traz à tona uma das discussões relevantes associadas à ANT: a 

caracterização ontológica do que venha a ser um actante. Em outros termos, no caso em tela: 

Quem é o “Clovis”? 

                                                 
35

 Possivelmente decorrente da formação como engenheiro. da atuação empresarial gerencial e da experiência 

como docente de metodologia científica, por 10 anos, numa vertente qualitativa, porém positivista (buscando 

sempre relações de causalidade). 
36

 O diretor em questão é o responsável pela área onde atua o pesquisador.  
37

 A execução da pesquisa de campo na organização não é uma exigência do referido subsídio, mas sim a 

possibilidade de aplicabilidade do conhecimento. Este também é um interesse meu. Esse objetivo poderia 

também ser atingido por um estudo realizado em outra organização, porém se tratou de aproveitar a oportunidade 

de acompanhar uma mudança organizacional já delineada e na qual a participação do pesquisador como 

profissional da empresa já está definida. 
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Numa abordagem inicial, poder-se-ia considerar, a título de simplificação
38

, que “Clovis” é 

mestre em Administração de Empresas, é um pesquisador-doutorando, é um gerente 

administrativo da Empresa X e também o implementador do CSC (Figura 6).  

Entretanto, o que vem a ser cada uma dessas identidades? 

Figura 6 – O que constituí o híbrido “Clovis” 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O “Clovis-mestre” é constituído por uma rede que envolveu as disciplinas do mestrado 

(quase-objeto), os professores do mestrado (híbridos), a orientadora do mestrado (híbrido), a 

dissertação de mestrado (quase-objeto) e o diploma do mestrado (quase-objeto). Esta rede foi 

constituída no momento em que “Clovis” cursava o mestrado (Figura 7). Num segundo 

momento, quando “Clovis” começou a cursar o doutorado parte da rede original do mestrado 

foi compartilhada. Como possuir um mestrado era um pré-requisito, tanto a dissertação, 

quanto o diploma foram necessários para começar a compor o “Clovis-pesquisador-

doutorando”. A esses dois actantes não-humanos vieram agregar-se as disciplinas do 

doutorado (quase-objeto), os professores do doutorado (híbridos) e a orientadora do doutorado 

(híbrido) (Figura 7). 

Paralelamente à sua carreira acadêmica, “Clovis” tinha uma atuação gerencial na Empresa X. 

O “Clovis-gerente” precisa ter uma designação gerencial (quase-objeto) para poder atuar 

como “gerente” na Empresa X. Além disso, um gerente pressupõe a gestão de uma equipe 

(macro-ator constituído por diversos híbridos). Além disso, agregam-se a Clovis-gerente 

outros actantes relacionados a essa condição na Empresa X, como uma caixa de e-mails 

(quase-objeto), uma agenda eletrônica (quase-objeto), um celular 3G (objeto) e um notebook 

(objeto). 

                                                 
38

 A simplificação aludida parte do pressuposto de reconhecimento da complexidade inerente à representação 

efetiva de um actante. Portanto, qualquer modelo que venha a ser adotado é uma simplificação da realidade. 
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A acumulação de funções com a de implementador do CSC fez com que se agregasse à rede 

do Clovis-gerente outro actante relevante: uma designação como implementador dada pelo 

diretor (quase-objeto). Para atuação como implementador, o híbrido “Clovis” compartilhou os 

demais actantes da rede do “Clovis-gerente” (Figura 7). 

Figura 7 – As redes constituintes de “Clovis” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Entretanto, a visão egocêntrica com “Clovis” no centro da rede é falaciosa, pois os demais 

actantes constituintes da rede Clovis-pesquisador-gerente-implementador também guardam 

alguns relacionamentos entre si (Figura 8). 

Figura 8 – As redes constituintes de “Clovis” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Salientamos que cada actante mencionado é um ator-rede em si. A designação do 

implementador é um exemplo. Essa designação foi uma pontualização de outros atores-rede 

anteriores (Figura 7 e Figura 8), pois foi constituída por um e-mail, redigido pela secretária do 

diretor, a partir de uma minuta do texto elaborado pelo consultor. Os destinatários foram 
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obtidos a partir de uma lista de endereços de e-mails preparada pela secretária segundo 

orientações do diretor (Figura 9). Portanto, notamos que além de um actante humano ser 

constituído por não-humanos, no caso do implementador, podemos constatar que um actante 

não-humano também tem em seus elementos constituídos por actantes humanos. 

Figura 9 – O e-mail de designação do implementador pelo diretor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O ator-rede “Clovis”, constituído pelas redes anteriormente mencionadas (pesquisador-

gerente-implementador), teve que enfrentar desafios de natureza ética em função dos conflitos 

de interesse de cada rede específica (pesquisador x gerente x implementador). 

Apenas à guisa de reflexão entendemos que alguns dos interesses do Clovis-pesquisador 

estariam ligados ao planejamento da pesquisa, à construção de dados, à conduta segundo 

preceitos ético-científicos, à tensão familiarização-estranhamento (por conta da adoção de 

uma observação participante como um pesquisador nativo, conforme recomenda 

Jaime(2009)), adotar uma postura etnográfica (conforme recomenda Latour (2005)). Um 

pesquisador também não teria preocupação sobre a conclusão da implantação do CSC e se o 

mesmo foi ou não considerado um sucesso ou fracasso na diretoria de operação da RMSP na 

Empresa X (seja lá o que isso signifique). 

Por sua vez, o Clovis-gerente de uma das unidades administrativas envolvidas no processo de 

mudança tem por interesses a gestão de sua unidade, seu planejamento, manter o atendimento 

às demandas dos seus clientes, defender os interesses de sua unidade, restringir o acesso às 

informações confidenciais da sua unidade. Com relação a implementação do CSC em curso 

na empresa tem interesse que, com a conclusão do mesmo parte dos problemas existentes 

sejam solucionados. 
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Finalmente, o Clovis-implementador tem por interesses buscar facilitar implementação do 

CSC pela adoção de técnicas de gestão de mudanças, o equilíbrio entre os interesses dos 

stakeholders administrar o contrato da consultoria que dá apoio metodológico ao processo. 

Por estar na liderança do processo de mudança tem interesse na sua conclusão e que este seja 

visto como bem-sucedido. 

Estas três “sub-redes” do ator-rede “Clovis” têm intrinsicamente conflitos. Se não vejamos 

(Figura 10): 

 Pesquisador-doutorando x gerente administrativo: O trato da confidencialidade de 

informações. O Clovis-pesquisador não pode revelar informações que o Clovis-gerente 

não contaria a um pesquisador externo. O Clovis-pesquisador sente-se frustrado por não 

poder revelar informações que seriam relevantes para sua pesquisa, enquanto o Clovis-

gerente fica preocupado com o possível “vazamento” de informações sigilosas na 

pesquisa. O braço da balança neste caso pende para o lado do Clovis-gerente com objetivo 

de não prejudicar a Empresa X ou as pessoas, um direcionador ético em pesquisa, 

conforme aponta Babbie (1999). Outro ponto é a necessidade de registro de informações 

durante a atuação gerencial quando o assunto tratado é a implementação do CSC. Como 

fazer um registro que permita o relato sem que atrapalhe a participação ativa demandada 

em reuniões gerenciais? Outro ponto de conflito é relativo às relações de amizade. 

Registrar comportamentos que pudessem ser vistos como resistentes ou socialmente 

inadequados com relação a pessoas com as quais o Clovis-pesquisador-gerente tem 

relações de amizade. A opção aí foi pelo registro de manifestações públicas dessas 

pessoas independentemente das relações de amizade. Manifestações para o Clovis-gerente 

de natureza sigilosa ou particular não foram registradas. 

 Pesquisador-doutorando x Implementador do CSC: Repete-se aqui o mesmo problema da 

confidencialidade de informações. Desta vez, não ligada a informações de uma unidade, 

mas com relação ao projeto. De maneira análoga foram registrados pontos que somente 

seriam relatados a um pesquisador externo. Outro conflito relevante foi entre o Clovis-

pesquisador com a Consultoria do CSC quanto à definição da metodologia mais adequada 

para condução do processo de mudança. A questão do registro de informações do Clovis-

pesquisador em detrimento da atuação do Clovis-implementador também apresenta-se 

como um conflito. Um ponto que poderia ser visto exclusivamente como um problema 

transforma-se numa oportunidade: o registro sistemático das informações para construção 

dos dados do Clovis-pesquisador acaba gerando, por vezes, sínteses que foram úteis na 
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condução da mudança. Nessa situação, a “pesquisa”, a “Universidade” e a “orientadora” 

passam a ser atores-rede. Informações estruturadas originalmente para a pesquisa foram 

retrabalhadas e utilizadas empresarialmente, desde que não revelassem aspectos sigilosos 

que pudessem prejudicar qualquer um dos actantes envolvidos. 

 Implementador do CSC x gerente administrativo: Um dos pontos cruciais em processos de 

implementação de CSC é relativo à negociação de pessoas para a constituição do CSC. 

Isso significa que na visão de um implementador a migração de pessoas é fundamental, 

caso contrário a mudança não ocorrerá. Por outro lado, um gerente pode resistir a essa 

migração por conta da expertise do empregado, da confiança depositada ou mesmo por 

relações de amizade. O conflito quanto à liberação de pessoas para transferência para o 

CSC é inerente a todos os gerentes envolvidos, porém quando o implementador também é 

um dos gerentes que tem que ceder pessoas, seu comportamento acaba sendo objeto de 

crítica quanto ao dito popular “faça o que eu digo, não faça o que eu faço”. Neste caso, 

buscamos seguir os passos do implementador, tentando dar exemplo na postura gerencial, 

ou seja, liberar as pessoas necessárias, apesar dos questionamentos internos da equipe. 

Outro ponto é sobre a perda de atividades consideradas relevantes que deixariam de ser 

exercidas nas unidades administrativas para passar a ser realizadas exclusivamente pelo 

CSC. De maneira análoga à liberação de pessoas, o Clovis-implementador prevaleceu 

sobre o Clovis-gerente. Outras decisões contrárias ao Clovis-gerente também seguiram, 

em sua maioria, a posição do Clovis-implementador. 

Figura 10 – Os interesses e conflitos éticos do ator-rede “Clovis” 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O relato pode sugerir inadequadamente que tudo foi resolvido a contento. De fato, os 

direcionadores apresentados foram seguidos na maioria das situações vivenciadas. Entretanto, 

é mais fácil falar (e escrever) do que fazer. Foram em sua maioria decisões penosas eivadas de 

dúvidas pelas tensões significativas inerentes aos conflitos relatados. 

A partir do entendimento da nossa constituição do Clovis-pesquisador-gerente-

implementador, um ator-rede imbricado na dinâmica social na translação relativa à 

implementação do CSC, as questões éticas afloraram como relevantes. Portanto, cuidados de 

natureza ética precisaram ser levados para que a pesquisa pudesse ser realizada a contento. 

 

5.3 O trato das questões éticas 

A formalização da pesquisa perante as questões éticas envolveu o trato tanto no âmbito 

empresarial quanto no acadêmico. Inicialmente obtivemos autorização do diretor da área foco 

do estudo (Diretoria de Operação da RMSP) quanto à possibilidade de se fazer a pesquisa do 

doutorado na Empresa X tendo como tema para o caso a “Implementação de um Centro de 

Serviços Compartilhados – CSC). A partir da autorização do diretor solicitamos, na condição 

de gerente administrativo, a anuência da gerência superior (Anexo A). A partir da anuência 

obtida, solicitamos uma declaração para a coordenação do curso na qual constasse que a 

pesquisa seria para um curso de doutorado e que estava sendo realizada apenas para fins de 

científicos (Anexo B). 

Na sequencia a declaração da coordenação foi anexada numa solicitação formal da alta-

gerência solicitando autorização formal à área responsável na Empresa X (autoridade 

funcional de RH) para realização da pesquisa naquela empresa. Após a concordância da 

Autoridade funcional de RH com o pleito, achamos por bem apresentar a autorização 

empresarial obtida para o fórum dos departamentos administrativos com vistas a dar ciência 

do processo em curso e para receber autorização daquele grupo para realização da construção 

dos dados. Tal medida foi particularmente relevante em função da atuação central que os 

Gerentes Administrativos das UNs tiveram na implementação do CSC (actantes 

intermediários e, principalmente, mediadores). A concordância unânime foi registrada em ata 

da reunião. 

Demos, a partir desse momento, início ao processo de formalização da pesquisa junto ao 

comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para tal preparamos um pleito que 
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foi endereçado ao comitê de ética tendo por anexos: (a) a declaração do Mackenzie (sobre a 

pesquisa ser para fins do doutorado); (b) a solicitação formal da alta-gerência à área 

responsável pela autorização de pesquisas na Empresa X; (c) a autorização da área 

responsável pela autorização da pesquisa; (d) O trecho correspondente, na ata de reunião do 

fórum dos gerentes administrativos, contendo a concordância com a pesquisa (Anexo C). 

O comitê de Ética, após análise dos documentos apresentados, concordou com as bases 

propostas e emitiu autorização formal para prosseguimento da pesquisa, além de exigir que 

cada entrevistado individualmente assinasse (independentemente se participante de entrevistas 

individuais ou grupos de foco) um “termo de consentimento livre e esclarecido” (Anexo C). 

As entrevistas foram agendadas e, e-mails individualmente enviados, relataram os motivos do 

convite para concessão de entrevistas individuais ou coletivas (Apêndice C). 

Os termos de consentimento livre e esclarecido foram apresentados aos entrevistados 

imediatamente antes do início das entrevistas colhendo-se, em seguida, suas assinaturas.  

Esses termos foram mantidos arquivos nos controles do projeto pelo CSC, não sendo 

divulgados os nomes dos entrevistados por questão de sigilo científico. 

O relacionamento com as pessoas é um ponto relevante uma vez que pesquisadores não vivem 

isolados de sua rede social (amigos, parceiros, filhos, estudantes, etc.). Durante o 

desenvolvimento de uma pesquisa o pesquisador pode, por meio das relações, implicar os 

membros constituintes da rede mencionada (ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 2011). Os autores 

afirmam que relações de amizade entre o pesquisador e os demais integrantes no ambiente de 

pesquisa são particularmente complicadas em investigações nas quais o pesquisador faz parte 

do ambiente social na qual a pesquisa será levada a efeito. Além do mais, questões de 

privacidade podem levar a distorções que venham afetar a integridade da pesquisa. Em ambos 

os casos o pesquisador deve ter atenção para tratar esses riscos. 

A questão ética também é relevante quando se utilizam grupos pré-existentes numa pesquisa. 

Barbour (2009) salienta esse ponto, principalmente em relação ao aspecto de 

confidencialidade:  

Os pesquisadores precisam estar cientes de que esses grupos têm uma vida que 

continua depois que eles eliciaram os dados e deveriam minimizar possíveis 

ramificações negativas. É essencial que o pesquisador dedique tempo para enfatizar 

a importância da confidencialidade antes da discussão, bem como tempo e espaço 

para quaisquer preocupações a respeito de descobertas sejam oferecidas ao final 

(BARBOUR, 2009, p. 96). 
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Tendo esse conjunto de preocupações em mente, buscamos tomar outras medidas, além da 

formalização da pesquisa perante a Empresa X e o comitê de ética para tratar as questões 

éticas mencionadas, estendendo tais medidas às demais etapas do trabalho: 

 Manutenção do sigilo sobre informações sensíveis em situações tais como: 

o Setor da economia na qual a empresa X atua;  

o Secretaria de governo que a Empresa X está vinculada hierarquicamente, de forma 

a não permitir a sua identificação; 

o Situações sensíveis de natureza psicológica no registro da observação participante 

por meio da criação de rótulos específicos para preservar as identidades; 

o Questões consideradas estratégicas, não relacionadas à temática do estudo; 

o Informações manifestas ao pesquisador, porém caracterizadas pelo actante como 

sigilosas; 

o Informações obtidas de actantes não-humanos de caráter sigiloso ou de circulação 

restrita, que pudessem revelar posicionamentos indesejáveis e prejudiciais, na ótica 

de actantes humanos envolvidos e  levassem a prejuízos pessoais e profissionais; 

o Alteração da denominação das unidades organizacionais internas da Empresa X 

relacionadas ao negócio, para não revelar a sua identidade; 

 Realização de: 

o Esclarecimentos em reuniões formais, com registro em atas na Empresa X, nas 

quais o pesquisador apresentou o projeto e as condições de levantamento de dados 

de forma a procurar deixar claro aos actantes humanos sua atuação como actante 

com três formas distintas de atuação (gerente administrativo, implementador e 

pesquisador); 

o Compartilhamento pontual de informações obtidas no esforço de pesquisa com 

actantes da Empresa X, sobre aspectos relevantes sob a ótica empresarial, que 

pudessem facilitar o andamento do processo de mudança em curso, resguardados 

aspectos de sigilo que pudessem prejudicar o informante original (por exemplo: 

apresentação do quantitativo e descrição de controvérsias identificadas durante a 

construção dos dados a determinados gerentes administrativos); 

o Consulta a actantes humanos, com atuação relevante na translação em curso, de 

subprodutos intermediários do projeto “durante o desenvolvimento da análise de 

dados” para avaliação da aderência dos dados organizados e os acontecimentos 

vivenciados por aqueles actantes. Esclarecimento nos grupos formais que 
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participaram de grupos de foco, que se tratava de uma pesquisa científica e não 

uma reunião regular, seguindo-se as recomendações de (BARBOUR, 2009). 

Portanto, seriam seguidas as bases estabelecidas nos termos de consentimento livre 

e esclarecido. 

 

5.4 Estratégia de pesquisa 

A abordagem de uma situação específica é uma das características da ANT para o 

entendimento de seus conceitos na prática (LAW, 2007). No presente estudo analisamos uma 

situação específica na empresa escolhida, durante um período previsto. Em outras palavras, 

estudamos um caso.  

Stake considera que o “[e]studo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha 

do que será estudado” (STAKE, 2005, p. 443, tradução livre). O interesse é no caso, naquilo 

que pode ser aprendido dele, independentemente de ser simples ou complexo. Nem sempre os 

limites do caso estão claros, porém isso não seria um empecilho para a realização de um 

estudo desse tipo. Tal posicionamento guarda semelhança com o entendimento de Latour 

(2005), tanto no que se refere à dificuldade de estabelecerem-se limites (como o 

questionamento do contexto por esse pensador), quanto sobre a necessidade de uma avaliação 

detalhada. 

Na presente pesquisa estudamos a implementação de um Centro de Serviços Compartilhados 

na Diretoria de Operação da RMSP na Empresa X, enquanto uma  translação. 

A compreensão do caso exige profundo exame de como as ‘coisas’ acontecem. Nesse quesito 

seria difícil de imaginar uma proximidade maior de um pesquisador do que a que tivemos no 

presente estudo. Além de ser pertencente aos quadros na Empresa X estivemos na liderança 

do aludido processo de implementação, interagindo com os principais actantes (tanto 

humanos, quanto não-humanos). Essa proximidade com os acontecimentos do dia-a-dia é 

defendida por Czarniawska (2008) ao apontar o problema do pouco contato que pesquisadores 

em geral têm com o campo para captar os processos organizacionais:  

Pesquisadores organizacionais raramente despendem muito tempo nas organizações 

que estudam, mas durante suas visitas relativamente curtas tentam mapear o cenário 

organizacional como podem. Desenham mapas, figuras e diagramas, tentam capturar 

estruturas, redes e hierarquias. Fazendo isso, frequentemente perdem os processos, 

uma vez que organizações não são cenários, mas montagens de processos 

organizativos [...]. Além do mais, pesquisadores organizacionais frequentemente 
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tem dificuldade de incluir processos organizativos que vão além das fronteiras da 

organização formal, nas complexas redes de ação (CZARNIAWSKA, 2008, p. 32, 

tradução livre). 

Outro ponto importante a ser mencionado foi a necessidade de um estudo de caso 

longitudinal, mais conveniente para entender as formação de redes de actantes e a translação, 

sendo também defendido por estudiosos de mudança organizacional. 

Pettigrew, Woodman e Cameron (2001) tecem críticas sobre a prevalência de estudos 

transversais sobre mudança em detrimento daqueles que abordam processos mais complexos 

no tempo e no espaço, que revelam aspectos da dinâmica da mudança. 

Huber e Van de Ven (1995, p. vii, tradução livre) já apontavam essa tendência pela 

dificuldade dos estudos organizacionais responderem à questão “Como uma mudança 

organizacional emerge, desenvolve, cresce ou termina ao longo do tempo?”. Para 

exemplificar as possibilidades metodológicas, os autores apresentam estudos longitudinais 

desenvolvidos a partir de métodos etnográficos, estudos de caso longitudinais e comparativos, 

análise evento-história e rastreamento em tempo real de eventos à medida que ocorrem ao 

longo do tempo. 

Portanto, a necessidade da proximidade do pesquisador para Latour (2005) e Czarniawska 

(2008) e a inadequação de abordagens transversais, pontuada por Pettigrew, Woodman e 

Cameron (2001) para estudos de mudança, convergiram para uma abordagem longitudinal 

conforme recomendado por Huber e Van de Ven (1995).  

O estudo demandou 14 meses para construção dos dados. O marco adotado para “congelar’ o 

processo contínuo de organizing (WEICK; QUINN, 1989; ORLIKOWSKI, 1996), foi 

7/4/2011 quando foi aprovada a ‘implementação do CSC’, tendo se estendido até 30/6/2012. 

Durante esse período acompanhamos in loco os acontecimentos para descrevê-los. Entretanto, 

foi necessário resgatar ocorrências passadas relevantes (reuniões, projetos realizados, entre 

outros) que foram obtidas retrospectivamente por meio do depoimento de atores que as 

vivenciaram ou por meio de documentos.  
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5.5 A organização, a translação e seus participantes 

5.5.1 A Empresa X onde foi realizado o estudo 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de economia mista de prestação de serviços 

públicos, com cerca de meio século de existência e que possui em seu quadro de 

colaboradores mais de 5.000 empregados
39

.  

Por ser uma Estatal a Empresa X está ligada a uma das secretarias do Governo do Estado de 

São Paulo. Outro órgão do Governo do Estado de São Paulo relevante para o caso em tela é o 

Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC. 

A estrutura organizacional da Empresa X é composta pela Presidência e cinco diretorias, a 

saber
40

: Diretoria de Operação da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP; Diretoria de 

Operação do Interior; Diretoria Técnica; Diretoria Administrativa; Diretoria Financeira. 

Ligados diretamente à Presidência existem superintendências de apoio à gestão corporativa. 

Tem interesse específico, para o presente caso, por conta de sua atuação, a Superintendência 

de Planejamento da Presidência (Figura 11). 

Figura 11 – Estrutura organizacional da Empresa X 

 

Fonte: Organograma adaptado (por sigilo) da Empresa X e sua subordinação ao Governo do Estado de São Paulo 

                                                 
39

 Trata-se de uma referência para mostrar que a Empresa X seria uma empresa de grande porte pelo critério de 

quadro de pessoal. O apontamento do quadro real poderia levar à sua identificação. Portanto, a referência não 

significa necessariamente um quantitativo aproximado do quadro de pessoal. 
40

 Os nomes da diretorias foram alterados para não permitir identificação do setor da empresa X. 
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Esta empresa adota uma estrutura em que parte das unidades organizacionais tem o papel de 

gerir os sistemas organizacionais
41

 de determinadas funções (por exemplo: RH, Suprimentos, 

TI, Jurídico, etc.), enquanto outras são descentralizadas. As unidades descentralizadas podem 

ser Unidades Estratégicas de Negócio (com relação direta com os clientes da empresa) ou 

Superintendências de apoio.  

A diretoria administrativa é organizada em cinco superintendências definidas pelo critério 

funcional, a saber: Recursos Humanos; Suprimentos e Contratações; Tecnologia da 

Informação; Patrimônio e Serviços; Jurídica (Figura 12). 

As superintendências da diretoria administrativa têm o papel de gerir os sistemas 

organizacionais de suas respectivas funções. O papel de ‘autoridade funcional’ tem como 

atribuições principais: planejar os desenvolvimentos do sistema organizacional; acompanhar o 

estado da arte; orientar às áreas descentralizadas nas UNs e demais superintendências da 

empresa; padronizar processos; monitorar informações por meio de indicadores de 

desempenho; consolidar informações para a Alta Administração; posicionar-se sobre temas 

complexos que requerem alta especialização. Às áreas descentralizadas caberia a 

operacionalização das atividades do dia-a-dia, de grande volume, de baixa complexidade e 

conforme padrões e controles estabelecidos pela autoridade funcional a quem deveriam se 

reportar funcionalmente, apesar de hierarquicamente estarem ligados à UN. 

Figura 12 – Estrutura organizacional da Diretoria Administrativa da Empresa X 

 

Fonte: Organograma adaptado (sigilo) da diretoria administrativa 

                                                 
41

 Por sistema organizacional entende-se o conjunto de unidades organizacionais com atuação numa determina 

função empresarial. O conjunto de sistemas organizacionais da Empresa X contabiliza mais de 30 sistemas 

organizacionais distintos, envolvendo funções administrativas, de engenharia e financeiras. 
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A caracterização dos papéis e atribuições de autoridade funcional e das unidades 

descentralizadas no sistema organizacional é definida por uma Política Institucional, aprovada 

em reunião deliberativa dos diretores e administrada pela autoridade funcional 

correspondente. Alguns serviços de maior monta, considerados estratégicos, são executados 

por essas unidades. 

A estrutura organizacional da Diretoria de Operação da RMSP é constituída por sete unidades 

de negócio e três superintendências de apoio. As sete UNs podem ser divididas em cinco 

regionais pelo critério geográfico (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste) e duas de produção
42

 

(Produção A e Produção B). As superintendências de apoio são temáticas, a saber: 

Empreendimentos; Manutenção; Planejamento (Figura 13). 

Figura 13 – Estrutura organizacional da Diretoria Administrativa da Empresa X 

 

Fonte: Organograma adaptado da diretoria de operação RMSP 

Para a tomada de decisão sobre assuntos relevantes da diretoria, ocorre periodicamente 

(semanalmente ou quinzenalmente, dependendo dos acontecimentos do período) uma reunião 

liderada pelo diretor de operação da RMSP com seus assessores, os superintendentes das UNs 

e Superintendências de apoio. Essa reunião é denominada “Fórum da diretoria” (Figura 14). 

 

 

                                                 
42

 Os produtos beneficiados por essas duas unidades de Produção serão omitidos para não relevar o setor da 

economia de atuação da Empresa X. 
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Figura 14 – Fórum da diretoria de operação da RMSP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A estrutura de uma Unidade de Negócio típica é constituída por departamentos formalmente 

constituídos, a saber: Serviços; Engenharia; Administrativo; Planejamento (Figura 15). 

O foco do presente trabalho está relacionado à forma de organização dos departamentos 

administrativos. Um departamento administrativo típico possui áreas “informais” relacionadas 

às funções administrativas, a saber: Gestão de Recursos Humanos (GRH); Desenvolvimento 

Humano (DH); Tecnologia da informação (TI); Patrimônio e Serviços (PS); Suprimentos e 

contratações (SC); Jurídico (JUR); Financeiro (FIN) (Figura 15). 

O departamento Administrativo faz parte dos sistemas organizacionais sob a gestão da 

Diretoria Administrativa, reportando-se funcionalmente a todas as autoridades funcionais 

daquela diretoria e hierarquicamente às respectivas UNs ou Superintendências de apoio. As 

áreas internas de tais departamentos procuram mimetizar a estrutura interna da diretoria 

administrativa, fazendo com que haja uma correspondência de cada uma para com as funções 

de TI, PS, SC e JUR. As duas funções de recursos humanos nos departamentos 

Administrativos (gestão de RH e desenvolvimento humano) tem correspondência na 

Superintendência de Recursos Humanos da Diretoria Administrativa (Figura 15).  
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Figura 15 – Estrutura organizacional de uma unidade de negócio típica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A essas áreas descentralizadas nos departamentos administrativos caberia a operacionalização 

das atividades do dia-a-dia, de grande volume, de baixa complexidade e conforme padrões e 

controles estabelecidos pela autoridade funcional.  

De maneira análoga à diretoria, os departamentos administrativos e os gestores das áreas a 

eles subordinados adotam a prática da realização de reuniões mensais, denominados fóruns, 

para deliberação sobre assuntos comuns a todas as áreas e buscar certo alinhamento de gestão 

(Figura 16 e Figura 17). 

Figura 16 – Fórum administrativo Figura 17 – Fóruns temáticos 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Empresa X tem por prática a adoção concomitante de várias tendências na gestão 

corporativa. Tal prática é de longa data, permeando a história da empresa. Os projetos 

corporativos focam a gestão de RH (maturidade profissional; remuneração por competências; 

universidade empresarial; gestão do conhecimento; certificação OHSAS; avaliação do perfil 

psicológico de lideranças; plano de cargos e salários); programas de qualidade (programa de 

qualidade total; certificação ISO 9000; Prêmios de Qualidade); processos corporativos 

(mapeamento de processos; redesenho de processos); gestão estratégica (descentralização; 

balanced score card; downsizing; centro de serviços compartilhados); gestão de TI 

(integração de sistemas corporativos TI; implementação de ERP); gestão financeira (EVA; 

redução de custos); gestão da manutenção (total productive maintenance; certificação 

profissional em manutenção); processos institucionais (código ética empresarial) (Figura 18). 

A adoção de tais práticas faz com que, de maneira geral, consultorias empresariais externas 

sejam contratadas com o objetivo de dar suporte metodológico a cada projeto e passem a 

conviver por períodos significativos de tempo no ambiente organizacional. Eventualmente 

projetos distintos acabam entrando em conflito entre si com relação aos objetivos pretendidos. 

Figura 18 – Projetos corporativos da Empresa X ao longo de sua história (1990 a 2012) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.5.2 O Caso: A translação objeto do estudo e seus participantes 

 

A translação investigada no presente estudo foi a ‘Implementação do Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC)’ na diretoria de operação da RMSP, que constituiu a partir de 2011, 

um projeto da Empresa X, iniciado por  duas motivações principais. A primeira foi uma perda 

significativa de profissionais das áreas administrativas por desligamento de aposentados sem 

reposição. A segunda foi a crença do diretor que a forma de organização das áreas 

administrativas não atendia às necessidades da diretoria.  

 

O processo envolveu um estágio anterior de análise de opções para solucionar os problemas 

dos departamentos administrativos da referida diretoria, incluindo centralização (vetado por 

ser historicamente o modelo anterior ao modelo existente à época da pesquisa, com crítica ao 

desempenho por parte dos superintendentes e gerentes das UNs), manutenção da 

descentralização (modelo criticado pelo diretor da área), terceirização (vista como inviável 

face às especificidades dos processos administrativos em estatais por conta da necessidade de 

atendimento à  legislação), criação de ‘centros de excelência’ (inviável pelo risco de 

ingerência de uma área sobre outra, caso ocorresse uma priorização com favorecimento local 

em detrimento de demanda de outra UN) e criação de um ‘centro de serviços compartilhados’. 

A opção escolhida e aprovada pela diretoria foi de implementação de um centro de serviços 

compartilhados (CSC). Trata-se de uma área administrativa que reuniria parte dos processos 

administrativos, à época executadas nas áreas descentralizadas, porém com características 

idênticas, sem impacto direto no cliente final e com geração de efeito escala, de forma a 

compensar as mencionadas perdas de pessoal. 

 

Um estudo prévio sobre o modelo de gestão administrativo da diretoria de operação da 

RMSP, realizado por uma consultoria empresarial
43

, indicou quatro etapas para o 

desenvolvimento da implementação do CSC, a saber: (a) Identificação nos deptos 

administrativos dos processos comuns a todas as UNs e específicos de cada UN: 

levantamento do perfil das atividades realizadas nos departamentos administrativos, 

identificando-se similaridades e diferenciações; (b) Criação do CSC: definição da área, sua 

vinculação hierárquica e infraestrutura para comportar o desenvolvimento das atividades;     

(c) Segmentação dos processos comuns e específicos: os processos que são comuns a todas as 

UNs e que não tem impacto direto no negócio ficariam no CSC e os específicos, com 
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 Denominada no estudo por consultoria do modelo de gestão administrativo 
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repercussão objetiva para o negócio  nas UNs; (d) Migração dos processos: transferência dos 

processos comuns para o CSC e a criação de processos de interlocução com as autoridades 

funcionais no CSC. A indicação foi de que a implementação ocorresse por ondas (1ª RH;       

2ª TI, 3ª Patrimônio e Serviços, 4ª Suprimentos e Contratações; 5ª Jurídico). O tempo 

inicialmente previsto para a implementação de todas as ondas foi de aproximadamente        

1,5 anos. 

 

Em relação aos participantes da pesquisa, buscamos identificar ao longo da translação objeto 

do estudo os actants envolvidos, tanto humanos, quanto não-humanos. São exemplos de 

humanos os representantes dos públicos de interesse internos à organização ligados à 

implementação em curso, tais como o grupo que está coordenando a mudança (inicialmente o 

implementador
44

, consultoria de aporte metodológico externo
45

, agregando-se posteriormente 

a gerente do CSC), lideranças (alta-gerência, gerências dos departamentos administrativos e 

respectivas supervisões subordinadas), equipes afetadas (pessoas que mudaram de atribuição, 

subordinação ou forma de trabalho em decorrência da implementação do CSC) e respectivos 

clientes (unidades organizacionais que se utilizam dos serviços dos departamentos 

administrativos). Os não-humanos seriam os instrumentos organizacionais, tais como as 

políticas institucionais, procedimentos empresariais e operacionais, além de documentações 

trocadas nas diferentes mídias e sistemas de TI, que interagem no ambiente organizacional da 

empresa. Outras entidades apareceram ao longo do processo, já que as redes são dinâmicas.  

Conhecidas as características da organização e da translação envolvida no estudo, assim como 

os participantes, passaremos a discutir como a pesquisa de campo foi realizada à luz da ANT. 

 

5.6 Como foi realizada a pesquisa 

 

Latour (2005) acredita que a forma pela qual se consegue compreender as dinâmicas do dia-a-

dia é pela identificação e descrição meticulosa da situação (actantes humanos e não-humanos 

e suas associações). Por essa razão, aponta em sua obra a relevância da abordagem 

preconizada pela ANT ser similar a dos antropólogos, estabelecendo um ‘mantra latouriano’ 
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 Identidade  do pesquisador-doutorando concomitantemente à sua atuação como gerente administrativo da 

Superintendência de Manutenção 
45

 Denominada no estudo como Consultoria do CSC. Esta consultoria é a mesma que fez o estudo do modelo de 

gestão administrativo da diretoria de operação da RMSP. Destaque-se que apesar de ser a mesma poderia não sê-

lo por conta do processo de escolha ter envolvido dois processos licitatórios distintos.. 
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de ‘seguir os atores’, recomendando para a realização da construção de dados em campo a 

adoção de uma postura como a do etnógrafo, como fica claro em suas palavras: A única 

maneira de compreender a realidade dos estudos científicos
46

 é acompanhar o que eles fazem 

de melhor, ou seja, presta atenção aos detalhes da prática científica. (LATOUR, 2001, p. 39). 

Não se deve confundir a postura do etnógrafo com a produção de uma etnografia em si, cujo 

interesse seria a identificação de aspectos ligados à cultura. Não é esse o caso na ANT. O 

autor, quando menciona a forma pela qual os antropólogos fazem seu trabalho em campo, em 

nenhum momento trata do interesse em aspectos culturais. Destaca sim, a capacidade do 

etnógrafo de olhar para o campo, identificando uma série de elementos relacionados sem 

buscar dissociá-los. Portanto, ao invés da avaliação de uma cultura ter-se-ia a identificação de 

elementos como actantes (mediadores e intermediários), redes de associações e translações. O 

seguir pari passu aos actantes permite ao pesquisador identificar entidades humanas e não-

humanas, que poderiam até passar despercebidas. Portanto, no presente estudo, buscamos 

adotar a postura do etnógrafo, que é adequada para estudos longitudinais, como o que ora 

apresentamos.  

No entanto, o que se entende por ‘postura do etnógrafo’? Como deve ser a abordagem do 

pesquisador no campo? 

A etnografia é um método de investigação científica surgido no âmbito da antropologia com 

vistas ao estudo de sociedades primitivas. Malinowski, marco da etnografia científica, rompeu 

com o entendimento da época de que poderia haver uma divisão hierárquica entre o 

antropólogo (teórico) e o etnógrafo (observador), considerando que a etnografia não poderia 

ficar a cargo de amadores (JAIME, 2003). As bases do estudo etnográfico foram definidas por 

ele em três princípios: 

a) O pesquisador deveria estar familiarizado com a literatura etnográfica referente ao 

seu objeto de estudo; b) seria necessário assegurar boas condições de trabalho, ou 

seja, dever-se-ia praticar a observação participante, vivendo entre os nativos, sem a 

dependência de outros homens brancos; c) seria necessário aplicar certos métodos 

especiais de coleta, análise e registro das evidências, que envolviam genealogias, 

quadros sinópticos, diários de campo, entre outras técnicas. (JAIME, 2003, p. 438). 

Dos três princípios, o primeiro não tem aplicabilidade ao presente estudo já que seu objetivo 

não é a realização de uma etnografia, mas poderia ser transposto para que o pesquisador esteja 

familiarizado com os conceitos da ANT. Os dois outros são aderentes à presente pesquisa: a 
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 Latour (2001) tem um interesse na compreensão da Ciência. No nosso caso o interesse é distinto, por termos 

interesse nas dinâmicas sociais no ambiente organizacional. 



115 

observação participante como um dos caminhos para levantamento de dados e a utilização de 

meios para registrar discursos e ideias. 

Angrosino (2009, p. 56) conceitua a observação como “o ato de perceber as atividades e os 

inter-relacionamentos das pessoas no cenário de campo através dos cinco sentidos do 

pesquisador”, salientando a importância do pesquisador despender um esforço significativo 

para captar os detalhes de uma dada situação.  

Jorgensen (1989) aponta o que se pode obter por meio da observação participante 

Por meio da observação participante é possível descrever o que está acontecendo, 

quem ou o que está envolvido, quando e onde coisas acontecem, como elas ocorrem 

e por que – pelo menos do ponto de vista dos participantes – coisas acontecem da 

forma como são em situações particulares (JORGENSEN, 1989, p. 12, tradução 

livre). 

Esse autor menciona o estudo de Latour e Woolgar (1979), seminal da ANT, como um caso 

de aplicação de técnicas de observação participante no qual esses autores buscaram obter a 

forma de enxergar os acontecimentos como se fossem membros de um laboratório.  

Em nosso estudo, o pesquisador era efetivamente um membro da organização e do processo 

sob investigação: era um dos actantes no processo de translação estudado, o que acarretou 

alguns cuidados, que podem ser sublinhados a partir de autores que tratam de autoetnografia.  

A autoetnografia utiliza-se de princípios da autobiografia e da etnografia (ELLIS; ADAMS; 

BOCHNER, 2011; REED-DANAHAY, 1997). Na autoetnografia a característica principal do 

pesquisador é ser um cruzador de fronteiras, tendo duas identidades, a de pesquisador e a de 

nativo (REED-DANAHAY, 1997). 

Um exemplo significativo de superposição de papéis (antropólogo, ativista político e 

testemunha) é dado por Versiani (2005) ao mencionar o trabalho de Victor Montejo sobre a 

ação violenta do Estado na Guatemala. Os relatos ao longo da obra de Montejo (1992), 

organizado na forma do que denominou de ‘lamentos’, são interrompidos pelas figuras com 

desenhos elaborados por crianças que capturavam em seus traços tipicamente infantis toda a 

violência que devem ter sido testemunhados por seus olhos: incêndios, soldados atirando em 

civis de helicópteros, corpos estendidos no chão, pessoas em fuga.  

Entendemos estar numa condição similar à de Montejo, que apesar de ser um ativista político, 

relatou a realidade vivenciada na Guatemala. O olhar duplo de um pesquisador, que também é 
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líder de um processo de mudança, guarda proximidade com a situação vivenciada por 

Montejo e é útil à investigação.  

Reforça esse entendimento o destaque dado por Clifford e Marcus (1986, p. 9) sobre o ponto 

de vista de um insider e os benefícios dessa posição no estudo etnográfico, quando afirmaram 

que “[i]nsiders estudando suas próprias culturas oferecem novos ângulos de visão e 

profundidade de entendimento. Seus relatos são fortalecidos e restritos de maneiras únicas”. O 

fato do antropólogo ser um nativo conferiria autoridade a ele sobre a cultura por ter um 

“conhecimento de primeira-mão” (VERSIANI, 2005, p.103).  

Para Ellis, Adams e Bochner (2011), é possível relatar suas próprias experiências, quando 

quem o faz é um pesquisador, pois tem a vantagem de dispor de um ferramental metodológico 

que pode auxiliá-lo durante a pesquisa.  

Um ponto importante a ser sublinhado para utilização correta desse ferramental nessa 

condição de pesquisador-nativo é a atenção à tensão entre familiaridade e estranhamento, ou 

seja, a conciliação por parte do pesquisador entre proximidade e distanciamento em relação 

aos demais participantes. Nos estudos organizacionais, o domínio da linguagem 

organizacional por parte tanto do observador, quanto do observado exige um esforço mais 

significativo do primeiro com relação ao estranhamento (JAIME, 2003).  

Esse ponto é particularmente relevante no presente estudo, tendo em vista que o pesquisador 

trabalhava na empresa onde ocorria a translação objeto do estudo. Além do mais, também era 

um dos atores da translação pesquisada. Especificamente teve atuação central nas ações, por 

ter sido designado para a coordenação do processo de implementação. Portanto, tinha 

significativa familiaridade tanto com a empresa quanto com os acontecimentos em curso. 

Desta forma, nosso esforço foi no sentido de desenvolver o distanciamento necessário para 

estabelecer a tensão adequada entre familiaridade e estranhamento. 

Além dessa questão, outra faceta da postura etnográfica, já apresentada por Jaime (2003) ao 

falar de Malinowski, trata da questão dos registros das observações. Nesse sentido, Jorgensen 

afirma ser importante: 

... que os resultados do estudo observacional-participante sejam registrados. 

Observadores-participantes geralmente mantêm um diário ou log das atividades em 

campo, experiências únicas e outros assuntos de possível interesse. O pesquisador 

pode manter registros escritos ou observações gravadas enquanto no campo ou logo 

após o período de observação. Ação pode ser registrada por meio de equipamentos 

fotográficos, áudio e/ou áudio-vídeo. Crescentemente, computadores têm sido 
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empregados para registrar, arquivar e auxiliar na organização e análise de materiais 

de pesquisa (JORGENSEN, 1989, p. 22, tradução livre). 

Para a tomada de notas Angrosino (2009) recomenda algumas medidas relevantes: cuidados 

no fichamento (data, lugar e hora); preservar a identidade dos envolvidos com códigos ou 

pseudônimos (preservar risco de pessoas não autorizadas terem acesso ao conteúdo); registro 

em sequência dos eventos; objetividade de registros sem inferências em aparências. 

Latour (2005, p. 133) afirma que tudo passa a ser considerado como “dado” a partir do 

momento em que o pesquisador passa a abordar o campo. Para registrá-los recomenda a 

adoção de quatro blocos de notas (aqui entendidos metaforicamente, uma vez que podem ser 

arquivos digitais, filmes, entrevistas e websites). Para cada um dos blocos de notas Latour 

(2005) atribui uma função: (a) o primeiro para log da pesquisa documentando compromissos, 

reações das pessoas ao estudo, surpresas em campo, como o diário de campo do etnógrafo 

propriamente dito; (b) o segundo faz a junção de informações em softwares ou cartões em 

ordem cronológica ou em categorias. Trata-se do registro efetivo daquilo que foi observado; 

(c) outro para redação livre, com o registro de ideias, parágrafos, metáforas e palavras em 

sentido figurado, sobre o entendimento dos dados obtidos, eliminando-se a separação de um 

momento para pesquisar e outro para reportar. Latour defende que não há como separar a 

coleta e a análise dos dados em dois momentos distintos, assim como a maioria dos 

pesquisadores que realizam pesquisa qualitativa; (d) o quarto para registro dos efeitos das 

anotações nos atores.  

A recomendação do quarto bloco de anotações feita por Latour (2005) encontra eco num 

ponto abordado por Jaime (2003) ao referir-se à relação observador-observado, devendo esta 

ser entendida como um encontro dialógico. As informações obtidas pelo pesquisador não 

seriam obtidas exclusivamente por esclarecimentos de dúvidas emanadas de perguntas por ele 

formuladas, mas também por questionamentos dos próprios nativos durante os diálogos. 

Ainda no que concerne à aludida relação no ambiente organizacional não existe o suposto 

papel dominante do etnógrafo em relação aos observados, podendo inclusive as relações de 

poder ser entendidas em sentido inverso em algumas situações. No presente estudo, 

realizamos observação participante em todos as reuniões como gerente-implementador, 

envolvendo-nos em debates das controvérsias por meio da emissão de argumentos, na tomada 

de decisões, no contato com diferentes níveis hierárquicos da Empresa X e com 

representantes de outras empresas, instituições, órgãos que participaram da translação em 

estudo. Durante tais reuniões tomamos notas em campo (caracteristicamente ‘telegráficas’) 
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com o objetivo de registrar aspectos relevantes da dinâmica social. Durante essa construção 

dos dados procuramos adotar o Princípio da Simetria Generalizada defendida por Latour 

(1994), buscando observar a agência tanto de humanos quanto de não-humanos.  

Após a tomada de notas ‘telegráficas’, durante os acontecimentos, elaboramos, 

preferencialmente no mesmo dia, relato descritivo detalhado das dinâmicas sociais 

presenciadas, de forma a compor um ‘diário do projeto’. Quando possível buscamos 

incorporar aos relatos elementos gráficos exemplificativos das discussões havidas (coletadas 

preponderantemente na fase de observação dos acontecimentos), notadamente de actantes 

não-humanos quase-objetos que tiveram atuação como mediadores. O referido detalhamento 

redundou num diário do projeto com 171 relatos pormenorizados registrados pelo 

pesquisador, fruto de nossas observações em reuniões, contatos telefônicos e pessoais, 

perfazendo um total de 451 páginas.  

Cabe salientar que as notas e os diários de campo do pesquisador podem ser considerados 

também actantes do processo, tendo em vista que o registro e documentação sistemática do 

processo de mudança, como um etnógrafo, gerou uma riqueza de detalhes que de outra forma 

dificilmente seria registrada no ambiente organizacional. Isso provocou uma interação entre 

os registros e as ações levadas a efeito na condução do processo de mudança pelo 

pesquisador-actante. 

Concomitantemente aos registros de observações, identificamos e arquivamos documentos 

que poderiam fornecer subsídios para o estudo, salientando os dois papéis que tiveram na 

pesquisa. O primeiro é o tradicional como o defendido por Creswell (2007) que considera 

documentos como fontes de informação relevantes para a pesquisa qualitativa. O segundo 

passa a existir quando determinados documentos agem como actantes, à medida que suas 

‘ações’ mudam o curso dos acontecimentos na translação estudada. Parte desses documentos 

têm características de actants não-humanos. Foram arquivados 830 e-mails trocados com os 

diversos atores, atas de reuniões (que participamos, mas não elaboramos a ata), relatórios dos 

estudos realizados por duas consultorias empresariais externas, estudos internos (cinco 

propostas sobre assuntos distintos, mas relacionados), memorandos internos, notícias na mídia 

interna (jornais impressos e newsletter eletrônico), outros documentos externos relacionados 

ao processo em curso (dois termos de ajustamento de conduta) e instrumentos organizacionais 

(políticas e procedimentos empresariais). 
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No caso de rascunhos elaborados por outras pessoas (esboços de gráficos, pautas, anotações) 

foi solicitada autorização verbal para o autor desses elementos. Em situações pontuais outros 

actantes não humanos (como por exemplo: apresentações ou relatórios empresariais) foram 

obtidos retrospectivamente por conta da sua relevância como fontes de evidência. 

Além das fontes em forma de texto, consideramos também imagens em vídeo. Três reuniões 

específicas sobre o CSC realizados em 16/6/2011, 15/2/2012 e 24/2/2012 foram relevantes 

por ter envolvido os níveis gerenciais da diretoria (diretor, assessoria, superintendentes, 

departamentos e profissionais universitários em posição de supervisão). Além de contar com 

os arquivos originais apresentados pelos palestrantes obtivemos os arquivos com a filmagem 

desses encontros nos quais constam as falas de todos aqueles que se manifestaram 

verbalmente, tanto do palestrante, quanto dos demais participantes. 

Além de lançarmos mão da observação participante e de documentos, com o objetivo de 

levarmos em consideração a multivocalidade, seguindo Angrosino (2009), demos voz a outros 

actantes do processo de translação, para além do pesquisador.  Essa multiplicidade de fontes 

de observação é defendida por Venturini (2010a) por propiciar maior objetividade quanto 

mais pontos de vista forem obtidos pelo pesquisador. Isso fica claro em suas palavras: 

Objetividade pode ser perseguida somente pela multiplicação de pontos de 

observação. Quanto mais numerosos e parciais são as perspectivas das quais um 

fenômeno é considerado, mais objetivo e imparcial será sua observação 

(VENTURINI, 2010a, p. 4, tradução livre). 

A diversidade dessas fontes de informação também é enfatizada por Venturini (2010a), 

quando afirmou que: 

Observar uma controvérsia é como a instalação de um observatório científico: a 

qualidade da observação depende da capacidade de multiplicar o número e aumentar 

a sensibilidade dos dispositivos de monitoramento. Somente pelo acúmulo de notas, 

documentos, entrevistas, pesquisas, arquivos, experimentos, estatísticas podem os 

pesquisadores empenhar-se de não reduzir a surpreendente riqueza da vida coletiva 

(VENTURINI, 2010a, p. 21, tradução livre). 

Portanto, para levar a efeito a referida multivocalidade lançamos mão de entrevistas, 

individuais e coletivas, visando: (a) propiciar uma visão diversa do pesquisador em relação à 

dinâmica dos acontecimentos; (b) identificar elementos distintos daqueles observados pelo 

pesquisador nas demais fontes de evidência consideradas (ex: novas controvérsias, novos 

posicionamentos de actantes sobre determinados acontecimentos). 

Barbour (2009) considera que não existem regras definitivas para determinar se grupos de 

foco são mais ou menos adequados do que entrevistas individuais. Dependendo da pesquisa 



120 

pode-se buscar uma mistura das duas abordagens, tendo em vista que cada uma delas gera 

tipos de conteúdo distintos. Um debate considerado por essa autora como improdutivo é qual 

seria a abordagem mais autêntica, recomendando que sejam consideradas como alternativas 

paralelas, sem uma hierarquia entre ambas. 

No presente estudo não estabelecemos nenhuma hierarquia entre entrevistas individuais ou 

grupos de foco tendo sido ambas fontes de evidência igualmente relevantes. 

Godoi e Mattos (2006, p. 303) consideram as entrevistas como “eventos discursivos 

complexos sujeitos a critérios diferenciados de práxis e validação”. Esses autores apontam a 

diversidade de classificações e a confusão existente entre denominações diferentes com 

significados próximos. Dentre essas classificações discute a diferenciação entre ‘entrevista em 

profundidade’ e ‘entrevista focalizada’. 

A entrevista em profundidade seria aquela em que o “o objeto de investigação está constituído 

pela vida – experiências, ideias, valores e estrutura simbólica do entrevistado” (GODOI; 

MATTOS, 2006, p.305). Por sua vez, na entrevista focalizada há um interesse claro e prévio 

orientador do diálogo entrevistador-entrevistado. 

Decidimos pela utilização de entrevistas focalizadas orientadas por um roteiro. Godoi e 

Mattos (2006) alertam que a adoção de um roteiro não implica em previsibilidade sobre o 

curso do diálogo, pois o conteúdo continua imprevisível. Esses autores entendem que certas 

condições devem ser garantidas para que a utilização de um roteiro não implique no 

direcionamento limitante do diálogo: livre expressão do entrevistado; perguntas não 

fragmentem a ordem e o conteúdo; possibilidade de inserção de perguntas pelo entrevistador.  

O roteiro que elaboramos comparece no Apêndice D. 

 

A decisão de ‘quem’ e ‘quantos’ entrevistar é essencial e um ponto inevitável de decisão 

(GODOI; MATTOS, 2006). Na presente pesquisa foram entrevistadas cinco pessoas, a saber: 

o Diretor de Operação da RMSP, a gerente do CSC, os Superintendentes das UNs Centro e 

Sul e o consultor líder da consultoria que deu apoio metodológico ao modelo de gestão 

administrativa da diretoria de operação da RMSP e à implementação do CSC. 
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Além das entrevistas individuais, realizamos grupos de foco. Para Barbour (2009), o método 

de ‘grupo focal’ é uma das formas pelas quais a multivocalidade, presente nas pesquisas 

qualitativas, pode ser captada. 

Oliveira e Freitas (2006, p.325-326) afirmam que o grupo focal “é um tipo de entrevista em 

profundidade realizada em grupo, cujas reuniões têm características definidas quanto à 

proposta, ao tamanho, à composição e aos procedimentos de condução”. Esse método tem 

sido utilizado na prática profissional, por diversos pesquisadores, com o objetivo de explorar 

áreas problemáticas. É um método particularmente vantajoso para captar eventos que estão se 

desenvolvendo e para compreender processos decisórios grupais. Grupos focais foram 

consideravelmente utilizados em pesquisas sobre desenvolvimento organizacional
47

 

(BARBOUR, 2009). 

Considerando que as manifestações dos participantes durante grupos de foco podem ser 

diferentes daquelas no cotidiano organizacional, a adoção de grupos preexistentes busca 

minimizar esse tipo de problema. Em grupos desse tipo cada pessoa em geral conhece o 

posicionamento de cada dos membros do grupo sobre o assunto em discussão. Uma 

manifestação diferente de sua posição conhecida por algum dos participantes pode levar 

alguém a questioná-lo, ainda durante a sessão, sobre a mudança de comportamento 

(BARBOUR, 2009).  

Esses pontos encontram guarida na presente pesquisa. No estudo realizado a adoção de grupos 

de foco foi particularmente útil tendo em vista que existiam atores que participavam de 

reuniões sistemáticas, periodicamente realizadas, envolvendo tomadas de decisão diretamente 

relacionadas à mudança ou com repercussões à mesma. São exemplos dessas reuniões (que no 

dia-a-dia da organização são denominados fóruns, como apresentado na descrição da  

Empresa X): 

 Fórum da diretoria: conta com a participação do diretor, assessoria e superintendentes das 

UNs; 

 Fórum dos administrativos: constituído pela reunião mensal dos gerentes administrativos 

de cada uma das UNs e Superintendências de apoio; 
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 Cabe salientar que historicamente o ‘Desenvolvimento Organizacional’ foi uma abordagem teórica dedicada 

ao planejamento de mudanças organizacionais. 
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 Fóruns temáticos: reunião mensal das lideranças de cada uma das equipes nos temas de 

‘recursos humanos’ (RH), ‘desenvolvimento humano’ (DH), ‘tecnologia da informação’ 

(TI), ‘Suprimentos e Contratações’, ‘Jurídico’, ‘Patrimônio e Serviços’; 

 Reuniões de análise crítica: reuniões internas dos departamentos administrativos com suas 

respectivas lideranças temáticas. 

No presente estudo foram feitos dois grupos de foco, a saber: um com o fórum 

administrativo (reunião mensal dos gerentes administrativos da diretoria de operação da 

RMSP) e outro com os gestores do departamento administrativo da Superintendência de 

Manutenção (gerência do pesquisador), que serviram para revelar aspectos convergentes e 

divergentes de cada grupo com relação à translação estudada. 

 

O moderador do grupo focal, por sua vez, tem papel relevante na dinâmica e nos resultados 

obtidos. Suas características pessoais podem influenciar a geração dos dados tanto no 

conteúdo quanto na forma. Moderadores diferentes poderão gerar resultados diferentes. 

(BARBOUR, 2009).  

Seguindo tal diretriz os grupos de foco foram realizados pela mesma pessoa. No caso 

específico a orientadora. Isso também ocorreu nas entrevistas individuais. Tal decisão não se 

baseou numa suposta maior isenção ou não entre pesquisador e objeto da pesquisa, já que a 

questão da isenção do pesquisador é considerada por nós falaciosa e inexistente, mas sim pela 

possível dificuldade que os entrevistados poderiam ter em tecer críticas específicas ao 

processo que estava sendo liderado na organização pelo próprio pesquisador, bem como à sua 

própria atuação. Além do mais, o discurso dos entrevistados poderia ser fragmentado por 

meio de referências a acontecimentos vivenciados por ambos, entrevistador e pesquisador, 

sem o esclarecimento do conhecimento tácito que poderia se fazer presente, caso fosse o 

pesquisador-actante o entrevistador ou condutor do grupo focal. Um entrevistador externo 

poderia levar o entrevistado a desenvolver seu depoimento com o objetivo de esclarecer esses 

pontos, deixando mais claro o que quis dizer. 

Após a construção dos dados mediante observação participante, documentos e entrevistas 

coube a tarefa de tratá-los e analisá-los. 
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5.7 Procedimentos de tratamento e análise dos ‘dados’ 

 

Law (2007) caracteriza a ANT como um conjunto disparatado de técnicas analíticas das mais 

diversas origens, a ponto de dizer que não existe uma única ANT. 

As incertezas e indefinições metodológicas existentes sobre a forma de analisar os dados 

levantados em campo sugerem ser esta ainda uma lacuna a ser preenchida (MITEV, 2009), 

caracterizando-se numa oportunidade para o presente estudo. 

Santos (2006) explorou duas técnicas preconizadas por dois fundadores da ANT como 

métodos analíticos. O primeiro foi o ‘gráfico sociotécnico’ recomendado por Latour, Mauguin 

e Teil (1992). O segundo é a ‘análise de palavras associadas’ (co-word analisys) recomendado 

por Callon. A autora considerou ambas as abordagens limitadas para aplicação de todo o 

espectro de conceitos adotados pelos defensores da ANT. 

Cabe lembrar que o texto seminal de Latour ([1984] 1993) foi elaborado adotando-se práticas 

de semiótica de Greimas (LAW, 2007). Portanto, outra forma de análise da ANT seria seguir 

essa vertente.  

No entanto, tendo em vista que a semiótica é caracteristicamente uma abordagem 

estruturalista por buscar a identificação de um a estrutura elementar por trás da linguagem 

(BARROS, 2005) e que Latour (2005) não considera a existência de nada acima ou abaixo, 

mas apenas aquilo que possa ser observado, desconsiderando que exista qualquer estrutura 

subjacente, entendemos não se configurar a semiótica uma abordagem paradigmaticamente 

adequada à ANT e ao presente estudo. 

Simpson (2007), por seu turno, defende a combinação da ‘análise de conversação’ com a 

ANT, por considerar a utilização desse método no transcorrer das situações. Essa autora 

atribui a origem dessa abordagem na etnometodologia, sendo uma forma de analisar as 

interações humanas. É utilizada tanto na linguística, quanto nas ciências sociais. Ambas 

abordam eventos do dia-a-dia, adotando práticas descritivas. 

Uma abordagem potencialmente contributiva em estudos realizados à luz da ANT é a 

defendida por Cooren (2004), que utiliza a teoria dos ‘atos da fala’ de Searle e, na análise, 

considera a agência dos textos nas organizações. Ao invés dos textos serem vistos como 

elementos intermediários entre seres humanos sobre atividades organizacionais a serem 
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executadas, o autor adota a agência do texto em si, como um ente organizacional. O autor 

exemplifica algumas das possibilidades analisando a agência de um checklist. 

Checklists estruturam o diálogo, decretam diretrizes, estabelecem registros, proveem 

referenciais de orientação de tarefas, assim como, regularizam procedimentos, 

percepções e manipulações. Atividades organizacionais, portanto, são 

discursivamente estruturadas, o que significa que o texto em todas as suas formas 

(escrita, oral, icônica) pode mostrar uma forma de agência, ou seja, pode fazer uma 

diferença (COOREN, 2004). 

A partir dessas considerações iniciais o autor apresenta a agência textual por atos assertivos 

(ex.: informa, indica, nega), de comprometimento (ex.: promete, garante, assegura), diretivos 

(ex.: requisita, convida, sugere), expressivos (ex.: elogia) e declarativos (ex.: declara, aprova, 

confirma). 

Uma possível aplicabilidade da abordagem proposta por Cooren (2004) seria na análise da 

agência de documentos internos (instrumentos organizacionais) e externos (legislação, 

decisões governamentais, etc.), publicações nas mídias interna e externa (tanto em papel, 

quanto eletrônica). A atenção dispensada pelo autor à agência de textos (actantes não-

humanos) foi considerada no presente estudo, apesar de não termos aplicado a teoria dos atos 

da fala em si. 

Outra possibilidade para auxiliar na análise seria a adoção dos conceitos de cartografia. 

Apoiando-se em uma metáfora para reforçar a relevância da cartografia Latour (2001, p. 39) 

afirma que “[s]e uma imagem vale mais que mil palavras, um mapa [...] vale mais que uma 

floresta inteira”. Nobre e Pedro (2010) sugerem a adoção desse método para registrar e 

analisar os diferentes momentos da translação, especialmente as controvérsias, entendidas por 

eles como disputas a favor ou contra o objetivo final da translação. 

A cartografia vem sendo desenvolvida e adotada por Latour ao longo do tempo e, com mais 

ênfase, em tempos recentes, para análise de controvérsias. Foi nossa opção para o tratamento 

e a análise dos dados relativos à implementação do CSC na Empresa X por razões que 

procuramos elucidar na sequência.  

As diretrizes latourianas já apresentadas neste trabalho, de que o pesquisador deveria ter o 

papel como de uma ‘mosca na parede’ para que pudesse observar a dinâmica social e a 

importância na ANT da descrição dos acontecimentos envolvendo actantes para poder 

‘explicar’ a dinâmica social, aparecem imbricadas no projeto de pesquisa europeu 
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denominado MACOSPOL – Mapping Controversies in Science and Technology for Politics
48

, 

implementado e liderado por Latour desde 2007. O mote do projeto é tratar a complexidade, 

mapeando as ações dos actantes humanos e não-humanos participantes em controvérsias.  

Dentre os membros constituintes do referido projeto, merece destaque, Tommaso Venturini, 

pesquisador da Universidade de Ciências Políticas (Paris) e coordenador de atividades de 

pesquisa do Laboratório de Mídia da referida instituição
49

. Venturini destaca-se pela produção 

científica focada no mapeamento de controvérsias, sendo autor ou coautor de artigos 

científicos centrados nessa temática. 

Esse autor caracteriza os debates da cartografia de controvérsias como “a melhor forma de 

observar a construção da vida social” (VENTURINI, 2010b, p. 4, tradução livre). Neste 

estudo, procuramos observar a construção do CSC, olhando para os ‘tijolos’ (as associações), 

à medida em que estavam sendo fabricados.  

Para Raisz (1969), os mapas são tão antigos quanto a própria história, precedendo a própria 

escrita. Mapas são encontrados em povos (indígenas esquimós e astecas) e civilizações 

antigas (Babilônica, Egípcia, Chinesa). Coube aos gregos a base do sistema cartográfico atual. 

A cartografia envolve uma série de conceitos relevantes, tais como o que vem a ser a 

cartografia em si, a diferenciação entre carta e mapa, assim como a projeção, a escala e a 

simbolização, atributos distintos e interdependentes, que diferenciam cartas e mapas de outros 

tipos de gráficos (ANDERSON et al., 1982). 

A cartografia pode ser conceituada como sendo um: 

 ... conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por 

base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam 

para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de 
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 O MACOSPOL - Mapping Controversies on Science for Politics é um projeto de pesquisa colaborativo 

europeu, congregando pesquisadores em Ciência, Tecnologia e Sociedade com o objetivo de compartilhar, por 

meio de uma plataforma tecnológica na web, recursos de pesquisa, que permitam o mapeamento de 

controvérsias, científicas ou técnicas, a estudantes, profissionais e cidadãos. Fazem parte desse esforço diversas 

universidades europeias, tais como: 7º Programa de Ciências Políticas da União Européia (Paris), Universidade 

de Oslo, Centro de Pesquisa Observa (Itália), Universidade Ludwig-Maximillians, Universidade Munique de 

Liege (Alemanha), Escola Politécnica Federal de Lausane (Suíca), Universidade de Amsterdã (Nova Zelândia) e 

Universidade de Manchester (Inglaterra). Como recursos colaborativos a plataforma compartilha estudos de 

caso, abordagens de mapeamento, ferramentas aplicadas, tipos de usuários, estilo de investigação, visualizações, 

tipos de controvérsias, gerenciamento de dados, conceitos e temáticas gerais. Maiores informações disponíveis 

em www.mappingcontroversies.net. 
49

 O Laboratório de Mídia de Ciências Políticas foi fundado em 2009 como um centro de pesquisa e prática 

ligando Ciências Sociais a ferramentas digitais. Dentre suas contribuições constam sua especialização em 

técnicas de mapeamento de controvérsias, além da participação no desenvolvimento do software Gephi para 

visualização de análise de redes. 

file:///E:/PARA%20IMPRESSÃO/Fazem
file:///G:/PARA%20IMPRESSÃO/www.mappingcontroversies.net
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objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a 

sua utilização.” (IBGE, 1999, p.12) 

Mapa e carta são conceitos próximos, porém envolvendo diferentes escalas de representação. 

Um mapa é:  

[a] representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos 

geográficos, naturais, culturais e artificiais de uma área tomada na superfície de uma 

figura planetária, delimitada por elementos físicos, político-administrativos, 

destinada aos mais variados usos, temáticos, culturais e ilustrativos (IBGE, 1999,    

p. 21). 

Por sua vez, uma carta consistiria numa: 

... representação no plano, em escala média ou grande, dos aspectos artificiais e 

naturais de uma área tomada de uma superfície planetária, subdividida em folhas 

delimitadas por linhas convencionais – paralelos e meridianos – com a finalidade de 

possibilitar a avaliação de pormenores, com grau de precisão compatível com a 

escala (IBGE, 1999, p. 21). 

 O primeiro atributo característico de mapas é a escala, entendida como “a relação entre a 

medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real” (IBGE, 1999, p. 23). 

Num comparativo entre duas escalas a maior será aquela com menor denominador.  

As projeções podem alterar formas e distâncias por meio da compressão ou expansão. Por sua 

vez, a simbolização apresenta fenômenos a serem representados por meio de sinais, não 

necessariamente semelhantes à realidade de forma a comunicarem aspectos visíveis ou não da 

paisagem (ANDERSON et al, 1982) 

A cartografia é um campo de estudo que vem passando por uma renovação teórica e 

metodológica, notadamente nas últimas três décadas. Originalmente, era vista como um 

campo auxiliar da geografia (centrada na história dos descobrimentos e das explorações), 

todavia, atualmente, vem se desenvolvendo como um campo acadêmico próprio (GOMES, 

2004).  

J. Brian Harley, um dos estudiosos mais influentes na renovação da cartografia, identificou 

três sinais da mudança em curso: 

o interesse no significado das palavras mapa e cartografia, ou seja, na discussão 

conceitual que seria o futuro motor da renovação da HC [história da cartografia]; a 

abordagem dos mapas como artefatos, e a ênfase nos processos técnicos de sua 

produção e; a abordagem dos mapas antigos como meios de comunicação. As novas 

teorias consideravam o mapeamento como uma ciência cognitiva que envolvia 

comunicação entre o cartógrafo e o usuário (GOMES, 2004, p. 69). 

A questão dos mapas tanto como meios de comunicação quanto como linguagem gráfica já 

tinha ocupado a preocupação da História da Cartografia na década de 1970, havendo uma 
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ampliação de seus horizontes teóricos e metodológicos nas duas décadas seguintes (GOMES, 

2004). 

O trabalho de Harley buscou debater as bases teóricas e epistemológicas da História da 

Cartografia, introduzindo inovações significativas, como pode ser observado nas 

considerações de Gomes (2004): 

A partir de leituras de autores como Erwin Panofsky, Roland Barthes, Michel 

Foucault e Jacques Derrida, Harley formulou um novo programa para a HC. 

Convidou os pesquisadores a adotarem os conceitos e as posturas analíticas dos 

filósofos franceses na análise dos mapas (GOMES, 2004, p.70) 

Gomes (2004) afirma que pouco tem sido feito no Brasil para renovação teórica e 

metodológica mencionadas. Exceção é a tese de doutorado de Enali Di Biaggi que  concebeu 

mapas como construções sociais e enfatizou sua dimensão discursiva, fazendo uma 

investigação histórica que permeou os quinhentos anos da história brasileira, um trabalho de 

fôlego. 

Entendemos que a aplicação dos conceitos da cartografia restritos originalmente à Geografia 

podem ser adotados para outras áreas do conhecimento. Latour  adota a cartografia para 

discutir como se constrói a ciência (VENTURINI, 2010a). Nosso interesse, como já foi 

expresso, é nos estudos organizacionais e especificamente no entendimento da dinâmica 

social no âmbito organizacional. Para tal, no entanto, necessitamos compreender como ocorre 

a constituição de caixas-pretas a partir da estabilização das controvérsias. Portanto, o 

entendimento de como controvérsias se desenvolvem ao longo do tempo é essencial para o 

presente estudo. Desta forma, passaremos a discutir o que seria uma ‘cartografia de 

controvérsias’ propriamente dito. 

A discussão do que vem a ser uma controvérsia já mereceu detalhamento no capítulo sobre 

ANT. Apenas referencialmente, apresentamos a conceituação adotada por Venturini (2010a), 

um dos estudiosos que se debruçaram sobre o estudo das controvérsias. Esse autor conceitua 

controvérsia como 

“[…] controvérsias são situações onde atores discordam (ou melhor concordam na 

sua discordância). A noção de discordância é para ser tomada em seu sentido mais 

amplo: controvérsias começam quando atores descobrem que não podem ignorar uns 

aos outros e controvérsias terminam quando atores conseguem trabalhar um sólido 

compromisso de convivência. Qualquer coisa entre esses dois extremos (frio 

consenso de recíproca ignorância e o consenso morno do acordo e aliança) pode ser 

chamada de controvérsia (VENTURINI, 2010a, p. 6, tradução livre). 
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Venturini (2010a) comenta a origem da cartografia de controvérsias como uma técnica 

didática, que passou por uma ampliação de escopo e relevância metodológica que vão além 

dos seus objetos iniciais: 

A cartografia de controvérsias é um conjunto de técnicas para explorar e vizualizar 

assuntos. Foi desenvolvido por Bruno Latour como uma versão didática da Teoria 

ator-rede para treinar estudantes universitários na investigação de debates sócio-

técnicos contemporâneos. O escopo e interesse de tal cartografia, entretanto, 

excedeu suas origens didáticas. Adotada e desenvolvida em várias universidades na 

Europa e nos Estados Unidades, a cartografia das controvérsias é hoje um método de 

pesquisa completo, apesar de, desafortunadamente, não tão documentada. 

(VENTURINI, 2010a, p. 1, tradução livre) 

Para selecionar ‘boas’ controvérsias Venturini (2010a) recomenda que sejam evitadas 

controvérsias: (a) frias (boas controvérsias envolvem ação); (b) passadas (observação teria 

que voltar ao momento que a controvérsia estava acontecendo); (c) não delimitadas (a análise 

seria facilitada, quanto mais restrito for o tema estudado); (d) subterrâneas (temas 

confidenciais, sigilosos ou sectários podem redundar em teorias de conspiração). 

Diversamente do que se pode supor, Venturini (2010a) afirma que estudos adotando a 

cartografia de controvérsias têm mostrado que quanto mais tecnológico um tema, mais fácil é 

a sua avaliação, por conta de três características dos assuntos científicos: são mais restritos, 

documentados e abertamente discutidos. 

Diferentemente, o presente estudo não teve foco tecnológico e sim organizacional, ao tratar a 

implementação de um Centro de Serviços Compartilhados na Empresa X, uma estatal. 

Existem inúmeros documentos, porém não foram concebidos com o objetivo científico, além 

de uma parcela deles ser de natureza sigilosa. Os dados também não são de domínio amplo, 

como os preconizados por Venturini (2010a), e não são tão abertamente debatidos, por 

caracterizarem-se em translações ocorridas preponderantemente dentro da referida empresa. 

De qualquer forma, esse autor, aponta a dificuldade inerente da utilização da cartografia de 

controvérsias, destacando que seu objetivo nunca foi facilitar a investigação, nem ensinar os 

actantes, mas sim aprender a partir deles.  

Isso não quer dizer que a cartografia de controvérsias seja complexa, mas sim a vida coletiva, 

pois quanto mais actantes forem envolvidos (especialmente não-humanos) mais essas 

situações serão intrincadas. Portanto, defende Venturini (2010a, p. 10-11, tradução livre) que 

“não é a cartografia de controvérsias que complica algo simples, mas sim outras abordagens 

que simplificam algo complexo”. Se por um lado a cartografia de controvérsias torna a 
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investigação mais lenta e dura, por outro leva o pesquisador a abraçar a complexidade por 

meio de múltiplos pontos de vista e perspectivas.  

Essa é a situação do presente estudo de caso, no qual se adotando múltiplas fontes de 

evidência (observação participante, documentos diversos, entrevistas individuais e grupos de 

foco), conseguimos captar a expressão de pontos de vista distintos ao longo da translação de 

implementação do Centro de Serviços Compartilhados. 

Venturini (2010b) descreve o trabalho do cartógrafo em campo: 

Exploração e representação sempre caminham juntas na cartografia. Nenhum 

cartógrafo sério viajaria pelo território sem tomar notas, esboçando planos, 

emendando atlas prévios. Essa é a forma pela qual mapas vêm sendo manufaturados; 

por meio de uma ajustamento recursivo de observações e descrições [...] Desde o 

início de suas campanhas, eles lidam com mapas (VENTURINI, 2010b, p. 2, 

tradução livre). 

Esse autor destaca a importância do cartógrafo de controvérsias utilizar o maior número 

possível de ferramentas de observação para se atingir a objetividade por meio de diferentes 

pontos de observação, sublinhando que: 

[q]uanto mais numerosas e parciais são as perspectivas pelas quais o fenômeno é 

considerado, mais objetivo e imparcial será sua observação [...] Na cartografia de 

controvérsias, todos os conceitos e todos os protocolos merecem consideração, 

especialmente se eles vêm dos próprios atores. Todos os atalhos são rejeitados, 

observação é compelida a ser tão rica e complexa quanto seus temas (VENTURINI, 

2010a, p. 6, tradução livre). 

Ao cartógrafo de controvérsias recomenda-se que dê visibilidade a diferentes pontos de vista, 

considerando sua representatividade (afirmações ou argumentos compartilhados por vários 

actantes deveriam ter maior visibilidade), influência (actantes com posição de influência 

merecem tratamento diferenciado) e interesse (considerar as minorias e não apenas posições 

majoritárias) (VENTURINI, 2010b). 

Como já foi relatado em item anterior, procuramos dar voz aos mais diferentes grupos de 

interesse. Tanto mediante a observação participante, quanto pelas demais fontes de evidência 

(documentos e entrevistas) consideramos as diferentes manifestações dos actantes, a voz de 

actantes com posições hierárquicas diferenciadas, além dos posicionamentos de maiorias e 

minorias, permitindo a constatação de convergências e divergências de entendimento entre os 

actantes envolvidos na dinâmica social cartografada. 

Venturini (2010b) alerta ainda sobre três cuidados a serem tomados pelo cartógrafo durante o 

mapeamento de controvérsias: (a) adaptação: procurando cobrir uma diversidade de 
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representações dos nativos; (b) redundância: elaborando diferentes representações por meio 

de diferentes mapas, cada qual procurando explorar aspectos específicos. A visão conjunta 

dos mapas superaria as visões parciais de cada mapa de forma a trazer toda a riqueza do 

debate. A consequência prática é a necessidade de repetição de determinadas informações. 

Longe de ser um problema tal repetição permite a estabilização das representações;               

(c) flexibilidade: garantindo a rastreabilidade entre as diferentes translações de representação 

dos mapas e o fenômeno original nas duas direções. 

As três recomendações acima foram seguidas no presente estudo. As representações dos 

actantes foram expressas nas diferentes fontes de evidência. A questão da redundância 

também ocorreu mediante a elaboração de diferentes tipos de mapas a partir de diversas 

ferramentas e detalhadas mais adiante. Quanto à rastreabilidade, foram mantidas as versões 

originais das gravações, filmagens, relatos dos diários do projeto, transcrições, documentos, 

planilhas analíticas intermediárias de forma a permitir, a qualquer momento, consultas aos 

dados originais, que mantém a complexidade inerente à construção social aqui investigada. 

Esse último aspecto é particularmente relevante na cartografia de controvérsias, pois ao 

cartografar faz-se a agregação de informações, entendida como poucos elementos 

representando muitos outros. Esse processo, na ótica de Venturini (2010b) deve ser feito com 

cuidado uma vez que:  

...sempre envolve o risco de descartar algo importante. Por essa razão a 

reversibilidade é tão importante […] tendo certeza que as reduções podem ser 

desfeitas […] Mantendo a agregação reversível, pesquisadores asseguram a si 

mesmos (e a seus pares) a possibilidade de escalar de volta suas formalizações e 

tentar outras decidas (VENTURINI, 2010b, p. 10-11, tradução livre). 

O autor destaca que atualmente essa tarefa tornou-se mais fácil de ser efetivada. 

Pesquisadores atualmente podem lidar com vastas quantidades de informações, algo inviável 

até o advento das tecnologias digitais, além de poder agregar também as vantagens da 

pesquisa qualitativa. Técnicas digitais facilitam todo o processo de desagregação, permitindo 

a navegação entre diferentes níveis de agregação, algo particularmente conveniente para as 

ciências sociais, por preencher a lacuna e propiciar a movimentação entre macro-estruturas e 

microinterações (VENTURINI, 2010b). 

Dessa forma, preocupamo-nos em selecionar recursos de mídia digital com vistas a facilitar o 

tratamento dos dados, como detalharemos na sequência.  
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O ponto de partida para o tratamento dos dados foi o diário de campo. Passamos a fazer sua 

análise por meio de uma leitura flutuante do texto, com o objetivo de identificar os elementos 

envolvidos na dinâmica social relatada. Especificamente foram identificados: as reuniões, os 

actantes humanos e não-humanos, as controvérsias, as caixas-pretas, os argumentos utilizados 

nos debates pelos actantes e as decisões tomadas. Aspectos sigilosos foram omitidos para 

atender aos preceitos éticos anteriormente mencionados 

Além da codificação dos relatos do diário do projeto esse mesmo processo foi utilizado nas 

outras fontes de evidência (e-mails, relatórios e documentos) com vistas a trazer outros pontos 

de vista além daqueles do pesquisador.  

Nessa etapa merece destaque a necessidade de seleção dos e-mails mais relevantes. 

Originalmente foram compilados 830 e-mails levantados durante o período de observação 

participante. Estes e-mails caracterizavam-se por ser de três tipos principais: e-mails diretos 

entre um emissor e um receptor; troca de e-mails entre duas pessoas; cadeia de e-mails 

(sequência de encaminhamentos de e-mails perpassando por mais de duas pessoas).  

Para avaliar-se a relevância de tais e-mails foram considerados simultaneamente os seguintes 

critérios: (a) Para inclusão do e-mail: Tinham o envolvimento de diretor (envio ou 

recebimento); versavam sobre assuntos não abordados em outras fontes de dados; envolviam 

tomadas de decisão; fossem fontes de novas controvérsias; caracterizavam-se por divulgações 

amplas de conteúdo; foram envios pelo celular 3G do implementador; eram cadeia de             

e-mails (diálogos extensos); envolviam conflitos de opiniões por e-mail (controvérsia) entre 

dois ou mais actantes; eram relatórios de andamento do projeto
50

; faziam o encaminhamento 

de não-humanos relevantes (por exemplo: apresentações e relatórios diversos) dando origem 

aos mesmos no ambiente social; (b) Para exclusão do e-mail: Assuntos sigilosos cuja 

divulgação poderia gerar constrangimentos entre os envolvidos e revelar aspectos 

empresariais que feririam os compromissos éticos assumidos; e-mails intermediários da 

cadeia de e-mails; informações pontuais que não tiveram consequências na dinâmica da 

translação estudada; envolvimento de atores com participação pontual e de baixa relevância; 

e-mails não associados a alguma controvérsia.  

                                                 
50

 Tipo de e-mail que o implementador passou a enviar semanalmente durante um determinado período da 

translação para posicionar o diretor, os gerentes administrativos e seus respectivos superintendentes e gestores 

sobre os acontecimentos no projeto. 
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A partir dos critérios apresentados foram feitas três varreduras nos e-mails, chegando-se a 

uma seleção de 288 mensagens consideradas relevantes. 

Todos os elementos anteriormente identificados (nos relatos e demais fontes de evidência de 

campo, excetuando-se as entrevistas individuais e grupos de foco
51

) foram inseridos 

individualmente no software de redes dinâmicas Gephi 0.8 - um dos recursos mais 

importantes para o presente estudo para a visualização de redes dinâmicas ou redes 

longitudinais
52

, por conta das associações entre os actantes identificados no presente estudo 

mudarem constantemente ao longo do tempo.  

O Gephi 0.8 permitiu a inserção de dados dos actantes (humanos e não-humanos), 

controvérsias, caixas-pretas, argumentos e decisões como nós (Figura 21A). Por sua vez, as 

associações entre os elementos mencionados foram registrados como arestas (com diferentes 

verbos de ação nos rótulos das arestas para expressar a agência). Essas arestas podem ser 

direcionais ou não-direcionais, sendo que optamos pelas últimas (Figura 21B). Tanto os nós 

quanto as arestas possuem entre seus atributos o tempo de duração (representadas na forma 

gráfica na Figura 21A e B).  

Codificações de cor e tamanho dos nós e arestas foram definidas pelo pesquisador para 

diferenciar os actantes humanos e não humanos (quase-objetos, objetos e atores 

institucionais), controvérsias, caixas-pretas, argumentos
53

, decisões e reuniões, facilitando a 

visualização desses elementos
54

. A entrada dos dados foi manual, via teclado e não por outras 

formas de inserção de dados também previstas no software (importação de planilha ou 

streaming de dados), tendo como ponto de partida as reuniões (Figura 19). 

 

                                                 
51

 O trato de entrevistas individuais e grupos de foco será explicado na sequência. 
52

 Na busca por esse tipo de software, foi particularmente contributiva a consulta aos recursos compartilhados no 

projeto MACOSPOL. Dentre as opções disponíveis, identificamos o software Gephi 0.8 (versão beta). Este 

software caracteriza-se por ser uma plataforma aberta interativa de visualização e exploração de redes, com 

opção de idioma em português do Brasil (GEPHI, 2013). 
53

 Foram utilizadas abreviações, todavia tomando cuidado para não perder informação. Desta forma, num 

diálogo no qual uma pessoa questiona algo e outra responde laconicamente o pesquisador incorporou na resposta 

a pergunta formulada (p.ex: Se o Empregado A perguntou ‘CSC e Centralização são a mesma coisa?’ e a 

resposta de um hipotético Empregado B tivesse sido ‘São coisas diferentes’. A resposta não teria sentido 

isoladamente da pergunta, por esta razão o pesquisador compôs as duas ‘O Empregado B colocou que 

centralização e CSC são coisas diferentes’) 
54

 As cores adotadas foram: controvérsias: vermelho; caixa-preta: cinza-escuro; actantes humanos: rosa (apenas o 

implementador teve cor diferenciada, laranja, para facilitar sua identificação na dinâmica social); actantes não-

humanos quase-objetos: verde; actantes não-humanos objetos: amarelo; actantes não-humanos atores 

institucionais: azul escuro; reuniões: lilás; argumentos: branco; decisões: turquesa. 
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Figura 19 – Entrada dos dados por reunião 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Com o objetivo de darmos uma dimensão da quantidade de dados envolvida no presente caso, 

informamos a seguir os quantitativos de cada um dos tipos de elementos identificados e 

inseridos no Software Gephi 0.8. 

 Controvérsias: 190; 

 Actantes :  2.069 entre humanos e não-humanos. 

o Humanos (Diretores, Assessores, superintendentes, gerentes, implementador, 

gestores, etc.): 427; 

o Não-humanos: 

 Atores institucionais (Unidades de Negócio, superintendências, grupos, 

outras empresas, órgãos públicos, etc.): 259; 

 Quase-objetos (Documentos, legislação, relatórios, e-mails, sistemas         

de TI): 1.240; 

 Objetos (Celulares 3G, carros, etc.): 143. 

 Reuniões (reuniões de negócio, treinamentos, palestras, etc.): 485; 

 Argumentos (manifestações dos actantes defendendo determinadas posições no debate das 

controvérsias): 5.854; 

 Decisões: 99; 

 Associações entre os elementos anteriores (Arestas): 39.695. 
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O software possibilita também a inserção do ‘tempo de vida’ dos elementos e de suas 

associações permitindo a visualização da dinamicidade das associações por conta do recurso 

de ‘linha do tempo’, pelo qual pudemos selecionar os elementos atuantes entre duas datas 

quaisquer no período considerado para a realização do estudo (Agosto/2008 a Junho/2012).  

Após a inserção de todos os dados das observações no Software Gephi 0.8, fizemos um 

refinamento inicial com vistas a identificar lacunas, falhas de lançamento, inconsistências 

inerentes à entrada de dados. 

Refinados os dados passamos a analisar o desenvolvimento da dinâmica social ao longo do 

tempo por meio das associações entre os actantes envolvidos na translação em estudo, 

olhando agora por controvérsias (Figura 20). 

 

Figura 20 – Análise de dados por controvérsia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Passamos a lançar mão, então, de outros recursos disponíveis no próprio software. Com a 

opção de ativação de rótulos dos dados pudemos visualizar os elementos com o recurso de 

ampliação da imagem, também conhecido como Zoom (Figura 21D). Além disso, o software 

possui o recurso de filtragem, permitindo a visualização de um ou mais elementos (Figura 

21E). Associado a uma filtragem podemos também fazer a partição dos nós visualizados 

segundo uma classificação (por exemplo: cargo ocupado por actantes humanos) (Figura 21F).  
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Assim, os recursos de filtragem e partição foram utilizados para visualizações ‘em camadas’ 

dos diferentes actantes e o recurso de partição foi utilizado para visualizar os diferentes tipos 

de actantes. Diferentes tipos de actantes (atores institucionais, actantes humanos, actantes 

não-humanos quase-objetos ou objetos) e outros elementos presentes na dinâmica social 

(controvérsias, caixas-pretas, argumentos e decisões) foram avaliados por meio de filtragem 

de dados expondo a distribuição desses elementos individualmente
55

 ou em visualizações 

compostas de ‘n’ elementos diferentes (por exemplo: distribuição individual dos atores-

institucionais, distribuição composta de controvérsias x argumentos).  

Figura 21 – Algumas funcionalidades do software de redes dinâmicas – Gephi 0.8 

  
A – Entrada de dados (actantes como nós) B – Entrada de dados (associações entre 

actantes como arestas) 

  
C – Recurso da linha do tempo D – Recurso de visualização – Ampliação 

da imagem (Zoom) 

  
E – Recurso de visualização – Filtro F – Recurso de visualização – Partição 

Fonte: Captura de telas do Software Gephi 0.8 feita pelo autor com dados reais 

                                                 
55

 Por exemplo, por meio da filtragem topológica do tipo k-core (no caso para k = 1) quando se deseja a 

visualização de um núcleo. Esse recurso foi particularmente útil para a filtragem de controvérsias, quando se 

tinha esse elemento no centro da rede com todos os demais elementos a ela associados. 
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Diversas distribuições dos dados foram adotadas de forma a facilitar a visualização sobre 

aspectos relevantes na dinâmica social tais como: fruchterman reingold, radial axis, force 

atlas, force atlas 2, circular lay-out, double circular lay-out, Yinfan Hun, entre outros, para 

observar as associações na plenitude de sua complexidade, buscando identificar padrões 

visuais.  

Métricas de análise de redes dinâmicas também foram utilizadas com vistas a análises 

topológicas da rede recomendadas por Adamic (2012). O software Gephi 0.8 possibilita o 

cálculo de uma série de indicadores para visão geral da rede (grau médio, grau ponderado 

médio, diâmetro da rede, densidade do grafo, hits, modularidade, pagerank, componentes 

conectados), visão geral dos nós (coeficiente de clustering médio e centralidade do autovetor), 

visão geral das arestas (comprimento médio de caminho) e dinâmico (número de nós, número 

de arestas, grau e coeficiente de clustering)
56

.  

Para mostrar em cada período de tempo as controvérsias presentes no ambiente 

organizacional e as caixas-pretas a partir de sua estabilização foram elaborados gráficos de 

Gantt, utilizando o software timelinemaker Professional.  

Com o objetivo de mostrar os actantes mais relevantes ao longo de determinados períodos da 

translação foram elaborados diagramas de actantes. Esses diagramas denominados por 

Venturini (2010b) como diagrama de atores-redes procuram mostrar a dinâmica de 

constituição e de dissolução de atores em redes e vice-versa, como a liquefação e solidificação 

magmática do desenrolar das controvérsias. Esse autor destaca a possibilidade de utilização de 

técnicas digitais para animação de forma a permitir uma visualização da dinâmica social 

conforme intuída pela ANT. 

Finalmente, merecem destaque na análise de dados, as árvores hierárquicas. Venturini 

(2010b) afirma que esses tipos de árvores, também conhecidas como árvores Poperianas, são 

adequadas aos debates tecno-científicos, permitindo a representação das diferentes posições, 

caracteristicamente complicadas e cheias de nuances, dos atores. Isso fica claro em suas 

palavras quando afirma que: 

Nenhuma controvérsia pode ser reduzida a uma oposição binária de dois pontos 

de vista alternativos. Controvérsias sempre envolvem uma pluralidade de 

diferentes questões e poucas dessas questões podem ser respondidas com um 

simples sim ou não. As posições dos atores numa controvérsia são sempre 

                                                 
56

 Para informações mais detalhadas sobre o Gephi 0.8 e suas versões superiores recomendamos consulta ao site 

www.gephi.org. 
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complicadas e com nuances. Mesmo assim, cartógrafos não deveriam renunciar 

a traçar como argumentos são conectados e estruturados em discursos. Uma 

posição tomada num assunto específico limita as posições que poderiam ser 

tomadas em outros assuntos. Esta ramificação pode ser representada de 

numerosas maneiras. Entretanto, árvores hierárquicas (também conhecidas 

como árvores poperianas) provaram ser particularmente convenientes para 

ilustrar disputas tecno-científicas. Essas controvérsias tendem a expandir de 

princípios mais gerais a detalhes mais específicos. Árvores hierárquicas ajustam 

perfeitamente essas estruturas ramificadas, revelando como a menor 

discordância entre atores é ligada à uma extensa oposição em redes sociais (e 

vice-versa) (VENTURINI, 2010b, p. 15, tradução livre). 

Dentre os diferentes tipos de árvores hierárquicas, os mapas mentais
57

 aparecem como uma 

das possibilidades recomendadas por Venturini (2013) para a representação do debate 

relacionado a controvérsias, como fica claro no seguinte trecho: 

Mapas mentais são uma das mais antigas, disseminadas e flexíveis formas de 

representar assuntos. Por meio da representação de elementos e das conexões 

entre eles, mapas mentais permitem visualizar a posição de cada ator na sua 

controvérsia, sua importância relativa, suas relações, sua composição e muito 

mais. (VENTURINI, 2013, tradução livre). 

Construímos mapas cognitivos para cada controvérsia, considerando diferentes níveis na 

ramificação, cada um deles constituído por um tipo de elemento diferente (Figura 22).  

Figura 22 – Adaptação do conceito de mapas mentais para o estudo de controvérsias 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Buzan (1996, p. 59) conceitua mapa mental como sendo  
... a expressão do pensamento radiante e é, portanto, uma função natural da mente humana. É uma técnica gráfica que provê 

uma chave universal para destrancar o potencial do cérebro. O mapa mental pode ser aplicada a qualquer aspecto da vide 

onde aprendizado aprimorado e pensamento claro ampliará o desempenho humano. Mapa mental tem quatro características 
essenciais: 

a) O assunto da atenção é cristalizado em uma imagem central. 
b) Os temas centrais do assunto radiam da imagem central como ramos. 
c) Ramos compreendem uma imagem chave ou uma palavra chave impressa numa linha associada. Tópicos de menor 

importância são também representados como ramos ligados a ramos de níveis superiores. 
d) Os ramos formam uma estrutura nodal conectada. 
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O primeiro nível é o de ‘temas’: dependendo da complexidade, uma controvérsia pode levar 

ao debate de diferentes aspectos. No segundo nível, foram colocadas as ‘posições’, entendidas 

aqui como convergência dos actantes sobre uma das possibilidades de resolução da 

controvérsia
58

. No terceiro nível, colocamos os ‘argumentos’ que foram utilizados pelos 

actantes durante os debates em prol de uma posição. Por vezes, argumentos podem ter 

relacionamentos entre si tanto por serem complementares, quanto por serem antagônicos. 

Nessas situações ligações foram feitas entre os argumentos para apontar um relacionamento. 

No quarto nível, foram apresentados os actantes humanos e não-humanos envolvidos em cada 

argumento. Como controvérsias têm relação com outras controvérsias acrescentamos mais um 

ramo principal apontando quais eram as controvérsias relacionadas.  

Uma última palavra neste item de tratamento e análise de dados precisa ser dita em relação às 

demais fontes de evidência.  

Inicialmente, realizamos as transcrições de entrevistas, grupos de foco e de filmagens de 

palestras empresariais, as quais foram analisadas com vistas a compor, com as demais fontes, 

critérios para identificação da relevância de determinados elementos, como por exemplo, das 

controvérsias. Tais fontes de evidências alimentaram citações dos actantes humanos de forma 

a trazer vozes diversas daquela do pesquisador-gerente-implementador. 

Apesar de tão significativas, as informações oriundas de entrevistas individuais e grupos de 

foco não foram registrados no Gephi, pois percebemos que poderiam ser introduzidas 

distorções na cronologia dos acontecimentos. Tal entendimento foi fruto da observação de nós 

mesmos frente aos dados com o passar do tempo, o que propiciou surpresas constantes e 

perturbadoras ao pesquisador, por conta da diferença de percepções sobre ‘quando’ algo 

aconteceu, ‘o que’ aconteceu e ‘quem’ tomou determinada ação, durante as orientações, o que 

levou a voltarmos ao diário ou ao Gephi. 

Percebemos que o entendimento de ‘quando’ tinha iniciado uma determinada controvérsia 

era, na maioria das vezes, anterior ao momento que vinha pelo uso da memória apenas. Outro 

aspecto relevante é sobre ‘quem’ teria sido o responsável pela colocação inicial da 

                                                 
58

 Uma parte das posições foi declarada explicitamente, outras eram implícitas às afirmações enquanto que 

outras foram inferidas. 



139 

controvérsia
59

. O actante que colocou inicialmente a controvérsia é, por vezes, rememorado 

incorretamente, atribuindo-se a autoria a outro actante. Nas nossas lembranças, o actante que 

’inaugurou’ a controvérsia foi, por vezes, confundido com o mais ferrenho contendor daquela 

controvérsia. 

A conclusão é que se nós tivéssemos sido entrevistados, provavelmente os entendimentos que 

se mostraram, após a releitura dos diários do projeto, incorretos teriam sido provavelmente 

incluídos em nosso depoimento. Se alguém tão profundamente imerso no processo, tanto sob 

o prisma empresarial como implementador, quanto no acadêmico como pesquisador, foi 

traído por sua memória, entendemos que é razoável supor que outros depoentes, sem tais 

recursos (que não fizeram anotações, não estavam constantemente atentos aos 

acontecimentos, não tinham a avidez por buscar informações, não buscaram fontes 

alternativas para corroborar ou contestar sua compreensão sobre o ocorrido) também 

poderiam incorrer, durante as entrevistas, nos mesmos problemas experienciados por nós de 

confusão sobre ‘quem’ fez ‘o que’ e quando’. 

Portanto, esse estado de coisas levou à decisão de separar os dados obtidos longitudinalmente 

por observação participante, daqueles levantados transversalmente por meio de entrevistas 

individuais e grupais, utilizadas como fontes complementares para análise dos dados. 

  

                                                 
59

 Saliente-se aqui que não necessariamente tal colocação tenha sido originalmente feita por um actante no 

momento que rotulamos de ‘inicial’ ou ‘inaugural’. Por vezes, um actante poderia ter debatido esse assunto com 

outras pessoas em outros ambientes ou mesmo tivesse feito alguma reflexão pessoal sobre o tema. Quando nos 

referimos à primeira colocação estávamos considerando aquela que o actante tenha feito na presença do 

pesquisador sem que tenha mencionado as possibilidades aventadas anteriormente. Desta forma, ficou registrado 

que a primeira menção foi aquela presenciada pelo pesquisador apesar de sabermos que efetivamente tal menção 

pode ter ocorrido em outro momento. Essa consideração é relevante, pois especialmente no primeiro caso, de 

debate prévio com outros grupos (por exemplo: com os seus gestores administrativos) o debate sobre a 

controvérsia já estaria se espraiando por outras redes distantes daquela detectada pelo pesquisador. Essa é uma 

condição já apontada anteriormente por Latour (2005) em função simplesmente da impossibilidade física do 

pesquisador ser onipresente. Dados sobre acontecimentos paralelos irão inevitavelmente se perder, mesmo que 

tenham sido relevantes para a dinâmica social. Em outras palavras uma limitação do estudo. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 A redação da descrição de Implementação do CSC 
 

O principal objetivo de uma cartografia de controvérsia é descrever o mais detalhadamente 

possível a dinâmica social como vista por seus protagonistas e não alguma explicação 

subjacente a tal fenômeno (VENTURINI, 2010a).  

Desta forma perseguimos o objetivo de fazer uma descrição da Implementação do Centro de 

Serviços Compartilhados. Essa translação teve início formal em Abril/2011, momento 

escolhido para início da construção de dados por meio de observação participante. Entretanto, 

os acontecimentos reportados pelos actantes (humanos e não-humanos), no caso descrito, 

fizeram referência a ocorrências anteriores, que foram relevantes para o entendimento da 

referida implementação. 

Venturini (2010a) recomenda que um pesquisador, ao selecionar uma controvérsia para 

estudo, evite assuntos passados a menos se a observação puder retroceder o ponto em questão. 

Uma vez que não seria possível recorrer à observação participante em período anterior a 

Abril/2011, para suprir a lacuna utilizamo-nos de fontes secundárias (relatórios de estudos, 

arquivos com apresentações de projetos, agendas eletrônicas e atas de reunião) de forma a 

resgatar detalhes dos referidos acontecimentos. Apoiando tal estratégia Venturini (2010a) 

afirma que: 

Somente por meio do acúmulo de notas, documentos, entrevistas, pesquisas, 

arquivos, experimentos, estatísticas, podem os pesquisadores empenhar-se em não 

reduzir a surpreendente riqueza da vida coletiva (VENTURINI, 2010a, p. 21). 

Dessa forma, buscando representar os acontecimentos referenciados pelos actantes como mais 

significativos, com vistas a auxiliar na compreensão da translação referente à Implementação 

do CSC, o início da descrição do caso remontou a Junho/2008, estendendo-se até Junho/2012, 

quando se ‘encerrou’ uma das fases relevantes do projeto de implementação do CSC 

(encerramento da 1ª onda – Recursos Humanos). 

Visando buscar um entendimento em diferentes perspectivas, a descrição foi realizada em três 

escalas de visualização das dinâmicas sociais cartografadas, escalas essas sucessivamente 

maiores em detalhamento e menores em amplitude (Figura 23). 
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Escala menor (maior amplitude e menor detalhamento)  

Foi feita uma descrição sucinta dos principais acontecimentos, que se caracterizam como 

marcos temporários, delimitadores dos períodos de análise considerados. A descrição abarcou 

todo o período considerado (junho/2008 a junho/2012) na ótica empresarial, buscando 

apresentar o ponto de vista de actantes numa linguagem típica à corrente na Empresa X. 

 

Escala intermediária (amplitude  e detalhamento intermediários) 

O foco nesse segundo nível foi de descrever a dinâmica da translação sob a ótica da ANT, 

buscando evidenciar a agência de humanos e não-humanos por meio da adoção do princípio 

da simetria, preconizado por Latour (2005), e a indicação das controvérsias relevantes 

envolvidas em cada período, apontando seus inícios e eventualmente términos (quando 

ocorreram, pois parte delas não chegaram a ser encerradas) sem entrar no detalhe dos debates 

ocorridos.  

Seguindo a recomendação de Venturini (2010b), mapas acompanham a exploração do estudo 

do cartógrafo social. Portanto, para ilustrar cada período de análise, ‘diagramas de actantes’ 

mostram quais actantes (humanos, quase-objetos, objetos e atores institucionais) agiram como 

mediadores. Na mesma linha de representação, diagramas de Gantt apontam quais 

controvérsias já tinham se encerrado ou encontravam-se em desenvolvimento em ‘cada 

período analisado’.  

Mais do que espelhar a complexidade, como afirma Venturini (2010b), tais mapas “têm que 

fazer tal complexidade legível”. Além disso, determinados actantes não-humanos com 

agência relevante (atuação como mediadores) foram apresentados
60

. 

 

 

 

                                                 
60

 Levando-se em consideração que muitos desses actantes relatórios, e-mails, arquivos de apresentação power-

point), invariavelmente diversos identificadores das empresas envolvidas na dinâmica relatada (denominação, 

logo, locais típicos e particulares das empresas e das pessoas (nome e cargo) aparecem no corpo de tais 

documentos. Quando isso aconteceu tais identificadores foram suprimidos de duas formas: pela substituição dos 

mesmos pela edição do documento original com o descrição sucinta elemento entre colchetes (por exemplo: 

[Nome do diretor]); pela cobertura com uma tarja do mesmo, garantindo o sigilo assumido por questões éticas. 
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Escala maior (menor amplitude e maior detalhamento) 

Neste nível fizemos uma descrição detalhada de duas controvérsias relevantes, de forma a 

evidenciar quais foram os actantes que tiveram contribuição decisiva nos debates, as posições 

(inferidas em sua maioria e eventualmente explicitamente manifestas) de cada actante, os 

argumentos por eles utilizados na defesa de cada posição e as decisões tomadas.  

Como aponta Venturini (2010b) além dos defensores e dos contrários a cada posição deve-se 

ter atenção tanto para actantes que ocupam posições de maior influência quanto para as 

minorias, vistas como responsáveis por trazerem à vida determinadas controvérsias quando 

questionam as tendências vigentes ou quando abrem caixas-pretas. Para ilustrar momentos 

particularmente significativos utilizamos o recurso de explorar determinadas “cenas” por 

meio de quadros, utilizando de extratos do diário do projeto e comentários analíticos à luz da 

ANT das microdinâmicas reportadas.  

Ainda com o cunho de ilustração também foram apresentados determinados actantes não-

humanos caracterizados como quase-objetos (Por exemplo: slides de apresentações, relatórios 

de perfil psicológico, post-its, etc) para discutir sua agência durante a translação descrita. Para 

detalhar a dinâmica do debate das controvérsias utilizamos como recurso analítico os mapas 

mentais conceitualmente adaptados, conforme apresentado no capítulo de Percurso 

Metodológico.  

Apesar de uma imagem do mapa mental poder propiciar uma compreensão de todas as 

nuances envolvidas numa controvérsia, sua apresentação pura e simples seria falaciosa, por 

conta de expressar, na melhor das hipóteses, um possível entendimento atingido pelos 

actantes depois de diversos debates nos quais são levantados diversos pontos pró e contra as 

diferentes posições dos envolvidos na disputa.  

Fizemos uma decomposição do mapa mental geral por períodos de tempo de forma a mostrar 

como uma dada controvérsia se desenvolveu ao longo do tempo, de forma a buscar expressar 

sua dinamicidade, uma vez que mostrar apenas o mapa mental geral daria a impressão de que 

o desenvolvimento das controvérsias é algo estático, o que de forma alguma se dá. Em função 

dos acontecimentos, novos actantes são envolvidos e ou saem das redes, bem como novos 

argumentos surgem. Se por um lado tal processo privilegia o entendimento, por outro a 

exposição de uma controvérsia torna-se sensivelmente extensa. Por essa razão decidimos 

fazer a apresentação de apenas duas controvérsias.  
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Outro aspecto a considerar é a redundância aparente de informações deste nível com os 

demais anteriores. Essa redundância é vista não apenas como uma consequência da adoção de 

várias representações de uma mesma dinâmica organizacional que se busca explorar (cada 

qual procurando focar um aspecto), mas também como uma forma de estabilizar tais 

representações frente aos debates públicos em torno de cada controvérsia           

(VENTURINI, 2010b). 

Figura 23 – Redação da análise de dados em diferentes escalas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.2 Escala menor: um olhar mais abrangente 

 

A translação objeto do presente estudo é a Implementação de um Centro de Serviços 

Compartilhados (CSC) na Diretoria de Operação da RMSP da Empresa X. Esta mudança não 

surgiu como um projeto definido no primeiro momento, mas sim como uma cadeia de 

acontecimentos que redundaram no projeto em questão (Figura 24). Lembramos que, antes do 

CSC, o modelo vigente na Empresa X era o de funções administrativas descentralizadas nas 
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unidades de negócio e superintendências com respectivas autoridades funcionais na diretoria 

administrativa. 

 

O primeiro movimento organizacional associado pelos gerentes administrativos a essa cadeia 

de acontecimentos foi o projeto de regionalização do Serviço de Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho (SESMT) com a proposição de uma nova forma de organização desse 

serviço, tornando-o independente da estrutura dos departamentos administrativos da UNs. 

Esta proposta foi feita por uma das médicas do trabalho ao fórum da diretoria em Julho/2008, 

porém após análise dos gerentes administrativos não foi por eles aceita, pois não tinha ficado 

claro para os mesmos a qual estrutura o SESMT passaria a responder hierarquicamente. 

(Figura 24). 

 

Figura 24 – Cronologia de reuniões relevantes (Jul/2008 a Jun/2012) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Em novembro/2008, os gerentes administrativos foram convocados pelo diretor para uma 

reunião cujo mote era discutir o desempenho dos departamentos administrativos, 

supostamente na ótica dos superintendentes das UNs e das Superintendências de apoio. 

Segundo o diretor esses departamentos eram vistos por aquele grupo, como burocráticos, 

lentos e com atuações despadronizadas.  

 

A solução divisada pelos gerentes administrativos para tal crítica foi do desenvolvimento de 

um projeto de mapeamento de processos com apoio metodológico externo de uma consultoria 

empresarial. A apresentação da proposta para o Diretor, o processo licitatório (preparação do 
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termo de referência, elaboração do edital e do certame licitatório) e a contratação 

demandaram alguns meses até o início efetivo do projeto em Julho/2009 (Figura 24). 

 

O projeto de mapeamento de processos foi concebido em duas etapas. Na primeira seriam 

mapeados todos os processos administrativos em todas as UNs e Superintendências de apoio 

com o objetivo de ‘tirar uma fotografia’ da situação vigente à época. Na segunda etapa seriam 

confrontados os processos mapeados, buscando-se identificar as melhores práticas, adotando-

as como padrão, respeitando-se especificidades locais quando fosse o caso.  

 

Após quase um ano de estudo o projeto não chegou à segunda etapa prevista por conta de 

divergências com o consultor líder sobre os produtos desejados e da interferência de 

movimentos organizacionais corporativos ligados a estudos de redução de custos.  

 

Nova reunião ocorreu com o diretor em Agosto/2010, desta vez demandada pelos gerentes 

administrativos, para tratar de dois assuntos: proposição de continuidade do projeto de 

mapeamento de processos com outra consultoria (o que requereria outro processo licitatório) e 

a apresentação de um estudo para formalização dos gestores (lideranças informais existentes 

na Empresa em decorrência de downsizing ocorrido em 2003) (Figura 24). 

 

O diretor não aceitou as propostas por discordar da forma pela qual os departamentos 

administrativos estavam organizados. Considerou que sua anuência ao projeto de 

formalização dos gestores implicaria na continuidade na forma de organização dos 

administrativos.  

 

O Diretor então demandou novo estudo, desta vez de curto-prazo, para discutir o Modelo de 

gestão administrativa da diretoria de operação RMSP
61

. Para isso os gerentes administrativos 

deveriam envidar esforços para contratar uma nova consultoria empresarial com o objetivo de, 

em três meses, estudar formas alternativas de organização administrativa na diretoria. Era 

relevante, naquele momento, a proximidade das eleições para o Governo do Estado de São 

Paulo que poderiam implicar na mudança de comando da Empresa X e por consequência, 

possivelmente, a saída de todos os diretores. Sua intenção, explicitamente expressa, era de, 

caso continuasse como diretor na gestão seguinte, dar andamento ao projeto. Caso contrário 
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 Entendido pelos gerentes administrativos como a forma pela qual os departamentos administrativos estavam 

organizados estruturalmente na diretoria. 



146 

pretendia deixar o estudo para seu sucessor como uma contribuição de sua gestão para 

eventual utilização futura. 

 

Nova consulta ao mercado foi feita, redundando em novo processo licitatório com as 

características demandadas pelo diretor. O projeto de modelo de gestão administrativa da 

diretoria de operação RMSP teve início em dezembro/2010 e se estendeu até março/2011 com 

levantamento de dados e proposição de criação de um Centro de Serviços Compartilhados – 

CSC. O CSC seria uma unidade administrativa que reuniria parte dos processos 

administrativos então executados nos departamentos administrativos, porém migrariam 

apenas aqueles processos com características idênticas em todas as UNs/Sups, sem impacto 

direto no cliente final da Empresa X e que possibilitassem geração de efeito escala. Essa 

solução foi escolhida entre outras quatro possibilidades: centralização nas autoridades 

funcionais; manutenção da descentralização; terceirização total; criação de centros de 

excelência. 

 

A implementação do CSC deveria ocorrer em ‘ondas de mudança’ por função administrativa. 

A proposição inicial da consultoria do sequenciamento das ondas foi: 1ª onda – Recursos 

Humanos
62

; 2ª onda – Tecnologia da Informação; 3ª onda – Suprimentos e contratações;       

4ª onda – Patrimônio e Serviços;  5ª onda – Jurídico; 6ª Onda – Financeiro. O tempo 

inicialmente previsto para ocorrer a implementação de todas as ondas foi de 1,5 anos. 

 

A proposta foi inicialmente apresentada aos Superintendentes numa reunião específica do 

fórum da diretoria agendada para tal fim (sem a presença do Diretor). Com as alterações 

propostas pelos Superintendentes, o projeto foi apresentado para o diretor em 4/abril/2011 e, 

no dia seguinte, reapresentado no fórum da diretoria (desta feita com a presença dos 

Superintendentes e do diretor), obtendo aprovação para continuidade da implementação de 

um CSC na diretoria (Figura 24). 

 

Em 14/abril/2011, o gerente administrativo da Manutenção (pesquisador) foi designado pelo 

diretor como implementador do Centro de Serviços Compartilhados. Este deu início às 

                                                 
62

 A onda de recursos humanos contemplou os processos de gestão de RH, entendidos na Empresa X como os 

serviços típicos de área de pessoal (cadastro de empregados e controle de benefícios), Desenvolvimento humano, 

considerados todas as formas de capacitação de empregados, e o SESMT, serviço de engenharia, segurança e 

medicina do trabalho. 
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tratativas para um processo licitatório com vistas à contratação de uma nova consultoria 

empresarial externa de apoio metodológico (Figura 24) 

 

Nesse ínterim, organizou em conjunto ao fórum administrativo uma reunião em 

16/Junho/2011 para marcar a implementação do CSC, reunindo todos os níveis de liderança 

administrativa da diretoria (diretor, assessoria, Superintendentes, gerentes administrativos e 

gestores administrativos) (Figura 24). 

 

Em setembro/2011 teve início o projeto de implementação do CSC com as discussões sobre 

segmentação de atividades, dimensionamento de pessoal e a escolha do gerente do CSC. Em 

dezembro/2011 ocorreu a reunião de planejamento tático da diretoria de operação RMSP no 

qual o projeto de implementação passou a constar de seu plano de macro-ações
63

 (Figura 24). 

 

Após a divulgação da escolha da gerente do CSC em 16/12/2011, intensificaram-se as 

discussões para formalização da estrutura do CSC, a apresentação do projeto CSC para o 

colegiado de diretores, ocorrida em 30/01/2012 e a escolha dos gestores do CSC (lideranças 

informais das células do CSC) (Figura 24). 

 

Fevereiro/2012 marcou o início das atividades do CSC, ainda a título informal, sendo  

migrados profissionais e atividades definidas pelos processos de segmentação de atividades de 

gestão de recursos humanos (RH) e desenvolvimento humano (DH). Em 15/02/2012 uma 

reunião de início de atividades do CSC envolveu todos os gerentes dos departamentos 

operacionais, clientes finais do CSC (Figura 24). 

 

Nos meses subsequentes (até junho/2012), as migrações de profissionais da 1ª onda (RH e 

DH) foram concluídas, enquanto a 2ª e a 3ª ondas (‘Tecnologia de informações’ e ‘Patrimônio 

e Serviços”, respectivamente) encontravam-se nas discussões de segmentação de atividades e 

dimensionamento do quadro de pessoal. 

 

                                                 
63

 Na terminologia adotada na Empresa X as macro-ações compõem os planos de ação correspondentes à fase de 

detalhamento da estratégia (o processo geral de planejamento tem por etapas a formulação da estratégia, o 

desdobramento da estratégia, o detalhamento da estratégia e avaliação de desempenho). São ações relevantes 

podendo permear todas as UNs e Superintendências ou serem focadas em determinados temas definidos como 

estratégicos para a diretoria. 
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Esses foram, de maneira geral, os acontecimentos ocorridos no período considerado, que 

podem ser visualizados reunidos por períodos de tempo na Figura 25. Entendemos que não há 

como se falar de início efetivo de um processo de mudança, partindo da consideração da 

mudança como contínua. Entretanto, para fins de propiciar uma maior compreensão dos 

acontecimentos durante a descrição da translação, elegemos marcos temporais delimitadores 

de períodos nos quais movimentos organizacionais relevantes aconteceram (Figura 25). 

O 1º período considerado é o que denominamos de “regionalização do SESMT”. Corresponde 

aos acontecimentos desde a reunião de apresentação do “projeto de regionalização do Serviço 

de Engenharia de segurança e medicina do trabalho – SESMT” em Agosto/2008 até a reunião 

convocada pelo diretor com os gerentes administrativos em Novembro/2008. A construção de 

dados nesse período foi feita a partir de fontes de evidência secundárias (Figura 25). 

O 2º período, “mapeamento de processos”, abarca todos os acontecimentos envolvendo os 

projetos de “mapeamento de processos” e de “formalização dos gestores” desde a reunião 

com o diretor em Novembro/2008 até a outra reunião entre diretor e gerentes administrativos 

em Agosto/2010, na qual o projeto de formalização dos gestores não foi aprovado e foi 

demandado o estudo sobre o modelo de gestão administrativa da diretoria.  De maneira 

análoga ao 1º período utilizamos fontes secundárias para construção de dados (Figura 25). 

O 3º período, denominado “novo modelo de gestão administrativa da diretoria de operação 

RMSP”, compreende os acontecimentos de Agosto/2010 quando foi desenvolvido o estudo 

revendo o referido modelo, até a apresentação da solução (implementação do CSC) ao fórum 

da diretoria em Abril/2011. Neste período, a exemplo dos anteriores, também foram utilizadas 

fontes secundárias na construção de dados (Figura 25). 

O 4º período, “Implementação do CSC – Planejamento”, contempla tanto as tratativas para 

contratação da consultoria para implementação do CSC, quanto o início dos trabalhos, até a 

indicação da gerente do CSC em 16/12/2011. Neste período os dados foram construídos a 

partir da observação participante e de fontes secundárias (Figura 25). 

O último período considerado, “Implementação do CSC – Início de operação”, corresponde 

aos acontecimentos até o final do período considerado, 30/06/2012. A exemplo do 4º período 

procedemos à construção de dados utilizando-nos da observação participante e também de 

fontes secundárias (Figura 25). 
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Salientamos que os movimentos organizacionais apontados foram percebidos 

retrospectivamente, não havendo ao longo do tempo consciência, por parte dos envolvidos, 

que tais movimentos pudessem vir a acontecer. 

 

Figura 25 – Movimentos organizacionais da Diretoria de operação da RMSP associados à 

implementação do CSC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

6.3 Escala intermediária: mapeando as controvérsias 

 

Antes de procedermos à descrição da translação numa escala com maior nível de 

detalhamento que a anterior, precisamos compreender a complexidade da translação quando 

olhada sob o prisma da ANT, por conta da diversidade e quantidade de elementos 

considerados, assim como, identificar as controvérsias mais relevantes. 

 

6.3.1 Seleção das controvérsias mais relevantes e seus inter-relacionamentos 

 

Podemos depreender a complexidade da translação em curso na Empresa X por conta da 

diversidade e quantidade significativa de elementos identificados na análise das fontes de 

evidência. A visualização inicial do diagrama acumulado (Figura 26) mostra a profusão de 
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tipos de actantes e de associações ocorridas ao longo do período considerado de análise. A 

visão acumulada, entretanto, não permite a percepção da dinâmica social ocorrida no período. 

 

Figura 26 – Visualização de todos os elementos considerados na dinâmica social da 

translação em estudo (Implementação do CSC) 

 
Fonte: Gráfico tipo “Fruchterman Reingold” geral acumulada (Software Gephi 0.8) 

 

Para facilitar a identificação dos elementos constituintes e das relações entre si passaremos a 

fazer uma avaliação por elementos filtrados.  

A primeira camada considerada é a de atores institucionais na qual podemos notar que as 

associações referem-se aos relacionamentos hierárquicos da estrutura organizacional. A maior 

rede exibida é a da diretoria de operação da RMSP (assinado em vermelho na Figura 27) em 

função dela ter sido o foco do estudo por conta da maioria das dinâmicas sociais terem 

ocorrido nessa diretoria. Apesar de ser, de certa forma, esperada tal ‘presença’, pode 

surpreender todos os outros atores-institucionais tanto da Empresa X quanto de outras 

Empresas e órgãos públicos que foram, de uma forma ou outra, envolvidos na translação, tais 

como, o CODEC, o MPT, Empresa de Tabaco, Consultorias (do CSC, do mapeamento de 

processos, de redução de custos, do PCS, do perfil psicológico). (Figura 27). 
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Figura 27 – Atores institucionais participantes da dinâmica social da translação em estudo 

(Implementação do CSC) 

 
Fonte: Gráfico tipo “Force Atlas 2” acumulado dos atores institucionais (Software Gephi 0.8) 

 

Para diferenciar a relevância de participação dos atores institucionais na dinâmica social 

utilizamos a métrica do grau (Figura 28). Os dois atores institucionais que se destacaram 

foram a Empresa de Tabaco no qual foi feito o benchmarking (grau = 69) e o fórum 

administrativo (grau = 43). O primeiro teve uma concentração de associações logo após a 

visita no primeiro semestre de 2012 em diferentes reuniões envolvendo o diretor e os gerentes 

administrativos, além da visita de benchmarking propriamente dita. Por sua vez, as 

associações com o fórum administrativo permearam o período de descrição da translação.  
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Figura 28 – Perfil de relevância de Atores institucionais pelo grau 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A segunda camada apresentada é a dos actantes humanos. Parte das associações existentes 

refere-se aos relacionamentos definidos por conta da estrutura organizacional, mais 

duradouros, apesar de mudarem numa perspectiva temporal. Alguns actantes mudaram de 

cargo ao longo do período fazendo com que alguns se afastassem da translação, isto é, 

deixaram a rede que resultou na implementação do CSC, enquanto outros passaram a 

constituí-la (Figura 29).  

Figura 29 – Actantes humanos participantes da dinâmica social da translação em estudo 

(Implementação do CSC) 

 
Legenda: nó central laranja - diretor; nó roxo central - implementador; nó verde central - gerente do CSC: nós 

amarelos – Superintendentes; nós lilás – Gerentes; nós periféricos verdes – gestores. 

Fonte: Gráfico tipo “Force Atlas 2” acumulado dos actantes humanos por cargo (Software Gephi 0.8) 
 

Quatro actantes tiveram destaque na dinâmica social cartografada pelo critério da métrica de 

grau. Foram eles: o implementador (grau = 3406), a gerente do CSC (grau = 1137); o 

consultor do CSC (grau = 1055); e o diretor (grau = 486). A partir desse ponto num patamar 

aparecem seis dos gerentes administrativos (grau variando de 243 a 205). Destaque-se que as 
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associações do implementador apareceram de Abril/2011 até Junho/2012, o consultor do CSC 

de Setembro/2011 até o final do período de análise. O diretor permeou todo o período de 

registro (Agosto/2008 a Junho/2012). Destaque-se que as associações da gerente do CSC 

ocorreram a partir de sua designação, no menor período comparativamente aos outros três 

actantes humanos citados (Dezembro/2011 a Junho/2012), sugerindo a relevância de sua 

atuação (Figura 30). 

Figura 30 – Perfil de relevância de Actantes humanos pelo grau 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por sua vez, a camada dos quase-objetos apresenta uma presença significativa de recursos de 

tecnologia da informação, contando com e-mails e caixas-postais, agendas eletrônicas, 

softwares de apresentação e planilhas eletrônicas. Outros quase-objetos significativos são 

documentos, projetos e legislações (Figura 32). 

Dentre os quase-objetos ocorreu uma concentração em torno de 15 actantes com participação 

mais relevante na dinâmica social. O primeiro foi o e-mail de convite do diretor para a 

‘reunião de início de atividades do CSC’ ocorrido pontualmente em Fevereiro/2012 (grau = 

250). O segundo quase-objeto com presença relevante a caixa de correio eletrônico do 

implementador (grau = 231), permeando o período correspondente de Abril/2011 (quando o 

implementador foi designado) até Junho/2012. Os dez ‘relatórios de progresso’, e-mails 

enviados pelo implementador entre Maio/2011 a Setembro/2011 (compreendendo o período 

entre a aprovação da implementação do CSC e o início do contrato de consultoria) aparecem 

com o mesmo patamar de relevância (grau de 177 a 169). A planilha de simulação do 
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dimensionamento de pessoal também apresentou relevância significativa por conta dos 

debates que permearam praticamente de Fevereiro/2011 a Junho/2012 (grau = 175). O 

memorando de formalização da estrutura do CSC também participou intensamente da 

dinâmica social (grau = 166), assim como o projeto de mapeamento de processos (grau = 153) 

(Figura 31). 

Figura 31 – Perfil de relevância de actantes não-humanos – quase-objetos – pelo grau 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 32 – Quase-objetos participantes da dinâmica social da translação em estudo 

(Implementação do CSC) 

 
Fonte: Gráfico tipo “Frutchman Reingold” acumulado dos quase-objetos por tipo (Software Gephi 0.8) 

 

Legenda: nós centrais lilás – e-mails; nós centrais verdes claros – caixas de e-mail; nós azuis – documentos; 

nós vermelhos – agendas eletrônicas; nós turquesa – apresentações power point; nós verde escuro – planilhas 

eletrônicas; nós roxo – outros. 

 

Por sua vez, os actantes objetos corresponderam até a 23ª posição, apenas aparelhos celulares 

3G. O celular com aparecimento mais relevante foi do implementador (grau = 254). Na 

sequência aparecem, em um patamar, os celulares de seis dos dez gerentes administrativos 

(grau de 82 a 73) e o gerente do CSC (grau = 78). O celular do diretor e de sua assessora em 
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seguida (graus 47 e 38, respectivamente). O último patamar refere-se aos celulares dos 

superintendentes (grau de 20 a 17). O primeiro objeto que não era celular a aparecer foi o 

carro do implementador (grau = 15). Destacamos que uma funcionalidade relevante do celular 

3G refere-se à possibilidade de emissão e recebimento de e-mails, aspecto mais importante 

observado na participação desses actantes na dinâmica social em detrimento do uso do mesmo 

para conversas telefônicas (Figura 33). 

 

Figura 33 – Perfil de relevância de actantes não-humanos – objetos – pelo grau 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Um olhar, numa nova camada, desta feita de controvérsias e argumentos, revela a 

concentração de parte significativa dos argumentos numa parcela das controvérsias. Tal 

constatação sugere que possamos avaliar quais controvérsias congregariam a maioria dos 

debates (Figura 34). 

 

De maneira análoga, ao observarmos controvérsias e reuniões também notamos que 

determinadas controvérsias foram debatidas em diversos locais e momentos, por diferentes 

actantes, sugerindo também a sua complexidade (Figura 35). 

 

A partir dessas considerações um possível critério de seleção de controvérsias seria a 

concomitância de argumentos (quantidade de argumentos trocados no debate) e de reuniões 

(quantidade de situações nas quais a controvérsia foi debatida). 
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Figura 34 – Argumentos e controvérsias na 

dinâmica social da translação em estudo 

(Implementação do CSC) 

Figura 35 – Reuniões e controvérsias na 

dinâmica social da translação em estudo 

(Implementação do CSC) 

  
Fonte: Gráfico tipo “Force Atlas 2” acumulado dos 

argumentos e controvérsias por tipo (Software        

Gephi 0.8) 

Fonte: Gráfico tipo “Force atlas 2” acumulado de 

reuniões e controvérsias com arestas inibidas 

(Software Gephi 0.8) 

 

Legenda: nós vermelhos – controvérsias; nós 

turquesa – argumentos. 

 

Legenda: nós vermelhos – controvérsias; nós 

turquesa – reuniões 

 

A primeira análise dos dados provenientes dos diários de campo gerou um cenário com 230 

controvérsias “brutas” a partir das percepções do pesquisador de quais temas estavam sendo 

objeto de debate pelos actantes na translação em estudo. Um refinamento desses dados gerou 

uma redução da quantidade inicial de 230 para 192 (Apêndice E), por conta de controvérsias 

designadas por mais de uma denominação e por detalhamentos excessivos de determinados 

debates que foram reclassificados em controvérsias de maior abrangência, de forma a seguir a 

recomendação de Venturini (2010b) de adotar um mesmo nível de profundidade para análise 

das controvérsias  por meio da definição de uma mesma escala. 

As 192 controvérsias foram avaliadas quanto ao grau médio geral (quantidades de associações 

incidentes em cada nó desconsiderando-se a direcionalidade ou o tipo de nó associado) e 

avaliados com relação aos actantes humanos, quase-objetos, objetos, atores institucionais, 

reuniões, argumentos e decisões. 

As avaliações que se mostraram mais relevantes foram por argumentos e reuniões, gerando 

uma nova lista de controvérsias organizada em ordem decrescente pela soma dos graus 

médios relativos a argumentos e reuniões. 
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Paralelamente, fizemos a análise das fontes de evidências qualitativas, geradas pelas 

entrevistas individuais e coletivas (grupos de foco), com vistas a identificar quais 

controvérsias foram mencionadas no discurso dos entrevistados.  

Cada controvérsia identificada nas entrevistas foi assinalada. Foram manifestas pelos 

entrevistados, além de parte das controvérsias identificadas pelo pesquisador durante a 

observação participante, outras novas e específicas. 

Todas as controvérsias foram compiladas e ordenadas pela frequência de aparecimento nas 

entrevistas individuais e nos grupos de foco sem estabelecimento de peso diferenciador entre 

as fontes de evidência. 

A relação de controvérsias oriunda da ordenação conjunta dos argumentos e reuniões foi 

comparada com a relação resultante da análise das entrevistas. Desta confrontação emergiram 

as controvérsias que foram consideradas para compor o relato dos acontecimentos na 

translação objeto do presente estudo
64

. 

Para a definição das controvérsias relevantes para aprofundamento de análise, adotamos como 

critério a análise do perfil de grau médio (quantidades de associações incidentes em cada nó 

desconsiderando-se a direcionalidade ou o tipo de nó associado) considerados apenas os 

argumentos e as reuniões (Figura 36).  

Desta forma, 40 controvérsias mostraram-se relevantes ao longo do período analisado, sendo 

que 13 controvérsias foram encerradas durante o período pesquisado (Agosto/2008 a 

Junho/2012).  A dinâmica, desde o surgimento de uma controvérsia até seu encerramento, traz 

luz sobre a forma pela qual se desenvolveu.  

As controvérsias diferem em abrangência e o tempo despendido até seu encerramento, se 

ocorrer, quando passam a constituir caixas-pretas. 

 

                                                 
64

 A consideração desse rol mais restrito de controvérsias em detrimento da relação original teve por 

consequência a necessidade de eliminação no software de redes dinâmicas (Gephi 8.0) dos demais elementos 

inicialmente vinculados exclusivamente às controvérsias consideradas com menor relevância que passaram a ser 

desconsideradas.  
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Figura 36 – Seleção das controvérsias relevantes para detalhamento 

 
Fonte: Exportação de dados (controvérsias x graus médios) do gephi 

Legenda: Barras vermelhas: correspondem a controvérsias que se encontravam ativas no momento de 

encerramento da observação participante. Barras pretas: correspondem às controvérsias que tinham se 

transformado em caixas-pretas no momento de encerramento da observação participante. 

 

Por abrangência da controvérsia entendemos o rol de actantes (humanos e não-humanos) 

envolvidos em três âmbitos sucessivamente maiores, a saber: UNs ou CSC (questões que 

foram decididas nas UNs e/ou no CSC sem envolvimento de instâncias superiores da diretoria 

de operação da RMSP); Diretoria (controvérsias que demandaram envolvimento dos fóruns 
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temáticos, administrativo, da diretoria, dos superintendentes e do diretor); da Empresa X 

(envolveram actantes externos à diretoria de Operação da RMSP) (Figura 37). 

Por tempo de desenvolvimento da controvérsia entendemos o tempo decorrido a partir do seu 

início (embate inicial entre actantes com posições antagônicas, que levou à caracterização da 

controvérsia) até seu encerramento (prevalência de uma posição sobre as demais com 

cessação dos debates). O tempo considerado foi dividido em três períodos: curto-prazo (até 3 

meses); médio-prazo (de 4 a 12 meses); longo-prazo ( > 1 ano) (Figura 37). 

Chama atenção a ausência de registro de controvérsias do âmbito da UNs/CSC com tempo de 

maturação de curto-prazo. A ausência de representação não significa inexistência de 

controvérsias nesse âmbito/tempo. Controvérsias existiram, porém quando avaliadas sob o 

prisma da relevância (quantidade de argumentos trocados em diferentes reuniões) não foram 

encontrados debates significativos. (Figura 37). 

Notamos também uma área sombreada de controvérsias de âmbito tanto da diretoria de 

operação RMSP, quanto da Empresa X, que foram encerradas no prazo de um ano, 

caracterizando caixas-pretas (fatos consumados). (Figura 37). 

As controvérsias de longo-prazo nos três âmbitos acabaram não tendo finalização até o final 

do período investigado, encontrando-se ativas no ambiente organizacional, gerando debates 

em torno de diferentes posições para cada uma das controvérsias assinaladas. (Figura 37). 

Por fim, destacamos que as controvérsias ativas no âmbito das UNs/CSC, com tempo de 

maturação de médio-prazo então, independem do tempo de corte, decorridos mais de um ano 

após seu início ainda encontram-se gerando debates entre os diferentes actantes das UNs e do 

CSC até o momento da redação deste relatório. (Figura 37). 

Como podemos observar diversas controvérsias continuaram presentes no ambiente 

empresarial. Uma pergunta se apresenta: Por que determinadas controvérsias se encerraram 

transformando-se em caixas-pretas e outras permaneceram ‘ativas’? 

Uma possível resposta pode estar associada ao relacionamento entre as próprias controvérsias. 

As controvérsias na translação estudada mostraram-se relacionadas entre si, evidenciando a 

complexidade do trato de uma translação como a descrita. Entendemos que uma decisão 

adequada para uma dada controvérsia poderá não sê-lo para as demais relacionadas, sugerindo 

um processo decisório complexo, ainda mais se considerarmos que a compreensão desses 
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relacionamentos traduz-se numa dificuldade em um processo desse porte. A partir dos 

relacionamentos obtidos no estudo chega-se às seguintes possibilidades de visualização dessas 

distribuições de controvérsias. 

Figura 37 – Controvérsias relevantes nas dimensões abrangência e tempo de 

desenvolvimento 
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operação RMSP 
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Legenda: Negrito: Controvérsias encerradas (caixas-pretas). 

Fonte: Elaborador pelo autor 

A distribuição frutcherman reingold das controvérsias e caixas pretas revela que existem nós 

mais relacionados que outros, além de algumas deles estarem “isolados”, ou seja, dentre as 

controvérsias consideradas relevantes existem aquelas que não têm relação com as demais 

(Figura 38). 

Um olhar das associações por meio da distribuição dual circular lay-out (tendo-se caixas-

pretas no círculo externo e as controvérsias no interno) mostra intenso relacionamento entre as 

controvérsias não encerradas e poucas associações entre as caixas-pretas (tanto entre si quanto 
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com as controvérsias não encerradas). Tal situação sugere que a dificuldade de encerramento 

das controvérsias remanescentes pode ter alguma relação com a profusão de associações 

existentes (Figura 39). 

 

Figura 38 – Relacionamentos entre as 

controvérsias na translação em estudo – 

distribuição frutcherman reingold 

Figura 39 – Relacionamentos entre as 

controvérsias na translação em estudo – 

distribuição dual circular lay-out 

  
Fonte: Gráfico tipo frutcherman reingold elaborado 

pelo autor (software Gephi 0.8) 

Fonte: Gráfico tipo dual circular lay-out elaborado 

pelo autor (software Gephi 0.8) 

 

 

Ao hierarquizarmos as associações pelo critério de grau (quantidade de relacionamentos, 

independentemente do sentido vetorial da relação) com ordenamento do maior grau para o 

menor do centro para as pontas, separados em dois eixos (um para caixas-pretas e outro para 

as controvérsias não encerradas), observamos que existem tanto caixas-pretas quanto 

controvérsias não encerradas com maior quantidade de associações do que outras (Figura 40). 

A visualização da região central da distribuição Force Atlas 2 (nesta distribuição os nós não 

conectados afastam-se do núcleo) revela que das treze caixas-pretas, sete guardam 

associações com as controvérsias não encerradas. Um olhar de conjunto, controvérsias e 

caixas-preta, mostra que as caixas-pretas são justamente as controvérsias, em sua maioria, 

com menor quantidade de relacionamentos (Figura 41 e Figura 42). 
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Figura 40 – Relacionamentos entre as 

controvérsias na translação em estudo – 

distribuição eixo radial 

Figura 41 – Relacionamentos entre as 

controvérsias na translação em estudo – 

distribuição Force Atlas 2 (Visualização da 

região central do gráfico) 

  
Fonte: Gráfico tipo radial axys elaborado pelo autor 

(software Gephi 0.8) 

Fonte: Gráfico tipo Force Atlas 2 elaborado pelo 

autor (software Gephi 0.8) 

 

 

Figura 42 – Grau das associações entre controvérsias não encerradas e caixas-pretas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.2 Descrição da translação mediante controvérsias 

 

Prosseguindo com a descrição da translação de implementação do CSC, considerando agora 

as 40 controvérsias selecionadas, pontuamos seu surgimento ao longo dos movimentos 

organizacionais anteriormente sintetizados na Figura 42, grifando-as cada vez que forem 

mencionadas.  

Diagramas dos actantes mostrarão quais os actantes mais relevantes para a descrição da 

dinâmica social nos referidos movimentos. Actantes não-humanos como e-mails, slides de 

apresentações, legislações, documentos, relatórios, planilhas, gráficos, rascunhos e 

cronogramas que tiveram ação mediadora no curso da translação serão apresentados com o 

objetivo de propiciar uma compreensão da sua agência.  

Descrições sucintas das controvérsias serão apresentadas visando o entendimento das 

posições  em conflito dos actantes mais relevantes.  

Trechos de colocações feitas por actantes humanos obtidos por meio de entrevistas 

individuais ou grupos de foco trarão o entendimento ‘em retrospectiva’ desses actantes sobre 

os acontecimentos, com o objetivo de ilustração do ocorrido. Outras colocações de actantes, 

fruto de registros áudio-visuais, expressarão suas manifestações ‘no momento’ de sua 

ocorrência.  

Com o objetivo de mostrar cumulativamente as controvérsias ativas e encerradas (caixas-

pretas) ao longo desses movimentos  utilizaremos diagramas de gantt. 

Quando o movimento organizacional mostrou-se complexo para descrição, longo, cheio de 

nuances e detalhes, optamos pela separação do mesmo em duas partes para facilitar o 

entendimento. Isso aconteceu, especificamente, em dois movimentos, a saber: modelo de 

gestão administrativa; implementação do CSC – planejamento. 

 

6.3.2.1 Cenário inicial considerado e actantes mais relevantes 

 

A situação inicial considerada para o relato da translação em estudo deu-se em Agosto/2008. 

Naquela oportunidade tanto os órgãos do Governo do Estado de São Paulo com suas 

secretarias, quanto a Empresa X com as unidades que compõem sua estrutura organizacional 
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formal, podem ser consideradas à luz da ANT como atores-institucionais
65

 ou macro-atores, 

como denomina Latour (2005) (Figura 43). 

A Empresa X também possui estruturas organizacionais informais. Destacam-se as áreas 

ligadas aos departamentos administrativos, voltadas às funções de ‘Gestão de Recursos 

Humanos’, ‘Desenvolvimento Humano’, ‘Tecnologia da Informação’, ‘Patrimônio e 

Serviços’, ‘Suprimentos e Contratações, ‘Jurídico’ e ‘Financeiro’. Estes grupos informais, sob 

a ótica da ANT, também podem ser considerados atores-institucionais (Figura 43). 

Figura 43 – Diagrama actantes – Situação inicial considerada
66

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Em diferentes níveis da organização existem grupos constituídos para deliberação de decisões 

correspondente aos seus respectivos níveis de atuação. São eles: Diretoria colegiada (formada 

pela Presidente e diretores), Fórum da diretoria (constituído pelo Diretor de operação RMSP, 

assessores e Superintendentes das UNs e Superintendências de Apoio), Fórum administrativo 

                                                 
65

 Nesses casos ocorre uma pontualização das redes constituintes de cada ator-institucional, não sendo relevante, 

no momento em que se atribui agência a tal actante, qual ou quais atores-rede, que o constituem que tiveram, 

especificamente, atuação. A expressão ator-institucional foi utilizada no estudo da Controvérsia do Estádio 

Olímpico de Londres 2012 (MSA, 2013). 
66

 Para uma visualização amplificada dos diagramas de actantes consultar o Apêndice H 
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(composto pelos gerentes administrativos) e os fóruns administrativos temáticos (constituídos 

pelos respectivos gestores administrativos das funções correspondentes). Estes grupos 

também podem ser entendidos como atores-institucionais por conta de decisões e 

posicionamentos em nome dos grupos como um todo e não individual (Figura 43). 

Tanto no comando, quanto fazendo parte dos atores-institucionais mencionados, existem 

atores-humanos, tais como: Governador, secretários de governo, presidente, diretores, 

gerentes, gestores, profissionais membros das equipes de maneira geral (Figura 43). Em 

outras palavras, nesse momento havia diversas redes já formadas com a ajuda de actantes não-

humanos já existentes antes de começar-se a considerar a possibilidade de implementação de 

um CSC. 

Estavam presentes no cenário inicial também uma série de actantes não-humanos que podem 

ser classificados como quase-objetos ou objetos. Os quase-objetos eram as legislações nos 

diferentes âmbitos governamentais (federal: como a constituição, a lei de licitações e as 

normas regulamentadoras; estadual: as leis que estipulam a forma de atuação dos órgãos 

estaduais; municipal: com a lei de rodízio), documentos legais (como o termo de ajustamento 

de conduta – TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho MPT), instrumentos 

organizacionais (políticas e procedimentos empresariais), documentos internos (como 

deliberações de diretoria – DD), relatórios de estudos internos (elaborados exclusivamente por 

profissionais da empresa) ou externos (elaborados por órgãos externos ou consultorias).  

Além disso, entraram na dinâmica social uma série de objetos (como os celulares 3G do corpo 

executivo e gerencial, os notebooks, os carros e suas placas).  

Todo esse conjunto de actantes humanos e não-humanos formaram um plasma do qual 

emergiam, dinamicamente, associações entre os actantes agindo na translação em foco no 

presente estudo, a implementação do CSC na diretoria de operação RMSP na Empresa X. 

 

6.3.2.2 Movimento de regionalização do SESMT – Agosto/2008 a Julho/2009 
 

A médica do trabalho da UN Prod A propôs o projeto de regionalização do SESMT
67

 para o 

fórum da diretoria em Julho/2008. Esse projeto questionava a forma de organização de uma 

                                                 
67

 A partir deste ponto, na escala intermediária, sublinhamos todas as controvérsias mencionadas no texto nos 

movimentos organizacionais para facilitar a visualização das mesmas. 
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parcela dos departamentos administrativos. Ao invés de manter as equipes de segurança e 

medicina do trabalho ligadas aos departamentos administrativos, numa lógica de atendimento 

por UNs e Superintendências de apoio, o projeto propunha um atendimento regionalizado 

pelo critério geográfico, fazendo com que um novo arranjo das equipes existentes fosse 

adotado. O critério de estabelecimento dos polos regionais seria por uma equalização da 

quantidade de empregados a serem atendidos em cada polo independentemente de qual UN ou 

Superintendente de apoio os mesmos originalmente pertencessem. Esta nova estruturação do 

SESMT seria comandada por um coordenador que responderia hierarquicamente à assessoria 

da diretoria de operação RMSP (Figura 44 – fase 1). 

Figura 44 – Diagrama actantes – Proposição da Regionalização do SESMT 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O projeto foi apresentado por meio de um ‘relatório do estudo de regionalização do SESMT’ 

no qual constavam as possibilidades de organização do SESMT. O estudo foi apresentado ao 

fórum da diretoria. Esta proposta teria repercussões em âmbito corporativo por conta de 

conflitar com as orientações dadas pela “autoridade funcional de RH” (Superintendência de 

RH da Diretoria Administrativa). A receptividade do fórum da diretoria foi boa sendo dada 
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autorização para um aprofundamento do estudo junto ao fórum administrativo (Figura 44 – 

fases 2 e 3). 

A partir da anuência do fórum da diretoria, a médica do trabalho da UN Prod A levou o 

estudo ao conhecimento do fórum administrativo para análise. A assessora administrativa da 

diretoria de operação da RMSP também participou das discussões face a relevância do 

SESMT e o impacto para a estrutura administrativa. A proposição contida nesse estudo 

inaugurou a primeira controvérsia identificada na presente pesquisa, caracterizada como a 

controvérsia de Regionalização do SESMT (Figura 45). 

 

Os problemas mais relevantes da proposta, identificados pelo fórum administrativo, foram:   

(a) a indefinição da vinculação hierárquica da nova estrutura, por ter havido o entendimento 

que uma estrutura desse porte (contanto com cerca de 40 profissionais, constituída por 

engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, médicos e enfermeiros do trabalho) não 

poderia ficar vinculada a uma assessoria, já que esta não é uma estrutura organizacional 

formal nem tem papel de liderança de processos de rotina e, portanto, não poderia ter a ela 

subordinada uma equipe de tal magnitude. (b) a não aceitação pela proponente da existência 

de relacionamentos intradepartamentais que seriam rompidos, não sendo dada nenhuma 

solução alternativa. Para a referida médica os profissionais do SESMT deveriam ficar 

adstritos às suas atribuições legais, mesmo existindo outras atribuições (como, por exemplo, a 

certificação OHSAS
68

) que tinham forte dependência do conhecimento técnico dos 

profissionais de segurança e medicina do trabalho, apesar de não serem de obrigatoriedade 

legal. Além do mais, a mesma considerou que não caberia a ela definir a quem a estrutura 

proposta teria que ficar hierarquicamente vinculada (Figura 44 – fase 4; Figura 46). 

 

Os pontos levantados, não sanados pela proponente, configuraram-se num impeditivo à 

continuidade do projeto nas bases concebidas originalmente, ficando o fórum administrativo 

no aguardo de outra proposta que atendesse aos questionamentos formulados. 

Apesar de ser visto como incompleto, o estudo de regionalização do SESMT permaneceu no 

ambiente organizacional como uma pendência, mostrando uma possibilidade de 

reorganização do modelo de gestão administrativa da diretoria, no que concerne ao SESMT, 

caso fosse solucionada a questão de vinculação hierárquica. 

                                                 
68

 Certificação obtida à luz da norma internacional de medicina e segurança ocupacional, OHSAS 18000.  
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Figura 45 – Extrato da proposta de  regionalização do SESMT 

 

Fonte: Página da proposta de Regionalização do SESMT 

 

Nessa oportunidade já existia no ambiente da diretoria de operação da RMSP uma restrição à 

contratação de empregados administrativos, por determinação do diretor, constituindo-se 

também em outra controvérsia. Naquele momento o quadro de empregados administrativos já 

se encontrava em processo de redução gradativa por conta da saída de empregados 

administrativos devido aos desligamentos previstos num termo de ajustamento de conduta – 

TAC e não estava havendo reposição na diretoria de operação da RMSP. Os gerentes 

administrativos entendiam que empregados administrativos deveriam ser contratados por 

conta das perdas enquanto o diretor considerava desnecessário por conta de considerar o 

quadro administrativo excessivo (Figura 46). 

 

O próprio Diretor esclareceu esse ponto em sua entrevista ao apontar como determinou a 

restrição à contratação de empregados administrativos e a transformação desses postos em 

vagas de empregados operacionais: 
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Eu passei uma diretriz dizendo ‘Olha, daqui pra frente, não há reposição mais de 

profissionais de apoio. Vocês pedem, então, alguém morre ou é demitido, se 

aposenta, esta vaga vocês transformem em atividade-fim. Vai virar um [cargo ligado 

ao negócio da Empresa X], um ajudante, [cargo ligado ao negócio da Empresa X], 

um oficial de manutenção, um [cargo ligado ao negócio da Empresa X], eletricista, 

está certo? [cargo ligado ao negócio da Empresa X]. Eu não vou poder autorizar 

reposição de atividade-meio.’ (Entrevista com o diretor ) 

O gerente administrativo Produção B, no grupo de foco que participou, confirmou a 

rigorosidade da regra imposta quando afirmou “teve caso de falecerem, não tem reposição. 

Aposentaram, não tem reposição”. 

 

Por sua vez, o gerente administrativo Oeste, no mesmo grupo de foco, questiona a crueza da 

regra e suas consequências para o negócio quando colocou que:  

Se a solução não é repor, vai chegar num impasse que você vai morrer de anorexia, 

porque você não faz um mínimo lá na ponta sem gente e você não faz nada 

centralizado sem gente, e se tirar de um, falta pro outro. (Grupo de foco com 

departamentos administrativos) 

 

Figura 46 – Controvérsias surgidas no movimento de Regionalização do SESMT 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

6.3.2.3 O movimento de mapeamento de processos (Agosto/2009 a Julho/2010) 

 

O impasse gerado com o projeto de regionalização do SESMT foi visto pela alta 

administração da diretoria de operação da RMSP muito mais como um sinal de resistência à 

mudança do status quo por parte dos gerentes administrativos do que como uma incompletude 

do estudo proposto pela médica do trabalho da UN Prod A. 

Em Novembro/2008, o diretor de operação da RMSP convocou os gerentes administrativos 

para uma reunião. O mote da discussão centrou-se na questão dos problemas de desempenho 

dos departamentos administrativos. Segundo o diretor, para os superintendentes, os 

departamentos administrativos seriam burocráticos, morosos e sem foco no negócio e tinham 

forte atuação despadronizada. Projetos similares eram desenvolvidos por equipes diferentes 
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em momentos distintos. Melhores práticas e ilhas de excelência não permeavam as demais 

unidades, não ocorrendo transferência de conhecimento entre as áreas.  

A gerente administrativa Norte rememorou essa demanda do Diretor, no grupo de foco de que 

participou, exemplificando a situação com contratações de serviços: 

Solicitações de contratações, cada um pedindo as mesmas coisas distintamente, né, 

com o mesmo propósito. Então, ele achava que isso poderia ser feito de uma forma 

mais uniforme na diretoria, né. Então veio uma demanda do diretor também pra que 

a gente repensasse nossa forma de conduzir os processos, né. (Grupo de foco com 

departamentos administrativos) 

Os fóruns administrativos, que tinham sido concebidos para padronizar processos e 

disseminar conhecimento, não estavam cumprindo seu objetivo. Este ponto também foi 

esclarecido pela Gerente administrativa Norte, também no grupo de foco, ao relatar as 

dificuldades e tentativa frustrada de solução dos problemas relacionados a esses fóruns: 

E nós tínhamos também observado que os fóruns não eram bem conduzidos, os 

fóruns... Fórum jurídico, fórum de RH, os fóruns específicos de cada processo, né, 

eles não tinham um encaminhamento das coisas adequado pra uma solução, pra 

elaboração de propostas. Eram fóruns que acabavam, assim, patinando um pouco na 

rotina e não traziam um produto discutido pelos fóruns, levar a uma melhoria ou 

fazer uma melhoria nos processos, né. Então, a gente já tinha, inclusive, introduzido 

um de nós em cada fórum, num determinado momento nós tínhamos colocado um 

de nós nos fóruns pra tentarmos melhorar essa condução do fórum, né. 

Mas isso também não evoluiu da forma esperada, por conta até de indisponibilidade 

nossa mesmo, às vezes, de acompanhar os fóruns. Então, iam dois, um ou dois 

departamentos deveriam estar acompanhando o fórum. Um ficava responsável pelo 

fórum RH, o outro pelo fórum... (Grupo de foco com departamentos 

administrativos) 

 

Ficou clara, para os referidos gerentes, a demanda por uma solução a partir de colocação do 

diretor, que caracterizou o início da terceira controvérsia do período de análise, ou seja, o 

desempenho dos departamentos administrativos (Figura 49 – fase 1). 

Em reuniões subsequentes do fórum administrativo, tomou forma a proposição de solução do 

problema por meio de um projeto de mapeamento de processos. O grupo elaborou um “termo 

de referência” que determinava as bases para consulta ao mercado. Três consultorias 

empresariais foram contatadas para troca de percepções sobre a forma de solucionar os 

problemas elencados pelo diretor. A partir das sugestões fornecidas o fórum administrativo 

elaborou uma proposta sob a forma de uma apresentação power point que objetivava ‘vender’ 

o projeto ao diretor. A proposta foi apresentada pela gerente administrativa da UN Leste ao 

seu Superintendente para críticas prévias. As contribuições foram incorporadas e compuseram 

o arquivo que foi apresentado ao diretor. A apresentação foi feita pelo Gerente administrativo 

da UN Prod A com a presença do gerente administrativo da Superintendência de Manutenção 



171 

(cargo do pesquisador na empresa) e a gerente administrativa da UN Leste. O projeto foi 

aprovado pelo diretor. 

O coração da proposta era composto pelas etapas expressas em quatro slides do arquivo da 

apresentação mencionada (Figura 47), que relacionava as atividades principais que deveriam 

ser executadas no projeto proposto, fornecendo subsídios para a sua aprovação perante o 

diretor. 

O gerente administrativo de Produção A relembra o acontecido e salienta, na sua ótica, a 

importância desse momento na tomada de consciência do grupo dos departamentos 

administrativos quando afirmou que: 

Ele [o diretor] demandou fatores de melhoria, né? Sob a ótica dele, eram resultados 

que a gente precisava alcançar, que, somado a uma série de coisas que cada um 

colocou, a gente acabou chegando à conclusão de que era inevitável, na verdade, 

repensar, né. Tanto que a gente somou esse conjunto de variáveis pra... E algumas 

alternativas que a gente enxergava na época pra vender projeto. Esse projeto 

precisou ser vendido pro diretor, né, por conta de que ele era uma alternativa criada 

por nós, em função do cenário, inclusive uma variável colocada por ele, né. [...] Eu 

acho que o primeiro grande trabalho nosso, trabalho ou momento importante, eu não 

sei como eu caracterizaria, foi primeiro perceber, reconhecer que a gente precisava 

fazer algo naquele cenário. (Grupo de foco com departamentos administrativos) 

 

Figura 47 – Proposta de etapas do Projeto de mapeamento de processos 

  

  

Fonte: Slides selecionados da apresentação sobre proposta de projeto de mapeamento de processos da Diretoria 

de Operação da RMSP para o Diretor. 
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O edital para a licitação foi elaborado contando com a experiência do gerente administrativo 

de Empreendimentos. Participaram também da elaboração do edital os gerentes 

administrativos da UN Centro, da Superintendência de Manutenção (pesquisador) e da UN 

Prod A. Após publicação, aguardando os prazos legais impostos pela lei 8666 de licitações, o 

certame licitatório foi levado a efeito na modalidade ‘técnica e preço’. 

Dentre os concorrentes, o vencedor foi a empresa de consultoria que denominaremos de 

’consultoria de mapeamento de processos’, cuja proposta, apesar de não ter apresentado a 

melhor oferta técnica, teve proposta comercial comparativamente menor dos demais. 

Após amplo debate entre os membros do fórum administrativo, foi escolhida como 

administradora do contrato de mapeamento de processos, a gerente administrativa da UN 

Leste (Figura 49 – fase 2). 

O projeto teve início com o objetivo de fazer o desenho dos fluxos de processo dos 

departamentos administrativos. Numa fase inicial seriam desenhadas as situações vigentes. 

Para tal a consultoria disponibilizou dois consultores que atuavam na orientação de 

facilitadores. Estes facilitadores eram empregados indicados pelos gerentes administrativos e 

treinados pela consultoria para atuarem na elaboração dos fluxos a partir da consulta direta 

aos profissionais que executavam as atividades nas equipes administrativas. 

Dois fatores mudaram as bases iniciais do projeto de mapeamento. O primeiro foi o termo de 

ajustamento de conduta (TAC) que foi celebrado pela Empresa X com o Ministério Público 

do trabalho (MPT), por conta do entendimento desse órgão que empregados aposentados pelo 

INSS não poderiam permanecer trabalhando por conta da impossibilidade de duplo provento, 

ao considerar o benefício de aposentadoria e o salário como remunerações pagas pelo 

Governo. De nada adiantou a Empresa X contra argumentar que tais remunerações tinham 

naturezas diferentes (aposentadoria x salário) providos por fontes de âmbitos federativos 

distintos (Governo Federal x Governo Estadual). A consequência foi o comprometimento da 

Empresa X promover o desligamento de todos os empregados aposentados segundo um 

cronograma em três etapas anuais (70% no 1º ano; 15% no 2º ano e 15% no 3º ano).  

O Termo de Ajustamento de Conduta determinou que: 

b) A [Empresa X] promoverá a dispensa gradual dos funcionários aposentados, 

devendo substituí-los por funcionários concursados, salvo em seguimentos (sic) 

em que o aumento da eficiência exija a redução do número efetivo de 

trabalhadores; 
c) [...] 
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d) Visando a transmissão dos conhecimentos dos funcionários aposentados àqueles 

aprovados no concurso público, bem como em respeito a continuidade do serviço 

público, a [Empresa X] desligará 70% dos funcionários aposentados até 

31/12/2009, mais 15% até 31/12/2010 e 15% restantes até 31/12/2011; 

O início da saída dos empregados aposentados coincidiu com o início do projeto de 

mapeamento. Portanto, a otimização de processos que inicialmente era vista como uma forma 

de promover a agilização e a padronização dos processos passou a ser vista pelos gerentes 

administrativos também como uma forma de compensar a perda dos aposentados. 

O outro fator que interferiu nas bases do referido projeto foi a contratação pela presidência da 

Empresa X de uma consultoria empresarial que denominaremos de ‘consultoria de redução de 

custos’ que, como a denominação fictícia sugere tinha por objetivo fazer a indicação de 

oportunidades de redução de custos.  

 

O gerente administrativo Oeste manifestou claramente os objetivos e a forma de atuação da 

referida consultoria quando afirmou que:  

[...] E aí contrataram [consultoria de redução de custos], já objetivado... O conceito 

quem instruiu? O que você quer? ‘Passar o facão, vamos cortar.’ Isso abertamente. 

Então, a proposta dele... Fez o mapeamento superficial, nem foram na minha área, 

muitas consultas eram por telefone e apresentaram uma proposta de facão, assim, 

acentuado, talvez até muito superficial a forma de análise que foi feita. Aí quando 

começa a resultar em demissão, diminuição, emagrecimento de atividade, né, falta 

de reposição, não pode repor, não pode repor e vai enxugando, não tenha dúvida e as 

demandas aumentando. (Grupo de foco com departamentos administrativos) 

 

À época havia rumores que a referida consultoria apresentaria em Outubro/2009 um ’estudo 

de redução de custos’ com foco na otimização da função de RH. Preocupados em ter um 

contraponto ao estudo da consultoria de redução de custos o fórum administrativo focalizou o 

mapeamento dos processos na função de RH, alterando-se o cronograma e a abordagem 

inicialmente planejada. Originalmente pretendia-se fazer um processo paralelo em todas as 

funções administrativas de forma a impactar com mesma intensidade todas as equipes. Com o 

foco nos processos de RH, as equipes dessa área acabaram sendo sobrecarregadas. 

O embate entre o ‘projeto de mapeamento de processos’ com o ‘estudo da consultoria de 

redução de custos’ acabou não ocorrendo, mas a decisão em si de contratá-la foi suficiente 

para afetar o desenvolvimento dos trabalhos do projeto de mapeamento, prejudicando sua 

segunda fase, que buscava a confrontação dos fluxos mapeados nos departamentos 

administrativos da diretoria de forma a identificar-se as melhores práticas e a otimização. 

Desta forma, pretendia-se uma agilização e padronização dos processos, com a eliminação de 

atividades que não agregassem valor (Figura 49 – fases 3 e 4). 
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O estudo não chegou a termo também por divergência de opinião entre a gerente 

administrativa da UN Leste, como administradora do contrato (apoiada pelos gerentes 

administrativos de Empreendimento e de Manutenção) e o consultor sênior (que era um dos 

sócios da consultoria) quanto aos produtos esperados do projeto. Como consequência, o 

projeto foi interrompido e um estudo parcial foi elaborado pela consultoria de mapeamento de 

processo. Este estudo trazia apenas os fluxos mapeados, refletindo a situação vigente ‘no 

momento do mapeamento’ (Figura 49 – fase 5). 

Uma avaliação sintética do projeto, feita pela gerente administrativa Leste na condição de 

administradora do contrato, mostrou quais aspectos foram desenvolvidos e o seu respectivo 

status (Figura 48). 

Figura 48 – Avaliação do projeto de mapeamento de processos 

 

Fonte: Slide extraído da apresentação feita pela gerente administrativa Leste ao diretor de operação da RMSP 

sobre a avaliação do projeto de mapeamento de processos 

O consultor do CSC relata o que se pretendia no estudo de mapeamento de processos, do qual 

não participou, mas tomou conhecimento por relatos posteriores. Em suas palavras: 

Foi feito um mapeamento e esse mapeamento, depois, o processo parou no meio, 

não foi concluída a parte principalmente de otimização de processos, de 

padronização e otimização. Porque a ideia era mapear os processos em todas as 

unidades, quer dizer, em todas as dez superintendências, comparar, padronizar, 

otimizar os processos e tentar trazer pra um padrão só, otimizado. (Entrevista com 

Consultor do CSC) 
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Assim, ao final de Julho/2010, pairavam no ambiente organizacional os “fantasmas” do 

estudo de regionalização do SESMT, o TAC dos aposentados, o estudo da consultoria de 

redução de custos e o estudo parcial de mapeamento de processos administrativos (Figura 49). 

Apesar do insucesso aparente deste último projeto, o fórum administrativo acreditava que 

seria possível a retomada do projeto com outra consultoria, já que havia o entendimento que 

os fluxos dos processos administrativos desenhados no projeto de mapeamento expressavam a 

realidade vigente à época. Portanto, sob a ótica dos gerentes administrativos, a continuidade 

do projeto tinha todo o sentido e uma nova proposta de estudo deveria ser apresentada ao 

diretor. Desta vez, pretendia-se que fossem aproveitados os fluxos já mapeados, partindo-se 

diretamente para a fase de comparação dos fluxos mapeados e sua otimização. 

Figura 49 – Diagrama actantes – Projeto de mapeamento de processos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As controvérsias no período se acumulam. À regionalização do SESMT ainda não 

solucionada, vem se somar a questão do desempenho dos departamentos administrativos  e à 

restrição de contratação de empregados administrativos (apesar do advento do TAC)      

(Figura 50). 
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Figura 50 – Controvérsia Desempenho dos Departamentos administrativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.3.2.4 O movimento de formalização dos gestores – Abril/2010 a Julho/2010 

 

Efetivamente o ’problema dos gestores’ teve início na Empresa X com uma mudança da 

estrutura organizacional (downsizing) ocorrida em Abril/2003, quando cerca de 50% das 

estruturas existentes à época foram extintas. Particularmente nos departamentos 

administrativos, houve a eliminação do nível de gerência de divisões (que respondiam 

hierarquicamente diretamente aos departamentos).  

O gestor de Suprimentos e Contratações da Manutenção relembra a situação que vivenciou à 

época quando era par do pesquisador como gerente de divisão: 

Mais ou menos umas 400 caixinhas. Tinha que fazer uma reestruturação e era assim, 

vou dar o exemplo nosso aqui: no departamento administrativo, nós tínhamos duas 

divisões, que era a divisão de contratações e várias outras [funções], né, nós 

tínhamos sete processos dentro. Então, a gente comprava, pagava, fazia tudo, 

[...]Eram duas divisões. Tinha esta divisão e eu era o gerente e tinha a divisão de RH 

e Informática, que o gerente era o Clovis. Então, naquela época, a... A estrutura tinha 

que ser reduzida e foi reduzida, assim, só se eliminou a caixinha. A pessoa que 

estava na função, ela perdeu a função, ficou com recurso financeiro chamado de uma 

gratificação, né, e perdeu a função. 

Então, e aí um departamento que tinha duas divisões ficou só um departamento. 

Então, aí surgiu a necessidade, né, os gerentes sentiram a necessidade de que deveria 

os processos ter alguém pra tomar conta. (Grupo de foco dos gestores 

administrativos da manutenção) 

Em função do entendimento dos gerentes de departamento à época sobre a impossibilidade 

deles mesmos assumirem a gestão direta de estruturas com efetivos que variavam de 60 a 100 

empregados sem supervisões intermediárias, ex-gerentes de divisão e outros profissionais 

foram convidados a assumir a supervisão informal. Aos profissionais que aceitaram o desafio 

de supervisão informal das equipes convencionou-se chamar de “gestores”. No caso dos 

administrativos cada gestor respondia, por delegação do gerente, às equipes temáticas do 

departamento (Gestão de recursos humanos - GRH, Desenvolvimento humano - DH, 
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Tecnologia da Informação - TI, Patrimônio e Serviços - PS, Suprimentos e Contratações - SC, 

Jurídico - JUR e Financeiro - FIN). 

Ao longo dos anos, vez por outra, eclodia uma demanda por formalização do grupo de 

gestores como supervisores. Em Março de 2010, uma revisão da curva gerencial dos 

departamentos para viabilizar um ajuste no Plano de Cargos e Salários da Empresa X fez com 

que vários gestores manifestassem, para seus respectivos gerentes, seu descontentamento 

perante a situação vigente. 

O gestor de suprimentos e contratações da Manutenção sintetiza esses pontos em seu 

depoimento ao afirmar que: 

Então, aí se criou os gestores, que não tinham função e não recebiam pra isso, 

sempre com a perspectiva de se criar uma gratificação, alguma coisa pra que 

ganhasse. Isso em 2003. Então, de lá pra cá, sempre houve discussão, mas a 

autoridade funcional acha que a figura do gestor não existe, né. Oficialmente... 

Oficialmente... (Grupo de foco dos gestores administrativos da manutenção) 

O gerente administrativo Oeste mostrando-se sensível ao pleito dos gestores marcou uma 

reunião extraordinária do fórum administrativo em Março/2010 para que fosse debatido o 

assunto na busca de uma solução. O representante administrativo da Superintendência de 

Planejamento da diretoria de operação da RMSP e o gerente administrativo de Manutenção 

(pesquisador) inicialmente encabeçaram as discussões, atuando como catalizadores, buscando 

compatibilizar as visões não tão convergentes dos gerentes administrativos (Figura 52 –   

fases 1). 

Esse esforço de discussão sobre o problema dos gestores foi denominado como ‘Estudo de 

formalização dos gestores’ e tomou os meses subsequentes até atingir um estágio de 

maturidade suficiente para ser apresentado ao diretor de operação da RMSP. Participaram 

ativamente das discussões prévias a assessora administrativa da diretoria, além da consulta 

aos Superintendentes das UNs Centro, Sul e Prod B, por serem tidos como formadores de 

opinião junto ao fórum da diretoria (Figura 52 – fase 2 e 3). 

Para fazer a apresentação, além de um relatório do estudo foi preparado um arquivo power 

point que sintetizava os principais aspectos históricos, argumentos, conclusões e 

recomendações (Figura 51). 
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Figura 51 – Extrato do Projeto de formalização dos gestores 

  

  

Fonte: Slides extraídos do arquivo de apresentação sobre o problema dos gestores 

O diretor escutou todas as argumentações apresentadas pelo gerente administrativo de 

Manutenção e as colocações complementares dos demais gerentes presentes à reunião. 

Reconheceu a pertinência das colocações feitas, sob a ótica abordada, porém condicionou seu 

engajamento na causa a uma tarefa mais ampla, de revisão do modelo de gestão 

administrativo da sua diretoria. 

A gestora jurídica da Manutenção destaca esse momento e a expectativa gerada numa solução 

favorável aos gestores quando mencionou que: 

Uma das motivações foi tentar reconhecer esse gestor, porque o diretor queria: ‘Não, 

primeiro, eu quero saber as atividades, eu quero saber do que estamos falando.’ Pra 

depois reconhecer quantos gestores seriam necessários, quem seriam efetivamente 

gestores, qual seria o papel deles, o perfil deles. Só que aí, assim, a gente... Todo 

mundo ficou nessa expectativa, né: ‘Nossa, que legal, será que agora vai reconhecer 

o gestor?’ Então, a gente estava mais com aquela... Com uma ansiedade de que se 

reconhecesse mesmo esse papel de gestor do que se, efetivamente, surgisse esse... O 

CSC. (Grupo de foco dos gestores administrativos da manutenção) 
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Figura 52 – Diagrama actantes – Projeto de formalização dos gestores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Com o impasse gerado pela condição colocada pelo diretor de operação da RMSP uma nova 

controvérsia veio se somar às anteriores já existentes no ambiente organizacional, o problema 

dos gestores (Figura 53). 

 

 

Figura 53 – Controvérsia problema dos gestores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.2.5 Movimento do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP – 

Agosto/2010 a Abril/2011
69

 
 

O condicionamento feito pelo diretor à causa dos gestores deveu-se ao seu entendimento que 

a estrutura administrativa descentralizada vigente acabava gerando problemas que precisavam 

ser solucionados. O diretor repetiu a mesma argumentação que tinha motivado o projeto de 

mapeamento de processos. Para ele, existiam estudos semelhantes (mas não iguais) que eram 

desenvolvidos por equipes diferentes nas UNs e Superintendências, em momentos distintos, 

evidenciando trabalho repetitivo desnecessário que poderia ser trabalhada uma única vez. Por 

consequência, além das práticas implementadas não serem padronizadas, evidenciava que as 

experiências e melhores práticas não estavam permeando às demais unidades da diretoria. 

Para o diretor a concordância pura e simples com a formalização dos gestores naquela 

situação implicaria na perpetuação da situação vigente quanto aos problemas de 

desalinhamento entre as práticas administrativas. 

Entretanto, o diretor colocou que, sob seu ponto de vista, a solução por meio de um projeto de 

mapeamento de processos já estava superada, não dando, na sua ótica, conta da situação. 

Lembrou também o não posicionamento sobre a proposta de regionalização do SESMT, tida 

por ele como sinal de resistência do grupo dos gerentes administrativos a uma proposta 

considerada viável, barrada por aquele grupo (Figura 54 – fase 1). 

Segundo a Gerente do CSC, o diretor teria colocado a inviabilidade da continuidade do estudo 

de mapeamento de processos como segue: 

Olha, eu acho que na verdade, a dificuldade de vocês na [sigla da diretoria de 

operação da RMSP] não é mapear processo, não é isso que vai resolver o problema. 

A gente precisa organizar uma nova forma, um novo modelo de processo 

administrativo.” (Entrevista com a gerente do CSC) 

O diretor salientou que estavam se aproximando as eleições para o Governo do Estado e que 

ele não sabia se continuaria no novo mandato. Portanto, demandou que fosse feito um estudo 

de curto-prazo (90 dias) de forma a permitir que, se continuasse no próximo mandato, a 

solução indicada no estudo pudesse ser implementada. Caso sua permanência não acontecesse 

poderia deixar o relatório do estudo para seu sucessor como um esforço de solução do 

problema divisado. 

                                                 
69

 Este movimento organizacional mostrou-se, comparativamente aos anteriores, mais complexo, exigindo para 

sua descrição a separação em duas partes. Por esta razão utilizamos dois diagramas de Gantt. 
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O relato desses acontecimentos também aparece nas palavras da gerente do CSC quando 

afirmou que o diretor teria colocado: 

‘Olha, a minha sugestão é assim: procurem um bom consultor no mercado.’ Isso já é 

agosto, setembro [de 2010]. ‘Procurem um bom consultor, um cara que entenda 

disso [revisão do modelo de gestão administrativa] e proponham, né? Façam uma 

consultoria aí rápida. E é final de gestão, não sei se eu continuo o ano que vem.’ Era 

um ano de eleição, né? ’Se eu continuar, ótimo, a gente já tem um projeto, se eu não 

continuar, eu tenho um projeto pra entregar pro meu sucessor.’ (Entrevista com a 

gerente do CSC) 

A discussão sobre o tamanho do quadro de pessoal dos departamentos administrativos 

também entrou em pauta. Com o avanço dos desligamentos de empregados aposentados 

(TAC) e o veto às contratações começou-se a debater se o quadro seria insuficiente (ponto de 

vista dos gerentes administrativos) ou se ainda seria excessivo, apesar dos desligamentos já 

ocorridos (ponto de vista do diretor). Desta forma caracterizou-se nova controvérsia, o quadro 

de pessoal dos departamentos administrativos. 

Figura 54 – Diagrama actantes – Projeto do modelo de gestão administrativa da diretoria de 

operação da RMSP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para o gerente administrativo da Produção A, as razões para tal controvérsia têm origem em 

diversos acontecimentos anteriores, como o advento do estudo de redução de custos, que teria 

estimulado a crítica ao status quo. Suas palavras esclarecem tal afirmação: 

O que eu percebo desse projeto, um projeto dessa magnitude, né, que... Ele não vem 

por um fator único, né. É uma série de pressões, de variáveis que acabam 

influenciando, né. Então, ele [o diretor] falou, por exemplo, da [consultoria de 

redução de custos], que foi uma empresa à época contratada com outro objetivo pela 

corporação, pra questões de avaliação de custos, dentre outras questões, que acabou 

influenciando numa avaliação que havia no âmbito da diretoria cuja provocação é 

muito forte do nosso diretor, de que a gente está com excesso. Havia, então, um 

excesso de pessoas na área administrativa. E a gente, por outro lado, percebendo que 

pro modelo que nós vivíamos, a gente estava com insuficiência, (Grupo de foco dos 

gerentes administrativos) 

 

Ao final de Agosto/2010 as controvérsias se acumulavam. Quatro novas controvérsias vieram 

a se somar às anteriores. O modelo de gestão administrativa tinha entrado em pauta, assim 

como a possibilidade de mudança do diretor de operação da RMSP como decorrência das 

eleições de Outubro/2010 e a questão do quadro de pessoal dos departamentos administrativos 

(Figura 55). 

Figura 55 – Controvérsias durante o modelo de gestão administrativa – Parte 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Após a reunião, o fórum administrativo passou a estudar novas formas de solucionar os 

problemas colocados pelo diretor cujas demandas por solução se acumulavam, cobrando dos 

gerentes administrativos ações objetivas. A partir do debate emergiu o entendimento que a 

solução implicaria na discussão do modelo de organização dos administrativos. 

Com o objetivo de buscar visões alternativas, o grupo voltou ao mercado para prospectar 

possíveis soluções. Para isso, contatou uma das consultorias empresariais que tinham 

participado do esforço inicial de estruturação do projeto de mapeamento de processos, que 
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acabou não participando daquele certame licitatório por conta de problemas de saúde que 

acometeram o consultor líder. Esse consultor tinha causado boa impressão naquela 

oportunidade por ter feito sugestões relevantes à época do projeto de mapeamento de 

processos. Sua iniciativa de declinar do projeto também foi bem recebida, por conta de ter 

tido um comportamento considerado profissional por todos os gerentes administrativos, não 

assumindo um compromisso que não poderia cumprir. Além do mais, o mesmo já tinha 

prestado serviço de consultoria na Superintendência de Manutenção em 1998
70

, tendo sido seu 

trabalho positivamente avaliado e acompanhado pelo gerente administrativo da Manutenção 

(naquela época ocupando o cargo de gerente de planejamento). Em outras palavras, esse 

consultor já fazia parte da rede do referido gerente. 

Após posicionar o consultor acerca dos acontecimentos desde o último contato mantido em 

2008 e de colocar que  a exemplo do projeto anterior, este também precisaria passar por um 

processo licitatório, o gerente administrativo da Manutenção questionou o consultor sobre 

qual poderia ser, na ótica dele, uma possível solução para os problemas apresentados. 

Deixando claro que um parecer definitivo demandaria um estudo aprofundado, numa primeira 

aproximação do problema o consultor, colocou como uma possibilidade a constituição de um 

‘Centro de Serviços Compartilhados’, ou simplesmente um CSC. O consultor colocou que tal 

modelo buscava congregar os aspectos positivos da descentralização e da centralização, 

fazendo com que uma parte comum a todos os departamentos administrativos poderia migrar 

para esta estrutura, ficando as atividades remanescentes nos departamentos administrativos. 

Novo processo licitatório teve início com a elaboração do termo de referência (TR) para 

compor o edital. Desta feita participaram do esforço de redação do TR os gerentes 

administrativos de Empreendimentos, de Manutenção, da UN Prod A e da UN Centro. 

O processo licitatório, novamente na modalidade técnica e preço, foi levado a efeito 

demandando, para percorrer todas as fases previstas na lei federal 8666, cerca de três meses. 

A empresa vitoriosa no certame foi a consultoria que denominaremos ‘consultoria do modelo 

de gestão administrativa’, que acabou sendo a mesma consultada. O estudo teve início em 

Dezembro/2011 e estendeu-se pelos três meses seguintes (Figura 54 – fase 3). Os meses de 

Dezembro/2011 e de Janeiro/2012 foram particularmente difíceis para desenvolver os 
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 O projeto consistiu num estudo de mapeamento de processos operacionais da Superintendência de 

Manutenção da Empresa X. 
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trabalhos por conta das festividades de final de ano e da ocorrência de férias de pessoas da 

empresa. 

Foi designado pelo fórum administrativo para administrar o contrato, o gerente administrativo 

de Manutenção. Pesou na indicação, além do empenho nos projetos anteriores, sua formação 

acadêmica (mestrado em Administração) e sua vivência como docente, permitindo, na ótica 

daquele fórum, uma visão ampla dos processos organizacionais (Figura 54 – fase 2). 

Isso fica claro nas palavras do gerente administrativo de Produção A, quando afirmou que: 

O Clovis eu acho que acabou aparecendo, né, ele foi reconhecido pelo grupo, porque 

ele tem esse lado de... Além do lado prático, ele tem um lado de organização 

acadêmica, não sei se eu posso dar esse trabalho, que ajuda muito na organização da 

ideia do grupo, né. E aí acabou sendo uma autoridade nesse assunto, né, no assunto 

CSC, mas de organização de trabalhos. Ele já teve uma experiência no passado que 

ajuda muito de redesenho, né, então, ele tinha... Ele se colocava de tal forma que 

poderia ajudar muito. 

E aí, naturalmente, foi uma escolha eu acho que tanto do grupo quanto do [Nome do 

Diretor]. Na verdade, eu não lembro o que veio primeiro, né, se foi do grupo, mas 

foi uma instrução construída pelo [Nome do Diretor].(Grupo de foco dos gerentes 

administrativos). 

O estudo resgatou os estudos anteriores (regionalização do SESMT, mapeamento de 

processos e formalização dos gestores), considerando também a situação criada pelo TAC dos 

aposentados. Pela natureza do projeto envolver a modelagem de gestão administrativa da 

diretoria, fez-se necessária a consideração, para fins de avaliação de possíveis interferências 

mútuas, também do ‘estudo do modelo de gestão de valor agregado’, projeto que se 

encontrava em desenvolvimento há três anos, estando em estágio piloto nas UNs Sul e Oeste 

(Figura 54 – fase 4). 

Para compor o cenário, o gerente administrativo de Manutenção percorreu com o consultor 

líder todas as autoridades funcionais, buscando entender o funcionamento dos sistemas de TI 

corporativos e suas influências no desempenho dos departamentos administrativos da diretoria 

de operação RMSP. Foram entrevistados na diretoria também a assessora administrativa, 

todos os superintendentes, os gerentes administrativos, além da realização pela consultoria do 

modelo de gestão administrativa de grupos de foco nos fóruns administrativos temáticos 

(Figura 54 – fase 5). 

Nesse ínterim, ocorreu a definição da questão de possibilidade de mudança da presidência e 

da diretoria de operação da RMSP por conta do processo eleitoral. A presidência mudou, 
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porém o diretor permaneceu, encerrando-se assim a controvérsia da possibilidade de mudança 

do diretor de operação da RMSP e garantindo a continuidade do projeto de modelo de gestão 

administrativa daquela diretoria. 

A partir da compilação dos dados levantados, a consultoria do modelo de gestão 

administrativa elaborou o ‘Estudo do modelo de gestão administrativa da diretoria de 

operação RMSP’. Em linhas gerais o estudo propunha a constituição de um CSC.  

Foi particularmente importante para o entendimento da diferença entre o modelo proposto 

(CSC) para os modelos centralizado e descentralizado, o diagrama trazido pela consultoria a 

partir de referências em literatura e que passou a incorporar praticamente todas as 

apresentações do estudo a partir de então (Figura 56
71

). 

Segundo o estudo seriam transferidos para o CSC os processos administrativos que tivessem 

por características:  

1. Processos repetitivos, sistematizados e de baixo custo unitário; 

2. Processos contínuos (ex.: Segurança, Limpeza, etc.);  

3. Processos com baixa ou nenhuma customização necessária;  

4. Facilidade de implementação para histórias de sucesso precoces;  

5. Processos sujeitos a padrões, procedimentos e normas legais;  

6. Que atendem a necessidades idênticas das UNs/Sups;  

7. Que atenderão à [Diretoria de operação da RMSP] através de pools coordenados 

pelo CSC” (Relatório do estudo do modelo de gestão administrativa da Diretoria de 

Operação da RMSP). 

 

 

Uma das controvérsias abordados no estudo foi a questão se o quadro de pessoal 

administrativo estava adequado ou se era deficitário no modelo vigente à época. O estudo foi 

taxativo em concluir pela segunda como a situação efetiva, destacando a sobrecarga de 

trabalho administrativo, a quantidade de pessoal aquém do necessário, a previsão de saída de 

empregados e a existência de estagiários e aprendizes realizando funções administrativas. A 

situação foi caracterizada como sendo de alto risco, uma vez que, determinadas atividades 

administrativas não estavam mais sendo feitas e outras passariam a também não serem 

realizadas por falta de pessoal. O seguinte trecho do relatório sintetiza esses pontos        
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 Esta é a mesma Figura 3 apresentada no referencial teórico sobre Centros de Serviços Compartilhados a partir 

de Schulman (1999). A diferença entre ambas consiste na origem. A Figura 56 é um actante introduzido na 

dinâmica social por meio da consultoria enquanto que na Figura 3 aparece uma contribuição teórica para o 

entendimento dos aspectos convergentes e divergentes do CSC comparado aos modelos tradicionais de 

centralização e descentralização. 
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(Figura 57). Esse quadro, por sua vez, contribuía pela escolha do CSC, apesar de que poderia 

haver necessidade de contratação para funções específicas
72

. 

Figura 56 – Diferença entre os modelos descentralizado, centralizado e CSC 

 
Fonte: Slide adaptado (para fins de sigilo) extraído da apresentação do projeto do modelo de gestão 

administrativa realizada  ao fórum da diretoria 
 

Figura 57 – Processos administrativos na situação vigente antes do estudo 

 
Fonte: Fac-simile de trecho do Relatório final do estudo do modelo de gestão administrativa da Diretoria de 

Operação da RMSP 
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 De maneira geral, empregados administrativos podem mudar de área de atuação (por exemplo: de ‘patrimônio 

e serviços’ para ‘suprimentos e contratações’). Entretanto, existem empregados cuja formação profissional 

constitui-se em pré-requisito para determinados cargos. É o caso de advogados e profissionais do SESMT, como 

engenheiros, médicos e enfermeiros do trabalho. Nesses casos a formação profissional é mandatória. Na hipótese 

de inexistência de profissionais com essa formação na empresa sua contratação acaba sendo necessária. Por 

conta de restrição constitucional a promoção de profissionais com formação para cargos com esses pré-requisitos 

não é possível. Além do mais, pelo fato da Empresa X ser uma estatal, os processos admissionais tem que ser 

feitos por meio de concurso público. Portanto, caso um empregado da Empresa X se candidate a uma vaga de um 

desses cargos com pré-requisitos, na hipótese de ser classificado, deverá se desligar da empresa para ser 

recontratado na nova vaga. A autorização para esses processos admissionais na Empresa X é aprovada pelo 

Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, órgão do Governo do Estado de São Paulo. Essa 

explicação procura dar a dimensão do envolvimento de outros actantes (humanos e não-humanos), que entram 

em jogo para uma contratação de um simples profissional na referida empresa. 
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O mesmo estudo caracterizou o cenário futuro proposto e as vantagens que seriam auferidas 

com a implementação do Centro de Serviços Compartilhados: 

... as Unidades
73

 ainda não terão, neste primeiro movimento previsto para os 

próximos 12 a 18 meses, poder de escolha entre o serviço que o CSC pode prestar 

ou usar de terceiros. Não haverá repasse dos custos dos serviços às Unidades da 

Diretoria [...] e sim a apropriação dos mesmos, de forma que o CSC ainda será visto 

como um centro de custo, com a vantagem de este custo poder ser acompanhado e 

medido com precisão muito maior que atualmente. 

Seu principal objetivo é a economia de escala, a qual permite a redução dos custos e 

a padronização dos serviços prestados, de forma a garantir o fornecimento dos 

mesmos às Unidades, mantendo o nível de qualidade solicitado. Embora não haja 

precificação direta para cada tipo de serviço, já podem existir acordos sobre o nível 

de serviço [chamados de ANS] demandado, com foco no cliente interno, 

diferenciando, assim, o modelo básico da centralização corporativa. (Relatório final 

do estudo do modelo de gestão administrativa da Diretoria de Operação da RMSP). 

 

O cronograma inicial proposto recomendava que a implementação fosse feita em ondas, 

considerando a suposta facilidade percebida dos processos na ótica da consultoria e dos 

gerentes administrativos. A sequência proposta originalmente foi: RH, DH (tidas inicialmente 

como parte de uma onda piloto), TI (1ª onda), Suprimentos e Contratações (2ª onda), 

Patrimônio e Serviços (3ª onda), Jurídico (4ª onda) e Financeiro (5ª onda).  

Por fim, o relatório trazia recomendações para continuidade do estudo enfocando a 

importância de temas como a comunicação, a escolha do líder do projeto e do gerente do 

CSC, questões orçamentárias, culturais, sobre dimensionamento de pessoal, a estratégia de 

implementação e a necessidade de resultados de curto-prazo (Figura 58). 

A partir da apresentação pela consultoria da proposta inicial ao fórum administrativo, outras 

controvérsias vieram a se somar às anteriores. A primeira delas foi o risco de assimilação das 

células do CSC pelas autoridades funcionais, que consistia numa crença compartilhada em 

diferentes grupos e níveis organizacionais que as autoridades funcionais poderiam pleitear a 

incorporação de cada célula do CSC, em um movimento de centralização contrário ao que 

estava sendo proposto. 
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 Unidades organizacionais: Refere-se nesse trecho do relatório às Unidades de Negócio e Superintendências da 

diretoria de operação da RMSP 
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Figura 58 – Recomendações para a continuidade do estudo 

RISCOS, ALERTAS E RECOMENDAÇÕES PARA AÇÕES PREVENTIVAS 

RISCO / ALERTA  PRINCIPAL AÇÃO PREVENTIVA  

Mau entendimento do papel do CSC pelos próprios 
membros e pelas UNs 

Estabelecer a Missão, Visão e Valores do CSC e 
debater exaustivamente na [Diretoria] 

Mau entendimento, ligação com passado de 
centralização mal sucedido na [Empresa X] 

Comunicar estrategicamente, cuidado extremo ao 
longo de toda a transição 

Falta de comprometimento pelas lideranças – 
[Diretoria], UNs e deptos adms e tornar-se mais um 
projeto com iniciativa e sem “acabativa” 

Escolher líder do projeto e do CSC com perfil forte de 
coordenação, motivação e mudança organizacional 

Perder controle dos custos da implantação, como 
infraestrutura, treinamento, tecnologia, entre outros. 

Elaborar orçamento detalhado, custo-benefício, 
trazer conceito de SLA e controle de custos em 
tempo real para o dia-a-dia 

Perder accountability em relação aos 

Superintendentes 
Estabelecer cultura de SLA

74
, estabelecer em 

consenso e cobrar mutuamente 

Imaginar que a implantação de serviços 
compartilhados resultará só em redução de quadro 

Na fase de dimensionamento de quadros e 
implantação podem surgir necessidades de 
contratação para funções específicas 

Abordagem de “virar a chave” ou “Big-Bang” 
apresenta altos riscos para serviços críticos 

Implantar piloto com um processo (todas as Uns), 
sequência processo a processo 

“Paralisys by analisys” - excesso de detalhes, planos, 
reuniões, etc. e demora na ação 

“Baby-steps”, pequenos sucessos, visibilidade e 
comunicação dirigida – AGIR! 

Fonte: Extrato do Relatório do estudo do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP. 

O Consultor do CSC, o Superintendente da UN Centro e a gerente administrativa Norte 

praticamente fazem coro nesse tópico, como pode ser observado por suas manifestações, 

respectivas:  

Aí tinha um outro receio de que o projeto, andando um pouco, as unidades centrais 

vão achar isso tudo ótimo e vão pegar pra elas (Entrevista com consultor do CSC).  

A cada movimento em que se cria uma perspectiva de voltar, digamos assim, soa 

como um canto pra eles, né. E do lado de gente, a gente está dizendo: ‘Escuta, a 

gente está recentralizando, mas em tal nível, né?’ (Entrevista com o Superintendente 

da UN Centro) 

E o receio era muito grande de que pudesse ser visto ou absorvido pela área 

corporativa como algo que fosse ser centralizado como corporativamente. (Grupo de 

foco dos gerentes administrativos). 

 

A segunda controvérsia foi sobre a segmentação de atividades entre o CSC e as UNs, que 

consistia na discussão de quais atividades iam para o CSC e quais permaneceriam nas UNs. A 
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 SLA é a sigla da expressão em inglês para ‘Acordo de nível de serviço’ (Service level agreement). A cultura 

mencionada no relatório consiste em passar a adotar entre áreas internas de uma empresa um relacionamento 

similar ao de uma terceirização, com um contrato regendo as responsabilidades de parte a parte, um catálogo de 

serviços estabelecendo padrões de atendimento (qualidade e prazo) acompanhados periodicamente segundo um 

modelo de governança em diferentes níveis (estratégico da Diretoria, tático dos departamentos administrativos e 

operacional das supervisões administrativas). 



189 

partir do debate que se estabeleceu e seguindo critérios estabelecidos na literatura 

especializada sobre CSC, a consultoria do modelo de gestão administrativa (que 

posteriormente passaria a ser chamada de consultoria do CSC na fase de implementação do 

projeto), concebeu o diagrama (Figura 59 e Figura 60) que expressava a segmentação das 

atividades. Tal diagrama foi originalmente incorporado à apresentação inicial do modelo e foi 

mantida em todas as demais apresentações posteriores para todos os diferentes grupos de 

interesse pela clareza que o diagrama expressava na ótica da audiência. 

O Consultor do CSC referindo-se aos slides de sua apresentação sobre o modelo de gestão 

administrativa (Figura 59 e Figura 60) aborda esse ponto explicando em que consiste a 

segmentação de atividades: 

É um desenho que é assim, que é o antes. Processos do RH, por exemplo, principais 

processos, né, é admissão e demissão de pessoal, não sei o que, [...]. Os principais 

processos de TI, os principais processos de patrimônio e serviços, né, está nesse 

quadro, os principais macroprocessos, tudo descentralizado. Isso aqui [texto 

inclinado ‘x 10!!!’ na Figura 59], aí está, assim, escrito em cima vezes dez, né, 

porque isso aqui se faz, só que se faz em dez lugares. Daí um outro quadro, que é 

uma parte aqui, quer dizer, né, os mesmos que estão por aqui [serviços que 

continuam nas UNs/ Sups – parte de baixo da Figura 60], né, aí... E uma parte aqui 

que são os serviços do CSC [serviços que passaram a ser feitos no CSC – parte de 

cima da Figura 60]. Está, assim, isso aqui continua sendo vezes dez, porque vai 

continuar nas pontas[serviços que continuam nas UNs/Sups], e isso aqui é o CSC 

[serviços que passaram a ser feitos no CSC]. Acho que assim é melhor, o CSC, né. 

Quer dizer, isso aqui fazia vezes dez, agora, está aqui, mas é num lugar só que faz 

[serviços que passaram a ser feitos no CSC]. Isso aqui veio pra cá, isso aqui veio pra 

cá [serviços que passaram a ser feitos no CSC] e isso aqui achou-se por bem que 

continue na ponta [serviços que continuam nas UNs/Sups]. Então, esse ponto... Isso 

aqui é um fator crítico de sucesso. (Entrevista com o consultor do CSC). 

 

Figura 59 – Processos administrativos na 

situação vigente antes do estudo 

Figura 60 – Proposta de segmentação de 

atividades entre CSC e UM 

  

Fonte: Slide da apresentação feita pela Consultoria 

sobre o modelo de gestão administrativa 

Fonte: Slide da apresentação feita pela Consultoria 

sobre o modelo de gestão administrativa 
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A terceira controvérsia foi sobre a definição da localização do CSC, ou seja, onde seria 

instalado o CSC face às questões de proximidade da diretoria e/ou das autoridades funcionais 

e possibilidade de comportar fisicamente um quadro de mais de 100 profissionais. 

O consultor do CSC relembra a dificuldade de discutir onde poderia ser instalado o CSC. Em 

suas palavras: 

Aí esse outro lugar não estava definido onde é. Então, vai ser lá na [nome de um dos 

complexos administrativos da Empresa X], onde é hoje? Vai ser em [local da sede 

da Empresa X]? Vai ser em dois lugares diferentes?  Teve vários tipos de zum zum 

aí. (Entrevista com o consultor do CSC). 

Outra controvérsia foi a definição do gerente do CSC, quem assumiria o departamento. 

Existiam alguns candidatos possíveis: o gerente administrativo da Manutenção, algum dos 

outros gerentes administrativos, a assessora administrativa do diretor, alguma outra pessoa de 

confiança do diretor. O gestor de Suprimentos e Contratações da Manutenção detalhou o 

conflito que existiu com relação a esse processo de escolha: 

Um ponto de conflito do processo, né, foi a escolha do gerente, porque, assim, o 

processo, ele foi caminhando, caminhando e não se definia quem era o gerente. 

Então, tinha uma discussão muito forte, porque, assim, nós tínhamos, como eu já te 

disse, dez departamentos administrativos. O Clovis era quem tocava o processo... 

Começou tocando desde o início. Na verdade, assim, os dez tocavam, mas o Clovis, 

ele assumiu mais o papel de levar pra frente. Então, assim, eu acho que a gente ficou 

aí uns oito meses ou mais com essa história de quem vai ser o gerente, né. Porque 

era assim: ‘Ah, o CSC está aí, nós temos que trabalhar, temos que fazer. Mas se nem 

o gerente se define, como a gente pode acreditar que um processo vai dar certo, se 

não se define o gerente?’ (Grupo de foco dos gestores administrativos da 

Manutenção) 

A situação de continuidade ou não de parte das estruturas administrativas, com a possibilidade 

de extinção dos departamentos administrativos de vez a partir da constituição do CSC, foi 

outra controvérsia. A gerente do CSC relata o temor dessa possibilidade quando verbalizou 

sobre diálogos tidos à época: 

‘Se o meu departamento, se eu ver o meu departamento esvaziado em quantidade, 

ele pode ser questionado enquanto estrutura.’ Isso é assim: se eu tiver um 

departamento com pouca gente, talvez em algum momento a empresa fale assim: 

‘Mas precisa de um gerente de departamento aqui mesmo? Essas funções não podem 

ser agrupadas em um outro departamento?’ Acho que tem este primeiro temor. 

(Entrevista com a gerente do CSC) 

Finalmente, a última controvérsia relevante que veio a se somar às demais nesse período foi 

sobre o método de dimensionamento de pessoal adotado pela consultoria, pois foi por muitos 

actantes questionada. 
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O gerente administrativo da Produção A questiona a existência do dimensionamento em vista 

do que consideraria adequado, como pode ser observado em suas palavras: 

Porque o diretor pode falar assim: ‘Olha, legal. E qual é esse nível? Qual é o nível 

ideal, por exemplo, de dimensionamento de pessoas, pra que eu faça na minha mente 

o corte disso? Eu deixo contratar ou não?’ Não há. Então, por quê? Porque nós não 

fizemos sequer uma avaliação adequada de processos e um dimensionamento 

mínimo. (Grupo de foco dos gerentes administrativos). 

Por sua vez, a gerente administrativa Norte reconhece que a consultoria fez o 

dimensionamento, porém entende que o mesmo foi realizado apenas para o CSC e não para a 

UN, como fica claro quando afirmou que: “Então, assim, a consultoria, quando dimensiona, 

ela só dimensiona pro CSC, mas ela não dimensiona pra minha unidade, o que eu vou fazer 

lá...” (Grupo de foco dos gerentes administrativos). 

Apesar da complexidade do debate em torno dos critérios para dimensionamento de pessoal 

um aspecto mostrou-se particularmente definido: o dimensionamento relativo ao SESMT. 

Esta definição ocorreu devido à regulamentação do assunto pela NR 4 que estabelece a 

quantidade de profissionais por cargo legal em função do porte da empresa pelo critério do 

número de empregados, uma determinação legal (Figura 61). 

Portanto, um dos aspectos mais controversos da implementação do CSC, o dimensionamento 

de pessoal, acabou assumindo contornos simples no caso do SESMT em função da 

determinação legal. 

Figura 61 – Quantidade de profissionais do SESMT em função do porte da empresa 

 
Fonte: Quadro II da NR 4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho 
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Por recomendação da assessora administrativa esse estudo foi apresentado inicialmente aos 

Superintendentes numa reunião extraordinária do fórum da diretoria sem a participação do 

diretor. Na referida reunião as novas controvérsias foram levantadas e debatidas havendo 

alguns entendimentos. Houve manifestações contrárias ao modelo por parte dos 

superintendentes. Foram elas o risco de assimilação das células do CSC pelas autoridades 

funcionais, a questão da onda financeira, a segmentação de atividades CSC x UN e resistência 

dos superintendentes ao modelo CSC. O risco de assimilação das células do CSC pelas 

autoridades funcionais era efetivo. A possibilidade de extinção dos departamentos 

administrativos dependeria da receptividade do modelo pelo diretor e pela Superintendência 

de Planejamento da Presidência, unidade responsável pelo estudo da estrutura organizacional 

na Empresa X.  

Os Superintendentes tiveram entendimento diverso sobre a ordem de complexidade das ondas 

recomendando a inversão da onda de Suprimentos e Contratações com a de Patrimônio e 

Serviços. Com relação ao Financeiro, vetaram tal onda por considerá-la sensível à dinâmica 

de apuração de resultados das UNs. Além do mais, salientaram que a estrutura dos 

departamentos administrativos das UNs Regionais eram diferentes nesse quesito. Aquelas que 

já tinham implementado o modelo de gestão do valor agregado (GVA) – outro programa 

implementado na diretoria de operação da RMSP (veja Figura 18 apresentado no capítulo de 

Percurso Metodológico) tinham o financeiro no departamento administrativo, enquanto nas 

demais UNs Regionais (Centro, Norte e Leste) esta função estava num departamento 

financeiro propriamente dito. Nas UNs de produção e nas superintendências de apoio, o 

financeiro também compunha a estrutura do departamento administrativo. Desta forma 

encerrou-se a discussão sobre a controvérsia da questão da onda financeira.  

O pleito de recebimento de uma cópia do arquivo da apresentação por parte de alguns 

superintendentes foi vetada pelo gerente administrativo de Manutenção, que justificou tal 

arbitrariedade para não correr o risco de haver vazamento de informações (que naquele 

momento deveria ficar num grupo restrito). O referido gerente esclareceu que não queria ver a 

apresentação divulgada indiscriminadamente por e-mails, como usualmente acontecia na 

Empresa X sobre outros assuntos. Tal medida desagradou os membros do fórum da diretoria, 

mas o o gerente  mostrou-se inflexível.  

A despeito do descontentamento dos Superintendentes a medida tomada pelo implementador 

evitou a criação de novas redes que tivessem a participação do actante não-humano, arquivo 
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da apresentação, que poderiam suscitar outras interpretações sobre as intenções do projeto de 

implementação do CSC, podendo levar a novos cursos de ação na translação (Figura 54 –   

fase 7). 

A partir das adaptações sugeridas pelos Superintendentes na reunião anteriormente 

mencionada foi realizada uma apresentação para o diretor de operação RMSP pelo consultor e 

o gerente administrativo de Manutenção. Participaram como representantes do fórum 

administrativo também os gerentes administrativos de Empreendimentos, UN Norte e UN 

Leste. O diretor aprovou, preliminarmente, a proposta parabenizando o grupo pela ousadia da 

mesma.  

Nas próprias palavras do Diretor foi vista como uma proposta ‘nobre’, por conta do risco de 

extinção do próprio departamento e da perda de poder inerentes à proposta: 

Eu diria que, considerando as atividades que eles fazem hoje, a proposta deles 

praticamente acaba com o próprio departamento, né. Então, foi uma proposta 

arrojada, eu acho que bem pensada pelos departamentos. Pensaram... Foram nobres, 

né, ao propor uma estrutura organizacional que, entre aspas, tirava o poder deles 

mesmos. Está certo? Então, eu acho que o início foi isso, foi uma ação nobre dos 

departamentos administrativos oferecendo pra diretoria uma proposta pra 

implementar um centro de serviço compartilhado. (Entrevista com o Diretor). 

Apesar da boa receptividade, o diretor condicionou sua aprovação definitiva da proposta de 

implementação do CSC à anuência do fórum da diretoria. No dia seguinte haveria uma 

reunião regular do fórum da diretoria. Por decisão do diretor a apresentação do projeto de 

modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP foi incluída na pauta da 

reunião (Figura 54 – fase 8; Figura 55). 

Os Superintendentes reviram basicamente a mesma apresentação, apenas com a incorporação 

das sugestões que tinham dado anteriormente. Apesar de já terem sido discutidas 

anteriormente as mesmas controvérsias voltaram a ser colocadas pelos Superintendentes, 

tendo sido debatidas novamente, desta feita na presença do diretor. Notou-se uma divisão 

entre os presentes. Parte dos superintendentes manifestou-se como apoiadores efetivos da 

proposta enquanto outros se mostraram relutantes quanto aos resultados que a proposta traria. 

Desta forma, teríamos caracterizado o início da controvérsia posicionamento dos 

superintendentes frente ao modelo do CSC.  

A gerente do CSC faz algumas considerações acerca das razões do posicionamento contrário 

de alguns dos Superintendentes e manifesta sua opinião sobre qual seria possivelmente o 

desejo de parte deles: 
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O segundo temor é assim: ‘Ah, eu não sei se o CSC vai dar certo. Eu não sei se o 

CSC vai trazer o resultado que eu espero, vai me atender com qualidade, com 

rapidez, com prontidão, no meu tempo, no tempo que o meu negócio exige [da 

UN/Superintendente]. Então, enquanto eu não acredito que o CSC possa fazer isso, 

eu dou um jeito de garantir recursos aqui, que, se precisar, eu consigo me virar 

aqui.’ Acho que esse é um ponto bastante importante. [...] É, na verdade, assim, se 

fosse perguntar pra um superintendente: ‘O que você quer, de fato?’ Ele queria 

completar a equipe dele e continuar trabalhando no modelo departamentalizado. 

(Entrevista com a gerente do CSC). 

O Superintendente da UN Centro deixou claro sua posição contrária ao projeto CSC quando 

afirmou que: 

Eu não sou partícipe disso, não, que isso é uma decisão de uma forma que 

amadureceu no grupo das gerências administrativas, de alguma forma pressionado 

pela nossa redução de quadro. [...] A maior restrição que eu acho que todo mundo 

tem é que eu acho que a minha equipe prestava um bom serviço. Quando a gente 

terceiriza isso pra uma outra área aqui dentro, fora a insegurança que qualquer 

processo novo tem, ninguém quer abrir mão desse nível de qualidade e, 

principalmente, da questão de, se tiver um problema, você ir lá e interferir. Na hora 

em que o serviço vira de todos, o teu é mais um. E eu falei isso, na época, tanto pro 

consultor quanto pro Clovis: ‘Qual é o risco disso?’ (Entrevista com o 

Superintendente da UN Centro). 

Mesmo num ambiente em que pairavam todas essas controvérsias, o diretor de operação da 

RMSP, analisando as colocações feitas pelos Superintendentes, considerou que a proposta 

tinha méritos, aprovando a continuidade do projeto para uma fase de implementação de um 

CSC na diretoria de operação da RMSP. Desta forma encerrou-se a controvérsia sobre o 

modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP (Figura 54 – fase 9). 

Figura 62 – Controvérsias durante o modelo de gestão administrativa – parte 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.3.2.6 Movimento de implementação do Centro de Serviços Compartilhados na diretoria de 

operação RMSP – fase planejamento – Abril/2011 a Dezembro/2011
75

 

 

A partir da aprovação da implementação do CSC no fórum da diretoria, a primeira decisão 

tomada pelo diretor de operação da RMSP com o objetivo de viabilizar o projeto, por 

influência do consultor do modelo de gestão administrativa, foi o convite ao gerente 

administrativo de Manutenção para que o mesmo atuasse como implementador do projeto 

CSC (Figura 65 – fase 1). 

Para essa designação o diretor, após consulta ao Superintendente de Manutenção e ao gerente 

administrativo de Manutenção, enviou um e-mail à sua assessoria, superintendentes e gerentes 

administrativos. Tal e-mail teve ação mediadora por incorporar a rede do referido gerente, 

fazendo com que a partir daquele momento fosse visto como implementador do CSC     

(Figura 65 – fase 1 e Figura 63). 

A notícia pegou de surpresa os gerentes administrativos que estavam numa das reuniões 

regulares do fórum administrativo. A notícia chegou a eles por meio de seus celulares 3G, que 

possuíam a funcionalidade de acessar as caixas-postais eletrônicas corporativas. A pauta da 

reunião foi subitamente alterada para que o gerente administrativo de Manutenção comentasse 

com os demais como a indicação tinha acontecido. 

Figura 63 – E-mail de designação do pesquisador-gerente como implementador do Projeto 

CSC na Empresa X 

 

Fonte: Fac-símile do e-mail enviado pelo diretor 

                                                 
75

 A exemplo do movimento organizacional anteriormente descrito, a implementação do CSC na fase de 

planejamento também mostrou-se igualmente complexo, exigindo para sua descrição também a separação em 

duas partes. Para tal também utilizamos dois diagramas de Gantt. Vamos dar continuidade à descrição. 
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O consultor do CSC enfatiza a motivação do implementador (pesquisador) como fator crítico 

de sucesso do projeto. Em suas palavras: 

E tem um fator de sucesso que é o... O líder de projeto estava convencido desde o 

começo da necessidade de um modelo novo. Quer dizer, o Clovis, desde o começo, 

estava muito convencido do modelo novo e também você conhece bem o Clovis. O 

Clovis é um fuçador, de pesquisar, pesquisar, pesquisar, e ele foi entendendo de 

algumas coisas muito mais do que eu, né, e aplicando algumas coisas já, assim: 

‘Aqui na [Empresa X], vai ter que ser assim.’ Ou então ter uma ideia... Você sabe, 

né? A construção de ideia, eu acho que foi muito construtiva aquela fase de modelo 

conceitual. Quer dizer, o modelo conceitual foi muito bem enraizado, antes da 

implementação. (Entrevista com o consultor do CSC). 

Preocupado que sua equipe de gestores não fosse surpreendida pelo comentário dos demais, o 

gerente administrativo de Manutenção (pesquisador-gerente-implementador) reencaminhou o 

e-mail do diretor aos seus gestores pelo celular 3G, avisando-os que tão logo tivesse 

oportunidade, explicaria o ocorrido. 

A primeira medida tomada pelo implementador foi de discutir no fórum administrativo a 

constituição de um grupo para a elaboração do termo de referência para contratação de uma 

consultoria empresarial para apoio metodológico à implementação do CSC. Desta feita o 

grupo foi constituído pelo implementador e pelos gerentes administrativos de 

Empreendimentos, da UN Prod A e da UN Prod B. 

Nas semanas seguintes, o implementador deu início a um ciclo de palestras nos fóruns 

temáticos administrativos (RH, DH, TI, PS, SC e JUR) para debater com os gestores as 

dúvidas específicas sobre o projeto CSC, com vistas a tratar a questão de comunicação para os 

grupos de interesse (Figura 65 – fase 2). 

Outra medida foi passar a emitir um e-mail semanal aos gerentes administrativos, com 

recomendação de repasse aos respectivos Superintendentes e gestores, cujo assunto, sugerido 

pelo Consultor do CSC, era o relatório de progresso do projeto CSC. Outro e-mail, 

endereçado ao diretor, reencaminhava o e-mail com os acontecimentos da semana, 

sintetizando e/ou enfatizando determinados aspectos relevantes para um nível executivo. Tais 

e-mails acabavam posicionando os destinatários minimizando ruídos (Figura 64). 

Em maio de 2011, também havia ocorrido uma mudança gerencial significativa na UN Leste 

por conta da saída de seu Superintendente para assumir a assessoria da presidência. Em seu 

lugar, assumiu o gerente de planejamento da mesma UN, que foi sucedido pela gerente 

administrativa Leste. Ascendeu à gerência administrativa Leste a gestora jurídica. O 

desconhecimento dos detalhes do projeto de implementação do CSC tanto do novo 
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Superintendente quanto da nova gerente administrativa preocupou o implementador (pois 

ambos não tinham participado em profundidade das discussões sobre o projeto, encontrando-

se num nível de entendimento diferente ao dos respectivos novos pares e, portanto, em piores 

condições para a tomada das decisões que seriam demandadas pelo projeto), fazendo com que 

fizesse a proposição de uma reunião de alinhamento sobre o projeto CSC, algo prontamente 

aceito pelos Superintendente e gerente administrativa da UN Leste recém empossados   

(Figura 65 – fase 2). 

Figura 64 – E-mail periódico do Implementador ‘Relatório de Progressos’ enviado para 

Gerentes administrativos e diretor de operação da RMSP 

 

Fonte: Fac-simile de cadeia de e-mails (1º do implementador para gerentes administrativos e 2º reencaminhando 

para diretor com complementações) 
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Outra medida foi a realização de um workshop sobre gestão de transições com os gerentes 

administrativos, conduzido pelo consultor do modelo de gestão administrativa, com o objetivo 

de discutir a questão das transições pessoais em decorrência do clima nos administrativos 

devido à ansiedade dos diferentes grupos de interesse e das incertezas inerentes a um processo 

de mudança desse porte (Figura 69).  

Sobre o que vem a ser a questão das transições pessoais, o consultor do CSC fez uma longa e 

esclarecedora explanação sobre o tema, como pode ser constatado em suas palavras: 

É, a filosofia é dele lá, a organização é dele [Referindo-se a William Bridges], mas 

uma coisa é mudança. Mudança, eu estou falando de mudança, palavra tangível, é 

cronograma, nomes, local, é plano de contingência, prazo, enfim, é tudo aquilo que 

você consegue: ‘Mostra aí.’ O que a gente consegue ver, né. E transição é com a 

parte comportamental, com parte... É jeito de atitude, é parte emocional. Então, a 

mudança está acontecendo e a transição das pessoas, idem. E na transição, no 

conceito do Bridges, também tem três momentos, né, o momento de finalização, que 

é um momento complicado, é o momento de dizer adeus, tchauzinho pra aquilo que 

a gente está acostumado a fazer. Depois, você me fala: ‘Está bom, então, depois tem 

o reinício.’ Não. Aí, entre a transição e o reinício, tem uma zona neutra, mais 

complicada até do que a finalização. 

E aí, se a gente colocar cores nesses três momentos, finalização, vermelho. 

Normalmente é sofrido, né? Verde pra o reinício e cinza no meio. Então, as pessoas 

estão entre vermelho e verde, muitas, muitas, muitas estão no cinza. Agora, cada vez 

que a gente passa um sinal claro de que vai ser assim, as pessoas conseguem sair do 

cinza e ir pro verde. Quer dizer, emocionalmente, fala: ‘Bom, então tá, então é 

assim, posso gostar ou não gostar, mas vamos nos acostumando com o jeito novo de 

fazer as coisas.’ E tem ainda, no meio dessas 700 pessoas, agora a gente está menos, 

mas 500 e tantas pessoas, gente que está... Ainda está no vermelho, quer dizer, ainda 

está no seu processo pessoal, emocional, de finalização. Quer dizer: ‘Eu não sei por 

que...’ Frases que a gente ouve, né: ‘Eu não sei por que está mudando, não sei por 

que essa confusão toda, não sei para que tudo isso.’ É gente que, com essa frase, 

revela que não entrou nem no cinza ainda, ainda está muito presa  (Entrevista com o 

Consultor do CSC). 

Por sua vez, o gestor de Suprimentos e Contratações da Manutenção dá uma dimensão do 

clima na unidade por conta do processo de mudança em curso e o papel da liderança nesse 

momento: 

... tudo aquilo que fica muito sigiloso causa alvoroço, né. Então, você tem que 

segurar a equipe, pra dar motivação pra eles, né, explicar quais são os 

encaminhamentos do projeto, como vai ser trabalhado isso, quais são as 

consequências. Então, tudo isso você tem que vir trabalhando e segurando, porque, 

assim, tem muita informação que é sigilosa, né, e nem nós sabíamos. E aí isso gera 

alvoroço, assim, tem aquelas histórias que outras áreas dizem assim: ‘Olha, acabou a 

área de vocês.’ (Grupo de foco dos gestores administrativos da manutenção) 

O Workshop sobre transições pessoais também tinha objetivo de desenhar ações 

intermediárias, enquanto o processo licitatório da consultoria para apoio metodológico à 

implementação do CSC não chegasse a termo (Figura 65 – fase 3).   
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Uma ação que emergiu das discussões nessa reunião foi a decisão do grupo da necessidade de 

realização de uma reunião que marcasse a Implementação do CSC. O público-alvo seria 

constituído pelos assessores, superintendentes, gerentes administrativos e gestores 

administrativos da diretoria de operação da RMSP. Para sua organização foram formados 

grupos de trabalho, cada qual com um objetivo. Um foi dedicado ao levantamento de 

impressões dos superintendentes sobre o projeto CSC, outro para tratar a infraestrutura da 

reunião, outro ainda foi dedicado à preparação de um briefing para apoiar o diretor em sua 

fala nessa ocasião. 

Figura 65 – Diagrama actantes – Implementação CSC - Planejamento 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além desses pontos, ligados à comunicação para as partes interessadas, houve uma 

preocupação dos gerentes administrativos com controvérsias já existentes e outras  

emergentes após a aprovação do projeto pelo fórum da diretoria como a definição dos 

gestores do CSC e a formalização da estrutura do CSC. Quanto a essa segunda controvérsia 

havia uma preocupação com a elaboração de um estudo para fazer a proposição de estrutura 

formal perante a Superintendência de Planejamento da Presidência, unidade responsável pela 

avaliação de todos os estudos estruturais na Empresa X. Para tanto foi constituído um 
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subgrupo dos gerentes administrativos para redigir a minuta do memorando que seria emitido 

pelo diretor e endereçado à referida superintendência. 

A controvérsia de localização do CSC fez com que os gerentes administrativos constituíssem 

ainda outro grupo específico, composto pelo gerente administrativo Sul e pelos gestores PS 

das UNs Centro e de Prod A, para que buscassem opções de áreas internas ou da locação de 

imóvel para acomodar as equipes do CSC. Paralelamente o implementador encetou 

negociações com a Superintendência de Patrimônio e Serviços com vistas à possibilidade de 

liberação de uma área da Empresa X num complexo de escritórios na região norte da cidade, 

que tinha sido desativada por conta da mudança da autoridade funcional jurídica para a sede 

da empresa (Figura 66). 

Figura 66 – Um dos locais cogitados para a instalação do CSC 

 
Fonte: Foto tirada pelo Consultor do CSC 

 

Para lidar com a controvérsia do risco de assimilação das células do CSC pelas autoridades 

funcionais o implementador buscou, por meio de reflexões pessoais e troca de opiniões com 

os gerentes administrativos, compreender as razões que deveriam manter as células do CSC 

juntas. A solução encontrada foi a elaboração de um estudo específico versando sobre o 

assunto.  

O estudo apontava a distinção de atribuições entre o CSC e as autoridades funcionais e as 

razões principais pelas quais a assimilação das células do CSC pelas autoridades funcionais 

não poderia ocorrer: 

A estruturação e atividades do CSC não se equivalem à estrutura e atividades das 

autoridades funcionais.  Os objetivos não se fundem; ao contrário são distintos e se 

complementam. Ao fazermos a distinção acerca do escopo de cada estrutura, 

autoridade funcional e CSC, a semelhança quanto às atividades deixa de ser 
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relevante. A relevância fica por conta do foco e fim de cada uma destas estruturas. 

[...] A partir das condições de formação e operacionalização pretendida do CSC [...], 

percebe-se que existe um conjunto de razões que alicerçam a permanência de tais 

células no âmbito exclusivo da [Sigla da Diretoria de operação da RMSP]. Estas 

razões são ligadas fundamentalmente a cinco aspectos: execução de projetos 

interfuncionais, descompassos entre as autoridades funcionais, demandas 

corporativas da [Sigla da Diretoria de Operação da RMSP] que exigem atuação 

como forças tarefa, relacionamento intradepartamental do CSC e foco do CSC na 

realidade operacional da [Sigla da Diretoria de Operação da RMSP]. (Estudo sobre o 

risco de assimilação das células do CSC pelas autoridades funcionais). 

Dentre os desenvolvimentos realizados para o referido estudo merecem destaque o 

mapeamento dos relacionamentos intradepartamentais do CSC (relacionamentos cliente-

fornecedor entre as células do CSC) e o planejamento de projetos interfuncionais (demandas 

reprimidas de projetos que envolviam a diretoria de operação RMSP como um todo e 

precisavam ser executados por mais de uma célula do CSC). O primeiro diagrama mostrou 

que existem relações cliente-fornecedor dentro do CSC. Tais relacionamentos, existentes 

também entre as áreas dos departamentos administrativos, teriam que ser supridos pelas 

autoridades funcionais caso ocorresse a centralização e não a constituição do CSC. Por sua 

vez, os projetos interfuncionais teriam como característica principal serem multidisciplinares, 

exigindo a participação de profissionais de diferentes células de trabalho. Portanto, nos dois 

casos, seja por atividades de rotina seja por projetos, as células do CSC deveriam atuar 

conjuntamente, sendo inviável (ou pelo menos fortemente contraindicada) a centralização nas 

autoridades funcionais. 

Os referidos diagramas foram incorporados ao estudo de formalização da estrutura do CSC, 

que encontrava-se em curso por um subgrupo dos gerentes administrativos com o 

implementador (Figura 67 e Figura 68). 

Figura 67 – Diagrama de relacionamentos 

intradepartamentais do CSC 

Figura 68 – Diagrama dos projetos 

interfuncionais do CSC 

  

Fonte: Diagrama elaborado pelo implementador 

(pesquisador) 

Fonte: Diagrama elaborado pelo implementador 

(pesquisador) 
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Durante o processo de planejamento do CSC, havia o grupo que se dedicava ao 

desenvolvimento do termo de referência para a contratação da fase de implementação. Dentre 

suas preocupações um debate se estabeleceu quanto ao cronograma do projeto durante a 

implementação do CSC. Quais seriam as etapas? Qual a duração? Um ano ou um ano e meio? 

Quais os produtos? Quais atividades caberiam à empresa contratada? Mais uma controvérsia 

veio somar-se às demais. (Figura 69). 

Por sua vez, o grupo do briefing para a fala do diretor concluiu o trabalho. O implementador 

apresentou o resultado ao diretor. Apesar do detalhamento que o documento entregue ao 

diretor trazia, ele considerou que as argumentações eram muito técnicas e que não teria 

condições de desenvolvê-las a contento. O implementador decidiu incorporar o conteúdo do 

briefing à palestra que ele proferiria na reunião. 

A reunião sobre a implementação do CSC ocorreu em Junho/2011 com quórum completo, de 

diretor a gestores. No dia da reunião, o diretor de operação da RMSP recebeu da 

Superintendente de Patrimônio da diretoria administrativa a notícia da liberação do espaço 

pleiteado pelo implementador, encerrando ‘aparentemente’ a controvérsia da localização       

do CSC. 

Figura 69 – Controvérsias durante o planejamento da implementação do CSC – parte 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na abertura da reunião o diretor destacou a importância do projeto CSC para a Empresa X, 

quando mencionou alguns dos seus ganhos potenciais (escala, adoção de melhores práticas, 

homogeneidade), ao afirmar que: 

... acho que estamos trabalhando pra que a gente leve [nome da Empresa X] para um 

novo patamar de modelo de gestão de administração. E eu acho que essa iniciativa 

aqui é uma grande iniciativa, construída por vocês, né, com vocês, por vocês, é, pra 

que a gente comece um caminhar de uma forma de trabalhar dando escala, é, 

buscando as melhores práticas em cada unidade, disseminando de forma homogênea 

em todas as áreas. (Vídeo da reunião sobre implementação do CSC). 

Além disso, o diretor também deu ênfase à importância do perfil diferenciado dos 

profissionais. 

Serão necessários profissionais especializados, os mais habilidosos, com as 

melhores cabeças. Tá certo? Pra que a gente consiga implementar e disseminar essas 

práticas de forma homogênea, é, na [nome da diretoria de operação da RMSP]. São 

pessoas que vão ter que ter jogo de cintura, vamos ter que negociar com as áreas 

corporativas, né? (Vídeo da reunião sobre implementação do CSC). 

O implementador nessa mesma ocasião pôde dar duas notícias relevantes: a publicação do 

edital com a data de abertura das propostas para a contratação da consultoria de apoio 

metodológico para a implementação do CSC e a divulgação da localização do CSC, num dos 

complexos administrativos da Empresa X (Figura 66). 

Para conduzir sua fala, o implementador utilizou uma apresentação que congregava a visão do 

processo de desenvolvimento do projeto até aquele momento, os conceitos de CSC e, 

principalmente, dados que tinham ficado, até então, em âmbito restrito (como o 

dimensionamento de pessoal).Tal restrição tinha ocorrido por conta de interpretações 

indevidas que poderiam ter sido feitas por quem tivesse acesso ao arquivo power point sem, 

no entanto, ter alguém que pudesse explicar os detalhes (induzindo a interpretações diferentes 

da objetivada por quem preparou o arquivo). Também aproveitou para apresentar as 

informações originalmente imaginadas para o briefing do diretor (Figura 70). 

O Consultor do CSC comentou a importância da reunião. Em suas palavras: 

Foram todas as unidades, fizemos evento lá na [nome do complexo administrativo], 

o [nome do diretor] explicou o conceito, eu expliquei o conceito pra cento e tantas 

pessoas, o Clovis estava junto, explicou o conceito, pra que aos poucos ir fazendo as 

pessoas entenderem o que é centro de serviço compartilhado e o que é centralização, 

que não é o que a gente está fazendo, né. (Entrevista com consultor do CSC). 
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Figura 70 – Implementador fazendo apresentação na reunião sobre implementação do CSC 

 

Fonte: Cena do vídeo que registrou a reunião sobre a implementação do CSC. 

 

Paralelamente a esses acontecimentos, o problema dos gestores foi retomado por conta da 

contratação pela diretoria administrativa da consultoria de cargos e salários para um estudo 

sobre o Plano de Cargos e Salários – PCS. Para o diretor de operação RMSP, a proposição de 

uma solução para esse problema deveria caber à consultoria contratada, que denominaremos 

de ‘consultoria de cargos e salários’ (Figura 71). 

Figura 71 – Objetivos do projeto de revisão do plano de cargos e salários 

 
Fonte: Slide sobre objetivos do estudo extraído da apresentação feita pela consultoria de cargos e salários 
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Para contribuir na solução desse problema o fórum administrativo retomou a proposta original 

de formalização dos gestores, gerando um documento, que levou em consideração para a 

proposta de alteração do PCS.  

O estudo caracterizava o problema da não aceitação da formalização dos gestores face à 

relevância de atuação de tais profissionais: 

A situação [dos gestores] caracteriza-se como uma supervisão de fato, porém não de 

direito. Tais profissionais assumem responsabilidades de gestão de pessoas e/ou de 

processos e tomada de decisão, porém, não é dado a elas atribuição de poder formal 

dependendo da ação dos gerentes aos quais estão ligados. Além do mais se 

manifestam sobre temas relevantes da organização relacionados a valores vultosos e 

com repercussões positivas e negativas igualmente importantes para o negócio, tais 

como, imagem, resultados financeiros, busca de soluções, clima organizacional, só 

para citar alguns. (Estudo proposta de Adequação Organizacional das Lideranças 

denominadas “Gestores”). 

Esse documento, que apresentava formas de tratar a questão, foi mencionado na reunião com 

a equipe do projeto da consultoria de cargos e salários e foi entregue, posteriormente, pelo 

diretor de operação da RMSP.  

Os membros dos fóruns de RH e DH estavam preocupados com a possibilidade da 

implementação do CSC se efetivar, afinal a primeira onda prevista do projeto de mudança do 

modelo de gestão administrativa da diretoria era justamente sobre RH. Em discussões em suas 

respectivas reuniões regulares em Julho/2011 os fóruns decidiram que deveriam fazer 

reuniões prévias, mesmo antes da contratação da consultoria que apoiaria o processo de 

implementação do CSC. 

Uma primeira reunião foi conduzida pelo fórum de RH na reunião em Agosto/2011. O 

implementador foi convidado para auxiliar no debate de quais atividades deveriam ir para o 

CSC e quais atividades deveriam ficar nas UNs, ou seja, um debate em torno da controvérsia 

de segmentação de atividades CSC x UNs. As discussões foram intensas. 

A realização do debate numa das reuniões regulares mostrou que os gestores não tinham tido 

tranquilidade de se debruçar em profundidade sobre o tema por conta da concorrência com os 

outros assuntos da pauta. A partir dessa experiência do fórum de RH a gestora de DH da 

superintendência de planejamento, coordenadora do fórum de DH, propôs que um workshop 

fosse realizado num local externo, de forma a permitir um mergulho nos dados. Para 

organizar essa reunião convidaram a gestora da qualidade da UN Centro, profissional com 

reconhecida competência na realização de encontros dessa natureza. O implementador foi 

convidado, porém, por conflito de agenda, não pôde participar. O objetivo era o mesmo do 
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fórum de RH, debater a segmentação de atividades CSC x UNs. O resultado foi profícuo, 

tendo sido explorado as atividades numa profundidade e chegando a um denominador comum 

(Figura 72), que deu segurança para o grupo ter um entendimento único, preparando-se para 

quando a contratação da consultoria de apoio à implementação se efetivasse. 

Figura 72 – Segmentação de atividades CSC x UNs do workshop do fórum de DH 

 

Fonte: Slide extraído da apresentação com os resultados do workshop do fórum de DH sobre segmentação de 

atividades CSC x UNs elaborado pela gestora da qualidade da UN Centro. 

 

Paralelamente, o certame licitatório para a contratação da consultoria que iria tratar da 

implementação do CSC propriamente dito, estava sendo intenso com disputa acirrada entre os 

licitantes. A partir dos critérios estabelecidos no edital
76

, o julgamento da comissão de 

licitação deu vitória à mesma consultoria que tinha feito o estudo do modelo de gestão 

administrativa (que passará a ser denominada de ‘consultoria do CSC’). Esse fato foi 

relevante por conta do suposto ganho de tempo que se teria no projeto CSC pelo 

                                                 
76

 Os critérios técnicos constantes no edital foram: Avaliação dos planos técnicos (caracterização da necessidade 

do projeto; benefícios esperados do projeto; conhecimento sobre os processos administrativos; caracterização da 

situação atual), metodologia e plano de trabalho (metodologia e plano de trabalho; descrição das fase e 

atividades do projeto; cronograma dos trabalhos), coordenação geral, equipe, organização e atribuições (termo de 

compromisso, currículo e experiências). 
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conhecimento prévio, em profundidade, que a referida consultoria já tinha da proposta que 

tinha formulado e do ambiente da Empresa X. Fosse outra a vencedora seria necessário um 

tempo para entendimento dos acontecimentos históricos que tinham levado à situação vigente 

no momento da assinatura do novo contrato. 

Por conta da familiaridade com o projeto e pela continuidade da condição de designação pelo 

diretor como implementador, o gerente administrativo assumiu a administração do contrato de 

implementação do CSC a partir de Setembro/2011. Conforme previsto no edital, o contrato 

teria vigência por 18 meses, considerado suficiente para apoiar a migração das cinco ondas 

para implementação do CSC (Figura 65 – fase 4). 

A consultoria do CSC tomou por base o relatório final do estudo do modelo de gestão 

administrativa para elaborar o projeto de implementação do Centro de Serviços 

Compartilhados (Figura 65 – fase 5). 

Após a realização da reunião sobre implementação do CSC as autoridades funcionais da 

Empresa X começaram a manifestar interesse em conhecer o projeto CSC, porém o Diretor de 

Operação da RMSP considerava que o projeto não estava maduro o suficiente para 

apresentações externas à diretoria, estabelecendo-se outra controvérsia sobre o momento de 

apresentação do projeto CSC para as autoridades funcionais (Figura 65 – fase 7). 

Tão logo teve início o novo contrato ocorreu uma reunião da consultoria com o Fórum 

administrativo no qual foi colocado o tema de comunicação do projeto CSC durante a 

implementação. A consultoria solicitou que profissionais das áreas de comunicação da 

Empresa X se agregassem ao projeto. Na ótica dos gerentes administrativos tal agregação não 

era necessária. Entendiam que a partir da geração dos conteúdos pela consultoria bastava o 

encaminhamento para as referidas áreas para que a disseminação da informação ocorresse.  

Um primeiro comunicado ocorreu seguindo a diretriz estabelecida no fórum administrativo. 

Parte das áreas reproduziram integralmente a minuta, outras reinterpretaram, sendo que uma 

acabou introduzindo erros significativos por falha no entendimento. Outra unidade não fez a 

divulgação por determinação do seu superintendente. Portanto, a estratégia de geração de 

conteúdo no projeto com publicação pelas áreas de comunicação mostrou-se deficiente.  

A indefinição da forma de disseminar informações acerca do projeto acabou por constituir-se 

numa nova controvérsia (Figura 75). 
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A gestora jurídica da Manutenção sinalizou esse problema quando afirmou que: “eu acho que 

o que pega bastante pras pessoas que estão envolvidas nesse processo diretamente ou 

indiretamente é a falta de informação.” (Grupo de foco dos gestores administrativos da 

manutenção) 

Foi dado início às discussões sobre a segmentação de atividades da 1ª onda constituída pelos 

processos de RH e DH, isto é, quais atividades migrariam para o CSC e quais permaneceriam 

nas unidades de negócio e superintendências. Para tal inicialmente realizou-se um workshop 

conjunto dos fóruns de RH e DH em Outubro/2011. As discussões foram intensas, 

caracterizando a controvérsia de segmentação de atividades de RH e de DH (Figura 75). 

O Workshop foi palco de discussões e manifestações acaloradas de parte dos seus 

participantes. Um analista da UN Centro fez colocações enérgicas sobre a necessidade de 

estratégias mais agressivas de comunicação durante o projeto CSC para que não houvessem 

repercussões sobre o clima nos administrativos por conta da mudança.  

Por sua vez, a gestora de DH da Superintendência de Planejamento colocou que em seu 

entendimento a implementação do CSC era um retrocesso, pois em sua ótica estariam 

retornando uma estrutura organizacional anterior ao processo de descentralização em 1995. 

Destaque-se que no caso específico dessa profissional a implementação do CSC poderia 

representar uma mudança significativa de sua identidade, já que naquele momento ela tinha 

uma atuação de representação da diretoria de operação da RMSP perante a autoridade 

funcional de RH para os assuntos de desenvolvimento humano. Caso o CSC fosse 

implementado a única possibilidade dela continuar atuando como representante seria se ela 

fosse a escolhida para a gestão de DH do CSC, algo que naquele momento ninguém sabia o 

que aconteceria. O mais provável é que ela teria uma redução da amplitude de atuação ficando 

restrita ao atendimento da sua superintendência, havendo uma alteração da rede que a 

compunha. Havia certo consenso que a decisão sobre definição dos gestores do CSC deveria 

caber ao gerente do CSC. Naquele momento ainda não tinha ocorrido a definição do gerente 

do CSC. 

Em entrevista, a gerente do CSC questionou, em retrospectiva, a isenção das pessoas para 

decidir sobre algo que faz parte de seu dia-a-dia: 

Até que ponto essas discussões feitas por profissionais que serão afetados 

diretamente com a mudança, elas são isentas ou elas refletem o que é o melhor pro 

negócio da empresa? Então, quando a gente começou migrar os processos de RH, eu 

comecei a perceber que tinham alguns detalhes, pequenos, de pequenas atividades, 
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que ali tinha um conflito. No momento da discussão, um conflito se fez presente ali 

e acabou passando despercebido e, na hora da migração, você percebe que migrar 

parte, não migrar aquela outra pontinha ali, não faz sentido, né. (Entrevista com a 

gerente do CSC) 

A analista de DH da Manutenção observou que não houve suficiente detalhamento sobre essa 

divisão de atividades quando afirmou que: 

O RH é um fato consumado, já foi todo mundo, já ficou como tinha que ficar, né. 

Então, o que a gente está percebendo agora? Com o andamento do CSC, a gente está 

enfrentando algumas dificuldades que até poderiam ter sido previstas, mas eu não 

sei se daria pra chegar nesse detalhe, quando a gente está pensando no projeto, se a 

gente consegue chegar no detalhe da realidade, do que a gente está vivendo hoje. 

Então, o que a gente percebe? Alguns problemas, né, já de andamento de processo 

mesmo, né, um pouco disso que o [nome do gestor financeiro da manutenção] está 

trazendo de documentos, né, de: ‘Onde fica, por exemplo, o prontuário dos 

empregados? Fica na área local ou centraliza?’ Sabe questões, assim, mais que não 

se pensou lá atrás? Não era o momento pra gente falar disso, mas agora está tendo 

problemas nesse sentido. (Grupo de foco dos gestores administrativos da 

manutenção) 

A partir da segmentação inicial deu-se início ao dimensionamento do pessoal. Houve intenso 

debate nos grupos de RH e DH sobre os métodos de dimensionamento de pessoal adotados 

pela consultoria do CSC para tal fim. Uma das questões mais controversas do projeto CSC 

(Figura 75). 

O Superintendente da UN Sul sinalizou o problema do dimensionamento ao explicar, na sua 

ótica, o ocorrido, assim como suas consequências: 

Eles partiram, né, na construção, né, pra alguns dimensionamentos de horas-homens 

disponível pra aquele processo, disponível, não, que precisa naquele processo 

quando ele está centralizado. Exemplo, vai: um departamento pessoal, né, você tinha 

dez unidades que trabalhavam 30 pessoas naquele processo, né, três em cada 

unidade. Certo? Quando você centraliza, eu preciso que trabalhem 15. Não são mais 

30, são 15, certo? Então, pra construir esses 15, você vem um de cada um aqui, né, 

mais um aqui e tal, e essa negociação muitas vezes eu tenho que ceder pra você, né, 

eu tenho que ir dois empregados pra fazer aqui. Então, esse dimensionamento, 

muitas vezes, se demonstrou errado. Errado, vai, era um pouquinho mais pra cá ou 

um pouquinho mais pra lá. Tipo, eu não precisava de 15, eu precisava só de 12 ou 

precisava de 18. 

Então, aí, na hora de negociação, acaba dando... Gerando algum stress, né. 

(Entrevista com o Superintendente da UN Sul) 

Paralelamente, ocorreu um recuo da Superintendência de Patrimônio e Serviços quanto à 

definição da localização do CSC. O local originalmente cedido estava sendo demandado pelo 

diretor administrativo para utilização por parte da equipe de uma de suas superintendências, 

reabrindo a controvérsia localização do CSC. Nova busca por um local que comportasse todas 

as ondas do CSC tomou os meses de setembro a Novembro/2011, implicando finalmente na 

liberação do novo local negociado. Tal medida forçou uma redefinição do cronograma do 
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projeto de implementação do CSC com um atraso de cerca de um mês para início da operação 

do CSC (Figura 73). 

Figura 73 – Cronograma geral do projeto de Implementação do CSC 

 
Fonte: Fac-símile da planilha de cronograma do projeto CSC elaborado pela consultoria do CSC 

No início de Dezembro/2011, ocorreu a reunião de planejamento tático da diretoria de 

operação RMSP
77

. Dentre os temas que emergiram estava a inclusão do projeto CSC como 

macro-ação da diretoria. Posições antagônicas entre os presentes naquela reunião fez com que 

uma controvérsia se estabelecesse. Apesar da duração ter sido relativamente curta, o embate 

                                                 
77

 O planejamento tático da diretoria de operação da RMSP é uma reunião formal que ocorre, usualmente, nos 

meses de novembro e dezembro de cada ano, após a realização do planejamento estratégico na Empresa X. O 

projeto de implementação do CSC acabou ocorrendo entre ciclos de planejamento. Por essa razão até aquele 

momento não fazia parte das macro-ações da referida diretoria. 
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foi significativo em função da relevância da decisão para o projeto CSC. A controvérsia foi 

encerrada com a decisão plenária de inclusão do projeto CSC como macro-ação do 

planejamento tático da diretoria de operação RMSP. 

O gestor de Suprimentos e Contratações da Manutenção apontou a importância dessa decisão 

quando afirmou que: 

Foi colocado [o CSC] num planejamento tático da diretoria, então, quer dizer, ele 

está oficializado, né. No planejamento tático, foi definido que tem que estar 

implantado a partir do mês que vem, não, em março, né, tem que estar implantado. 

(Grupo de foco com gestores administrativos da manutenção). 

Em meio a essas diversas ocorrências a definição do gerente do CSC era a controvérsia mais 

frequentemente debatida por todos e seu encerramento era demandado nos diferentes níveis 

(assessoria, superintendentes, gerentes de departamento, gestores e profissionais das equipes 

administrativas). Implementador e consultor do CSC consultaram por três oportunidades o 

diretor sobre se tinha um nome de confiança para assumir tal posição. A partir das negativas 

iniciou-se o processo de escolha do gerente do CSC, previsto no contrato de implementação 

do CSC 

Inicialmente, pretendia-se utilizar a técnica trazida pela consultoria do CSC para sua seleção, 

porém os membros do fórum de RH e DH (que naquele momento estavam discutindo a 

segmentação de atividades) acabaram sugerindo a aplicação de outra metodologia que era 

exclusiva de outra consultoria que havia prestado serviço à Empresa X, que analisava o perfil 

psicológico dos candidatos. Esta metodologia era consagrada tendo sido aplicada de longa 

data na maioria das UNs e Superintendências de apoio da diretoria de operação da RMSP. 

Decidiu-se por uma abordagem conjunta das duas consultorias de forma a propiciar a escolha 

de um gerente que fosse o mais adequado às características operacionais de um CSC (Figura 

65 – fase 6). 

Pairaram, inicialmente, dúvidas de quem deveriam ser os concorrentes ao ‘cargo de gerente 

do CSC’ (um não-humano). A partir dos debates que se estabeleceram ficou acordado que 

todos os gerentes e gestores administrativos participariam do processo. A consultoria que 

havia definido no passado resgatando-os, realizando novos perfis apenas para os profissionais 

que não tinham participado à época. Outros critérios como experiência gerencial, facilidade 

de sucessão e engajamento no projeto CSC foram considerados. 

A gestora jurídica da Manutenção destacou em sua fala a oportunidade de participação dos 

gestores como candidatos no processo de definição de quem seria o gerente do CSC: 
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... os gestores também participaram do processo de escolha do gerente do CSC. 

Então, criou pros gestores uma expectativa também: ‘Nossa, de repente, eu estou 

falando com um gerente do CSC que está por aqui.’ Porque eles pegaram pelos 

perfis [psicológicos] do pessoal, no geral, e teve uma escolha, assim, de quem era o 

gestor que poderia participar do processo seletivo (Grupo de foco dos gestores 

administrativos da Manutenção). 

 

O diretor escolheu, dentre os candidatos e a partir dos dados levantados pelas duas 

consultorias, a gerente administrativa da UN Prod B. O comunicado, a exemplo do que tinha 

sido feito no caso do implementador, foi divulgado por e-mail em dezembro/2011 pelo 

diretor, para sua assessoria, superintendentes e gerentes administrativos. Com tal ação 

encerrou-se a controvérsia de definição do gerente do CSC (Figura 74). 

Figura 74 – E-mail do Diretor comunicando a designação da Gerente administrativa 

Produção B para gerente do CSC 

 
Fonte: E-mail emitido pelo Diretor, adaptado (supressão, por sigilo, dos nomes da diretoria, do diretor e da 

gerente do CSC) 

Por outro lado, o grupo de redação do memorando de formalização da estrutura do CSC teve 

dificuldades significativas de agenda de seus membros constituintes para finalizar o 

documento. A 1ª versão completa que pôde ser submetido à apreciação do diretor foi 

apresentada em Dezembro/2011. O documento final seria endereçado à Superintendência de 

Planejamento da Presidência e à diretoria administrativa. Esse documento congregava uma 

série de decisões do projeto. Dentre elas, a questão da vinculação hierárquica do CSC. As 

possibilidades mais debatidas foram vinculá-lo à diretoria de operação da RMSP ou à 

superintendência de planejamento da diretoria. A decisão do diretor, incorporada no 

memorando, foi de que a vinculação do CSC fosse à diretoria, por conta da neutralidade em 

relação a todas as UNs e Superintendências de apoio, assim como, para mostrar a importância 
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da estrutura proposta. Apesar da decisão tomada, a controvérsia não se encerrou por conta da 

dependência da concordância da Superintendência de Planejamento da Presidência, algo que 

não ocorreu até a finalização da construção  de dados (Figura 65 – fase 8). 

Figura 75 – Controvérsias durante o Planejamento da Implementação – Parte 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Apesar do encerramento das controvérsias acerca da localização do CSC e definição do 

gerente do CSC, diversas outras controvérsias estavam se acumulando no ambiente 

organizacional, aumentando significativamente a complexidade da estabilização do CSC 

(Figura 75). 

 

6.3.2.7 A implementação do Centro de Serviços Compartilhados na diretoria de operação 

RMSP – fase de início de operação – Janeiro/2012 a Julho/2012 
 

A partir da comunicação da escolha da gerente do CSC, inaugurou-se nova controvérsia 

constituída pela definição dos limites de atuação do implementador e da gerente do CSC. O 
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implementador teve que esclarecer, nos diferentes níveis, públicos e reuniões a que as duas 

formas de atuação  eram diferentes e necessários para o sucesso do projeto (Figura 79 –     

fase 1).  

Para buscar esclarecer a diferença entre as formas de atuação do gerente do CSC e do 

implementador, o consultor do CSC desenvolveu um diagrama (Figura 76).  

Figura 76 – Diferença de atribuições entre o gerente do CSC e o implementador 

 
Fonte: Slide adaptado (por motivo de sigilo sobre a Empresa X) extraído da apresentação do projeto CSC feito à 

diretoria colegiada da Empresa X 

 

Ao gerente do CSC cabia a gestão de uma unidade organizacional com demandas definidas de 

prestação de serviço às dez UNs/Superintendentes da diretoria de Operação RMSP e de 

atribuições de gestão de pessoas (Figura 76). 

Por sua vez, o implementador estava voltado ao projeto de implementação como um todo, 

com vistas a criar as condições para o início de operação do CSC em cada uma das ondas. 

Para tal tem que se relacionar com as UNs/Superintendências da diretoria, com as autoridades 

funcionais e as demais diretorias. Seu foco é na gestão da mudança (figura 76). 

A partir de sua concepção o diagrama foi inicialmente apresentado para o diretor de operação 

RMSP e a partir desse momento foi incorporado às apresentações realizadas pelo 
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implementador e/ou pela gerente do CSC com vistas a esclarecer a forma de atuação de cada 

um (Figura 76). 

A gerente do CSC apontou a importância dessas formas de atuação, quando afirmou:  

O fato de eu ter papel distinto do Clovis, né, isso é positivo. Que, se eu tivesse que 

estar cuidando de tudo aqui, eu acho que eu já estaria doida. [...] Existe [diferença 

entre as formas de atuação], apesar de que, às vezes, ele [o implementador] se 

queixa, e o [Diretor] já não percebe muito mais, né. Algumas coisas ele remete... [...] 

eu percebo que o Clovis sente, assim, ele chega se questionando: ‘Ah, será que 

precisa?’, Pelo amor de Deus, precisa! Tem que ter, né, um coordenador do projeto. 

(Entrevista com a gerente do CSC) 

 

Alheia inicialmente a essa problemática, a gerente  do CSC tão logo recebeu a confirmação de 

sua indicação procurou se desincompatibilizar de suas atribuições como gerente 

administrativa da UN Prod B. Duas preocupações iniciais foram procurar um fechamento para 

a questão da regionalização do SESMT e a definição  dos gestores do CSC (Figura 79 – fase 3 

e 2, respectivamente). 

O primeiro desses debates fez com que se percebesse a necessidade de discutir também a 

regionalização do serviço social, para buscar certa coerência nos polos
78

 a serem estruturados 

para atendimento local do CSC. Para isso foram organizados três workshops com públicos-

alvo diferentes, a saber: (1) assistentes sociais; (2) médicos e técnicos de enfermagem do 

trabalho; (3) engenheiros e técnicos de segurança do trabalho. Com os trabalhos realizados 

pelos grupos em reuniões subsequentes chegou-se à composição de cada polo, encerrando-se 

a controvérsia de regionalização do SESMT e do Serviço social (Figura 79 – fase 3). 

A definição dos gestores do CSC era outra controvérsia. No passado alguns gerentes 

administrativos tinham se posicionado que a escolha dos gestores deveria ser direta pelo 

gerente do CSC. Outros defendiam que os gestores poderiam ser escolhidos a partir de algum 

método como o perfil psicológico. Outros tinham preocupação que ocorresse um 

esvaziamento de determinadas áreas caso mais de um gestor fosse escolhido. O único 

consenso era que a palavra final deveria ser do gerente do CSC. Tão logo foi escolhida a 

gerente do CSC passou a se preocupar com a formação de sua equipe. Na sua ótica a 

definição dos gestores do CSC era essencial.  

Por decisão da referida gerente para a escolha dos gestores buscou-se adotar a metodologia do 

perfil psicológico, a exemplo do que tinha sido feito na escolha da gerente do CSC. O grupo 

constituído pela gerente do CSC, o implementador, o consultor do perfil psicológico e o 
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 Pólos são áreas descentralizadas do CSC organizadas regionalmente pelo critério geográfico. 
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consultor do CSC se reuniram para debater quem seriam os gestores cujos perfis psicológicos 

e profissionais eram os mais adequados para cada célula do CSC (Figura 79 – fase 3). 

Em duas reuniões o grupo acabou definindo o gestor de RH (ex-gestor de RH da UN Prod A), 

de DH (ex-gestor de DH da Superintendência de Planejamento da diretoria de operação da 

RMSP), de TI (ex-gestor de TI da UN Sul) e de PS (ex-gestor de PS da UN Prod B). 

Inicialmente os gerentes administrativos aos quais tais gestores estavam ligados foram 

consultados quanto à possibilidade de liberação dos mesmos para o CSC. Esse critério tinha 

sido definido em reunião do fórum administrativo. Após a anuência desses gerentes (cada 

qual consultou seu respectivo Superintendente) foi dada autorização para que a Gerente do 

CSC fizesse o convite formal aos gestores. Todos aceitaram de pronto (Figura 79 – fase 2). 

No caso da gestora de DH, a sua escolha para assumir a gestão da respectiva célula promoveu 

uma mudança de identidade como consequência da rede que a constituía. Evidentemente isso 

acabou acontecendo com muitos outros actantes, porém no caso dela mostrou-se mais 

marcante por conta da aparente mudança de comportamento que se observou nela em relação 

ao projeto CSC. Inicialmente tinha se manifestado no Workshop de segmentação de atividades 

de RH e DH em Outubro/2011 como crítica ao projeto CSC por considera-lo um retrocesso. 

Depois de assumir a nova posição passou a ser uma defensora do projeto CSC. No caso 

específico dela a alteração de identidade propiciou que ela pudesse continuar a ter uma 

atuação similar a que tinha (de representação da diretoria de operação da RMSP perante a 

autoridade funcional de RH na temática de desenvolvimento humano), além de ampliar sua 

atuação no atendimento a demandas de DH de uma superintendência para a diretoria como 

um todo. Portanto, redes e identidades sofreram significativas mudanças no caso da gestora de 

DH do CSC. 

Os gestores de Suprimentos e Contratações (SC) e do Jurídico (JUR) do CSC também tinham 

sido inicialmente escolhidos. No caso do gestor de SC, o seu superintendente
79

 solicitou um 

prazo para análise, face ao efeito da perda do gestor dessa função para a dinâmica da unidade. 

Por sua vez, o Superintendente do gestor JUR questionou fortemente os critérios de escolha e 
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 Não podemos identificar neste estudo o Superintendente em questão, pois até a formalização da indicação o 

processo corria em sigilo. O candidato a gestor somente saberia de sua indicação caso houvesse a anuência de 

seus superiores, do Superintendente e do gerente administrativo. Como as escolhas dos gestores de SC e JUR 

não chegaram a termo, pelas razões descritas na sequência, o sigilo sobre a identidade dos superintendentes deve 

ser respeitado para que os candidatos selecionados não tenham conhecimento pela leitura do presente texto. Este 

é um exemplo objetivo de conflito ético no qual o pesquisador curva-se à necessidade de restrição de informação 

imposta na relação pesquisador-implementador. 
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a segmentação dos serviços jurídicos definidos no estudo do modelo de gestão administrativa 

(Figura 79 – fase 2). 

Pouco tempo depois ocorreu uma reunião do fórum da diretoria no qual o tema da pendência 

de indicação desses dois gestores foi colocado. O entendimento geral dos Superintendentes é 

que o perfil profissional dos gestores de SC e do JUR seriam fortemente influenciados pela 

segmentação de atividades. Também questionaram a antecipação em meses da indicação de 

tais profissionais, já que ‘Suprimentos e Contratações’ e o ‘Jurídico’ seriam a 4ª e 5ª ondas, 

respectivamente, a ser implementadas. Implementador e gerente do CSC, apesar de contrapor 

a importância da liberação de tais profissionais para atuar no planejamento das respectivas 

ondas, assim como a facilitação da sucessão em suas respectivas unidades, foram votos 

vencidos. Ficou definido que tais indicações somente seriam retomadas quando se tivesse um 

maior aprofundamento da segmentação de atividades de SC e de JUR, mais proximamente às 

datas previstas no cronograma para o início das respectivas ondas (Figura 79 – fase 2). 

A negociação de movimentação das pessoas no projeto CSC que tinha por objetivo a 

formação inicialmente das equipes de RH e DH, mostrou-se duríssima evidenciando o 

posicionamento dos gerentes administrativos à cessão de pessoas para o CSC, e o 

posicionamento de certos superintendentes ao modelo do CSC por meio de estratégias das 

UNs contrários à cessão de profissionais ao CSC.  

A fala do consultor do CSC expressa a dificuldade das negociações para a movimentação de 

pessoas envolvida no projeto CSC: 

‘O funcionário vem, não vem; vem, não vem. Quando vem, quando não vem? Cede 

ou não cede? Mas eu quero esse.’, ‘Mas esse aqui eu não te dou, eu te dou esse.’, 

‘Não, mas esse eu não quero, né.’, ‘Esse aqui é filé mignon. Esse aqui, né, cá entre 

nós, né, esse cara aqui não serve, né.’ (Entrevista com consultor do CSC). 

A gerente do CSC também se manifestou sobre o problema de dificuldade na cessão de 

pessoas por parte de certos gerentes administrativos: 

Resistência [referindo-se a uma parcela dos gerentes administrativos] que existiu 

também no momento da construção. Mas no momento da construção, como a 

resistência era menor, eu percebia que esses profissionais adotaram como postura 

retrair-se, assim: ‘Vamos ver até onde vai isso, vamos ver se vai dar certo mesmo. 

Estou pagando pra ver, né?’ Quando a coisa se consolidou, essa resistência se 

traduziu na dificuldade de migração de profissionais. (Entrevista com a            

gerente do CSC) 
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O gestor financeiro da Manutenção manifestou-se sobre a resistência de certos 

superintendentes, quando afirmou que: “existem superintendências que eles transferem o 

funcionário de área pra não mandar o funcionário pro CSC” (Grupo de foco dos gestores 

administrativos da manutenção). 

Mereceu destaque o posicionamento contrário de certas UNs à liberação de prepostos 

trabalhistas, que tinham dedicação quase exclusiva à representação da empresa nos processos 

trabalhistas, por conta do volume de ações, à preparação de processos e comparecimento a 

audiências. Apesar de tal dedicação, dos dez prepostos titulares existentes apenas três foram 

liberados. A demanda do CSC por conta do dimensionamento, que considerava o efeito 

escala, era de seis prepostos. 

Com a designação da gerente do CSC o diretor de operação RMSP considerou que já era o 

momento para submeter para aprovação o projeto CSC pela diretoria colegiada. Assessora e 

implementador posicionaram o diretor quanto à insistência das autoridades funcionais no 

conhecimento do projeto. O diretor viu naquele momento a apresentação para tais unidades 

como uma oportunidade valiosa para colher as impressões sobre o projeto já que estava às 

portas do início efetivo da operação da 1ª onda (RH e DH). Desta feita, autorizou o contato e 

o agendamento das apresentações às autoridades funcionais, encerrando-se a controvérsia 

sobre o momento de apresentação do projeto CSC para as autoridades funcionais            

(Figura 79 – fase 4). 

Quando os contatos com as autoridades funcionais estavam sendo feitas, deparando-se com 

dificuldades por conta das agendas dos participantes (actantes não-humanos que acabam por 

permitir ou não a presença dos actantes humanos nas reuniões), diretor, assessora, 

implementador, gerente do CSC e consultor foram surpreendidos pela colocação de ‘notas 

técnicas’
80

 das autoridades funcionais de ‘Suprimentos e Contratações’ e do ‘Jurídico’, que 

propunham centralizações dos respectivos processos, alimentando a controvérsia do risco de 

assimilação das células do CSC pelas autoridades funcionais (Figura 79 – fase 5). 

Tal notícia evidenciou a importância de se procurar fazer o ciclo de palestras para todas as 

autoridades funcionais antes da apresentação para a diretoria colegiada. Por questão da 
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 Uma nota técnica é um documento (estudo) preparado por uma autoridade funcional da Empresa X, que versa 

sobre assuntos relevantes na ótica da autoridade funcional que a preparou, submetidos à diretoria colegiada para 

aprovação. Caso seja aprovada é emitida uma ‘deliberação de diretoria’ (DD) para aplicação segundo a forma e o 

prazo estabelecido no corpo da DD.  
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indisponibilidade de agendas (agência desse actante não-humano) foi possível realizar apenas 

as apresentações para as autoridades de RH, de TI e de ‘Patrimônio e Serviços’ (Figura 79 – 

fase 4). As demais autoridades funcionais (‘Suprimentos e Contratações’ e ‘Jurídico’) 

somente tiveram contato com o projeto CSC após a apresentação para a diretoria colegiada 

(Figura 79 – fase 7). 

Notícias da retomada do ‘estudo de redução de custos’, um dos muitos projetos da Empresa 

X, indicavam que urgia a apresentação do projeto de implementação do CSC para a diretoria 

colegiada. Os prazos de curto-prazo recomendados para implementação das mudanças 

propostas feitas pela Consultoria de Redução de Custos indicavam uma abordagem de 

implementação de mudança Big Bang Corporativo, estabelecendo-se nova controvérsia 

contrária ao desenvolvimento adotado por ondas no projeto CSC (Figura 79 – fase 5). 

O advento da apresentação fez com que surgisse outra controvérsia sobre a participação do 

implementador na reunião da diretoria colegiada. Para o diretor, a apresentação deveria ser 

feita pela gerente do CSC para marcar sua escolha, decisão apoiada tanto pelo consultor, 

quanto pelo implementador. Para o diretor, a presença de pessoas em qualquer  reunião da 

diretoria colegiada tirava a liberdade de manifestação dos diretores, colocando em xeque o 

sigilo de determinadas informações sensíveis mencionadas na referida reunião. Como 

defendia o acesso restrito entendia que deveria dar exemplo. 

Apesar da compreensão das razões apresentadas, implementador e consultor colocaram a 

relevância da participação do implementador na referida reunião por conta: (a) do tempo de 

dedicação ao projeto (tinha participado ativamente em todos os projetos anteriores);              

(b) das formas distintas de atuação do implementador e da gerente do CSC; (c) da experiência 

acumulada do implementador como sendo oriundo de uma autoridade funcional (tinha sido 

gerente de uma unidade corporativa de transportes) e ter o conhecimento da dinâmica da 

diretoria (visão dos dois lados do balcão); (d) de já ter feito, em outra oportunidade, 

apresentação para a diretoria colegiada em outro projeto corporativo que tinha liderado 

(redesenho de processos de manutenção); (e) da vivência acadêmica como docente e como 

pesquisador na temática de mudanças. 

A negociação pela participação do implementador foi intensa durante duas semanas até que, 

no dia da apresentação, o diretor cedeu e autorizou a presença dele na reunião da diretoria 

colegiada por influência das argumentações do consultor do CSC (Figura 79 – fase 5). 
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O consultor do CSC numa reunião com o implementador e com a gerente do CSC 

desenvolveu uma argumentação própria sobre os prós e contras de se fazer o processo de 

implementação do CSC em ondas ou de forma mais rápida (big bang) para  apresentar à 

diretoria colegiada. Utilizando a experiência da consultoria do CSC e o tempo exíguo 

rascunhou
81

 rapidamente (Figura 77) e na sequencia incorporou um slide (Figura 78) que 

discutia o risco empresarial versus a estratégia adotada, numa gradação de alto risco para o 

big bang corporativo, risco mediano para o big bang por diretoria e um risco controlado para 

a estratégia de ondas por diretoria. O diretor reputou este como o slide mais importante da 

apresentação, pois mostrava claramente que a diretoria de operação da RMSP tinha feito a 

opção da 3ª estratégia, por conta de estar há quase três anos estudando formas de aprimorar o 

modelo de gestão administrativa da diretoria (Figura 79 – fase 5). 

Figura 77 – Rascunho do slide sobre 

Estratégia de implementação de big 

bang x ondas de mudança 

 

Figura 78 – Slide sobre Estratégia de 

implementação de big bang x ondas de mudança 

 

 

Fonte: Rascunho da fase de preparação da 

apresentação para a diretoria colegiada 

Fonte: Slide da apresentação para a diretoria colegiada 

correspondente ao rascunho 

Paralelamente às preparações da apresentação para a diretoria colegiada começaram as 

discussões com a Superintendência de Planejamento da Presidência, especificamente com a 
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 Sobre a importância de certos rascunhos Latour (2001) exemplificou a situação vivenciada por René, um 

pesquisador cujo esboço sintetizava os elementos principais de seu estudo. Em suas palavras: 

... estamos em campo, já quase no fim da expedição. René comenta o diagrama de um corte vertical de 

uma transecção que acabamos de cavar e examinar. Roto, sujo, manchado de suor, incompleto e rabiscado 
a lápis, esse diagrama é o predecessor direto do que se vê na figura 2.15. (LATOUR, 2001, p. 82). 

 

Entendemos que o mesmo é aplicável à situação relatada do consultor do CSC. 
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gerente de organização e sua equipe sobre as proposições contidas no “memorando de 

formalização da estrutura do CSC”. O debate foi intenso, pois boa parte das controvérsias, já 

existentes, foram questionadas. Mereceu destaque as questões de vinculação do CSC à 

diretoria, o modelo de organização de TI, bem como novos debates: a mudança do papel dos 

departamentos administrativos pós-CSC e o método de dimensionamento de pessoal. Face à 

morosidade das discussões fez-se necessário a adoção de soluções de transição da gerente do 

CSC enquanto a formalização não ocorre. (Figura 79 – fase 6). 

A gerente do CSC tão logo assumiu começou a demandar da consultoria do CSC a realização 

de benchmarkings para que pudesse ter referências externas sobre a dinâmica de 

implementação de um Centro de Serviços Compartilhados. Apesar da concordância com o 

pleito da gerente, a consultoria teve dificuldades de viabilizar tal visita. Devido aos 

questionamentos quanto ao método de dimensionamento de pessoal, os gerentes 

administrativos começaram a colocar em xeque o desempenho da consultoria do CSC, outra 

questão controversa.  

A gerente administrativa da UN Norte discorre sobre as dificuldades frente a consultoria do 

CSC. Em suas palavras: 

Eu acho que consultoria não está dando suporte pra conduzir o processo que esse 

projeto deveria ter, né, com alguém imparcial, alguém que está fora da situação, né. 

Então, eu acho que tem o dificultador consultoria, (Grupo de foco com gerentes 

administrativos) 

Após idas e vindas o 1º benchmarking aconteceu numa empresa de Tabaco que possuía um 

CSC maduro. A visita foi bastante esclarecedora das dificuldades enfrentadas e das soluções 

adotadas (Figura 79 – fase 8). 

A controvérsia de comunicação durante o projeto de implementação do CSC continuava. Para 

minimizar os problemas de clima nos administrativos por conta da mudança o implementador 

começou um ciclo de palestras em todos os departamentos administrativos, falando 

diretamente para as equipes, de forma a propiciar a oportunidade dos empregados tirarem suas 

dúvidas. 

Entretanto, essa não era a única demanda por comunicação. Com o início efetivo das 

atividades do CSC em Fevereiro/2012, fez-se necessário também um esforço de comunicação 

diretamente para as unidades operacionais, clientes finais do CSC. Para tal, foi organizada 

uma reunião naquele mês, para explicar o novo cenário criado pela constituição do CSC. 
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Foram convidados os assessores, superintendentes e gerentes dos departamentos operacionais. 

A gerente do CSC proferiu uma palestra apresentando o projeto CSC sob a ótica do cliente 

final. O implementador, que inicialmente estava escalado para uma explanação sobre o 

projeto viu-se impossibilitado de comparecer por questão de saúde, tendo proferido a palestra 

em seu lugar o consultor do CSC (Figura 79 – fase 9). 

O diretor, na referida reunião, anunciou a aprovação do projeto CSC pela diretoria colegiada, 

elogiou a apresentação feita pela gerente do CSC e destacou a recomendação da presidente da 

Empresa X para que outras diretorias avaliassem a adequação do estudo internamente. 

Evidenciou a diferenciação entre as formas de atuação do implementador e da gerente do 

CSC, a necessidade das UNs de ficarem no foco do negócio, a importância do alinhamento de 

informações, os ganhos potenciais do CSC e a confiança na capacidade da gerente do CSC de 

levar a termo os desafios, como mostra o discurso do diretor na ‘Reunião sobre o início de 

atividades do CSC’: 

Na reunião de diretoria, no dia 31 de janeiro, nós estávamos convocados pra uma 

apresentação [...] . A [nome da gerente do CSC] fez o grand finale, fazendo uma 

apresentação do CSC. A diretoria aprovou a implantação do CSC. Uma 

apresentação boa da [nome da gerente do CSC], convenceu todos os diretores. [...] a 

[nome da presidente da Empresa X] acabou recomendando esse trabalho [...] para os 

demais diretores da [Nome da Empresa X]. O CSC [...] foi uma iniciativa [...] dos 

departamentos administrativos, de dois anos atrás, onde levaram ao fórum de 

superintendentes. E nós [...] aprovamos o encaminhamento para o CSC. Então, uma 

iniciativa importante, uma visão moderna
82

 dos departamentos administrativos [...] 

da [Sigla da diretoria de Operação RSMP] vendo a necessidade de um 

redirecionamento nas atividades que suportam as atividades na [Sigla da diretoria de 

Operação RMSP]. É, vem sendo implementado pelo Clovis. Infelizmente o Clovis 

está com uma conjuntivite, ele não pode comparecer, mas ele que vem conduzindo 

esse trabalho na [Sigla da diretoria de operação da RMSP] e agora, a parte 

operacional passa ficar com a [nome da gerente do CSC][..]. As unidades de negócio 

ter foco na operação [...]  têm que ser responsável pelo resultado final. [...] Eu acho 

que é um trabalho que tá se iniciando, é uma oportunidade que era bom começar 

deixando todo mundo em sintonia, com o mesmo patamar de informações. O que a 

[nome da gerente do CSC] já está desenvolvendo. É claro que vão ser etapas. Ela vai 

tocar aqueles procedimentos padrões, vai dar ganho de escala, vamos buscar a 

padronização dos procedimentos aqui, em uma interface única com as unidades 

funcionais. Eu acho que isso é importante, levar a demanda de todas as unidades de 

negócio de forma homogênea, pra não travar nas unidades funcionais. Eu acho 

ganhamos força nesse processo de reivindicar algumas demandas. Então com força 

maior dos pedidos de vocês, das unidades de negócio, junto às unidades funcionais. 

Acho que é um desafio grande para a [nome da gerente do CSC], mas eu tenho 

confiança que ela vai conseguir cumprir esse papel, protegendo os interesses das 

unidades. (Vídeo da reunião sobre o início de atividades do CSC). 
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 A concepção ‘moderna’ mencionada pelo Diretor é coloquial e refere-se a uma iniciativa inovadora. 
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Figura 79 – Diagrama actantes – Implementação CSC – Início de operação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para finalizar a sequência de apresentações do projeto para as autoridades funcionais o 

implementador, a gerente do CSC e o consultor do CSC tiveram uma reunião com o corpo 

diretivo da Superintendência Jurídica. Estava presente na reunião o representante da 

Procuradoria Geral do Estado que mostrou interesse em conhecer o projeto. Durante a reunião 

um ponto que foi particularmente debatido foi a questão da autonomia das UNs, que era 

considerada excessiva pelos membros do jurídico. Para esclarecer esse ponto, o 

implementador teve que fazer um resgate histórico, que remontou ao processo de 

descentralização de 1995. Isso fica claro no seguinte trecho do diário do projeto. 

Como a autonomia excessiva estava na pauta naquele momento achei por bem fazer 

uma complementação. Fiz uma diferenciação ressaltando que o que eu ia falar era de 

conhecimento do pessoal mais antigo, mas não sabia se o representante da PGE 

sabia disso. Mencionei que o modelo original previsto para a Empresa X era de 

holding com subsidiárias. Portanto, quando as atuais UNs foram estruturadas, a 

intenção era que pouco depois virassem empresas. Infelizmente organizaram ‘como 

se fossem virar’, mas ‘não viraram’. Se tivesse seguido o modelo até o final não 

haveria tanto problema, pois a relação de subsidiárias com uma holding é bem 

diferente de unidades organizacionais de uma mesma empresa. 

Nesse ponto o representante da PGE pediu a palavra e falou que esse era um ponto 

muito importante. ‘Pelo que eu tinha dito o modelo deveria ser de holding e de 

subsidiárias e o modelo não chegou até o final?’ Confirmei. Ele falou que há quase 
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um ano está tentando entender como essa autonomia tinha acontecido e que eu tinha 

sido a primeira pessoa que tinha conseguido dar uma explicação para isso.  

[...] Esclareci que à época tanto os ocupantes das superintendências regionais que 

viraram UNs quanto os futuros ocupantes foram ‘doutrinados’ a terem uma postura 

de ‘donos do negócio’. O valor de independência e autonomia foi cultuado pelas 

ações da consultoria empresarial que deu suporte metodológico externo. (DIÁRIO 

DO PROJETO – Reunião com a Autoridade Funcional Jurídica sobre projeto de 

implementação do CSC) 

Iniciou-se um debate entre os gerentes administrativos sobre qual seria a atuação dos 

departamentos administrativos no novo cenário, já que apenas uma parte das funções 

administrativas permaneceriam nas UNs/Sups. A controvérsia mudança da forma de atuação 

dos deptos adms pós-CSC teve seu início (Figura 69). 

No âmbito do fórum administrativo, o implementador fez uma apresentação para os 

departamentos administrativos a partir de seu entendimento do problema, estimulando uma 

discussão inicial sobre o tema. Como a proposta versava sobre necessidade de mudança 

cultural, o implementador sentiu a necessidade de expor as dificuldades inerentes a tal 

empreitada. Levando-se em consideração que tinha tido a disciplina “Cultura organizacional” 

no doutorado achou por bem incorporar uma visão conceitual sobre o tema. Ajustes de 

linguagem, tidas pelo consultor do CSC como excessivamente acadêmicas, foram sugeridas e 

incorporadas à apresentação (Figura 80).  

O debate foi acalorado com entendimentos distintos dos presentes sobre a adequação ou não 

da proposta formulada. Destaque-se a análise feita pelo gerente administrativo da UN 

Produção A, que durante a apresentação foi tomando notas e depois discorreu sobre  cada 

tópico (Figura 81). 

O gerente administrativo da UN Produção A, a partir do estímulo da apresentação do 

implementador fez algumas anotações. Essas anotações, um quase-objeto, conduziram seu 

discurso na exposição crítica que fez às propostas formuladas. Ficou evidente para o 

implementador o quanto as anotações contribuíram para a fluidez do raciocínio e 

contundência das colocações do referido gerente, trazendo mais dúvidas para os presentes e, 

de certa forma, inviabilizando qualquer possibilidade de aceitação, naquele momento, das 

propostas do implementador pelos demais. 
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Figura 80 – Apresentação sobre proposta de mudança cultural nos departamentos 

administrativos 

  

  

  

Fonte: Extrato de slides do arquivo de apresentação da apresentação feita pelo implementador sobre proposta de 

mudança cultural nos departamentos administrativos 

 

A proposta do implementador, no entanto, serviu como pontapé inicial de uma cadeia de 

tentativas de busca do novo papel que os departamentos administrativos poderiam assumir 

após a instituição do CSC. Dentre essas ações merece destaque um ciclo de entrevistas da 

consultoria com os Superintendentes para conhecer o entendimento deles sobre esse assunto. 

Não houve consenso na posição dos mesmos. 
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Figura 81 – Anotações do Gerente Administrativo da UN Produção A sobre proposta de 

mudança cultural dos Departamentos Administrativos 

Anotações originais Transcrição para facilitar compreensão 

 

 Cuidado com o que vamos vender / nos comprometer 

... 

 Apoio ao negócio = maior carga de trabalho x agregar 

maior valor ao negócio (será possível?) “ter mais 

tempo” 

 Utilizar indicadores do negócio (resultado) 

 “Mudança” na mudança cultural com a percepção em 

uma forma de atuação será percebida quando 

explicitado como vamos agir em relação as mesmas 

coisas que já fazíamos. Portanto, este processo deverá 

vir agregado da redefinição dos processos. 

 [UN Produção A] já está transferindo atividades de 

apoio com foco no negócio, para a “operação”. 

Fonte: Anotações do Gerente administrativo da UN Produção A cedidas ao pesquisador (por solicitação do 

segundo) após reunião do fórum administrativo sobre proposta de mudança cultural dos departamentos 

administrativos pós-CSC 

Um dos superintendentes colocou que o tamanho de um departamento administrativo deveria 

ser restrito. Em suas palavras: 

Falando como [diretor de operação da RMSP], a equipe administrativa deverá ser 

pequena, olhando mais forte para o negócio e o relacionamento com o cliente. As 

equipes administrativas nas Unidades deveriam caber numa Kombi, como 

departamento ou não, antes mesmo de fazer o CSC acontecer (Relatório da 

Consultoria CSC sobre a evolução do projeto). 

Outro superintendente manifestou seu receio quanto à perda de capacidade de atendimento 

aos clientes: 

Na época da descentralização das atividades administrativas o movimento teve 

grande sucesso, por isso, hoje todos têm medo de perder a agilidade conquistada 

com o projeto passado. Precisam manter-se mais próximos aos clientes, temos que 

tomar muito cuidado nas Unidades para não perder o tempo de resposta (Relatório 

da Consultoria CSC sobre a evolução do projeto). 

Um terceiro superintendente insistiu na necessidade de foco estratégico para a estrutura 

remanescente: 

Algo deve continuar na Unidade para dar apoio estratégico, porque estão muito 

próximos do negócio. O avanço na qualidade foi conseguir que as áreas de apoio 

conseguissem ver o negócio-fim, e isso precisa continuar. [...] Os administrativos 

locais devem ser a interface com o CSC, e assim também fazerem os serviços 

específicos sendo imprescindível, não importando o tamanho. O perfil de quem vai 

ficar no administrativo da unidade deve ser alguém mais acostumado a trabalhar sob 
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pressão, enquanto no CSC deve ser um perfil mais operacional, produtivo e 

repetitivo. (Relatório da Consultoria CSC sobre a evolução do projeto). 

Outras ações foram desenvolvidas ainda relacionadas à mesma controvérsia (alinhamento 

estratégico das ações dos administrativos no âmbito da diretoria, assunção de serviços 

administrativos realizados nas UNs e captar as opiniões dos clientes), mas não houve 

convergência junto ao grupo dos gerentes administrativos a despeito das propostas formuladas 

pelo consultor do CSC e pelo implementador.  

Sobre esse ponto o diretor relata como repassou para o implementador o desafio de busca de 

um novo papel para os departamentos administrativos após a instituição do CSC: 

Eu trouxe o desafio, e o Clovis é um pouco meu canal nos departamentos, de uma 

rediscussão: ‘Olha, se vocês acham que vão ficar com aquele departamento que lá 

vocês tinham, não tem mais. Agora tem o CSC, então, vocês precisam dar uma 

repensada, né?’ [...] ‘Clovis, senta aí com o pessoal e vê o que é que o seu 

departamento e dos seus colegas vai ser no futuro.’ (Entrevista com o Diretor). 

Suas considerações sobre o que deveriam ser os administrativos ficam claros em suas 

palavras: 

No limite, se acabam, né, os departamentos administrativos, eles se reinventam, eles 

se adaptam pra ser gestores de uma unidade de gerenciamento regional. Vão pro 

negócio mesmo, está certo? [...] ‘Olha, vocês precisam chegar no negócio. Vocês 

têm que deixar de ser apoios para serem negócios, né, agentes de negócio dentro da 

própria superintendência, dentro da própria unidade de negócio.’ (Entrevista com o 

Diretor) 

O Consultor do CSC coloca a dificuldade dessa tarefa ao apontar que: 

.Agora, isso é assim: eles [os gerentes administrativos] estão debatendo e decidindo 

sobre uma mudança da própria estrutura da qual eles fazem parte, do próprio, vamos 

falar português claro, do próprio cargo deles. Porque, no futuro, está indo isso no 

questionário: ‘O que os gerentes administrativos farão, qual é o papel dos gerentes 

administrativos depois do CSC implantado.’ Então, é como se nós dois estivéssemos 

discutindo um novo modelo onde nós dois talvez não existimos. (Entrevista com o 

Consultor do CSC). 

Os meses subsequentes até Junho/2012 (quando foi encerrada a construção dos dados por 

questão de cronograma da pesquisa) foram dedicados à consolidação da operacionalização da 

onda de RH, à continuidade das discussões sobre a formalização da estrutura do CSC (que 

não chegaram a termo no período da pesquisa), ao estudo de segmentação e dimensionamento 

da 2ª onda (TI) e início dos trabalhos da 3ª onda (PS). 

A despeito da atuação dos envolvidos (implementador, parte dos gerentes administrativos e de 

suas equipes, da gerente e dos gestores e das equipes do CSC) em prol de um bom 

relacionamento do CSC com os departamentos administrativos, o mesmo apresentou sinais de 
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desgaste por perceber-se certa concorrência entre o CSC e o administrativos das UNs. 

Superintendentes passaram a questionar os resultados do projeto e alguns clientes passaram a 

manifestar um sentimento de piora dos serviços prestados (Figura 82). 

O gerente administrativo da UN Oeste manifestou-se sobre a concorrência entre o CSC e a 

UN quando afirmou: 

Eu não quero perder autonomia, o trabalho tem que continuar com a mesma 

eficiência, com a mesma qualidade e presteza e eu não posso me comprometer, 

porque eu tenho compromissos com o poder concedente, eu tenho compromissos 

com a sociedade. Qualquer coisa que não andar ali, você vai me comprometer, e isso 

foi assegurado que não ocorreria. [...] E isso chama política da inconsequência do 

que está sendo praticado, e isso não foi previsto em momento algum, foi tudo 

alertado, foi participado o que se achava, foi alertado à diretoria e se está tendo essas 

lacunas ainda é porque não estão cumprindo aquilo que pode comprometer. (Grupo 

de foco dos gerentes administrativos). 

A gerente administrativa da UN Leste expressou o sentimento de agonia com a perda de 

qualidade dos serviços com a efetivação da 1ª onda (RH/DH), como fica claro em suas 

palavras: 

... você é cobrado. Uma linha temporal também que a gente precisa definir e que traz 

essa grande agonia neste momento que a gente está é que, quando o CSC é montado, 

[...] o nível de produtividade de demanda, vamos dizer assim, do CSC, ele faz uma 

linha assim, né, [indicando um decréscimo] e depois ele tende a se equilibrar pra 

trazer um ganho, uma otimização [indicando acréscimo significativo em relação à 

situação inicial]. Essa é a linha do CSC. Em razão da própria formação do CSC, a 

partir do momento que ele começa, de fato, a dar um ganho ou uma produtividade, 

uma demanda grande também [ocorre]  de maneira que essa conta não fecha. A 

conta entre demandas duplicou aqui
83

, só que duplicou aqui. Aqui [no CSC] estava 

incipiente, estava no início, estava em estudo, só que aí começou a chegar um monte 

de coisas que estão de fato atuando, estão de fato fazendo. 

Só que a gama de atividades que está sendo feito aqui [no CSC] está gerando outra 

gama de atividades aqui [nos departamentos administrativos], e aí a coisa não vai. 

Então, a agonia pra quem está na ponta é muito maior neste momento (Grupo de 

foco com os gerentes administrativos). 

 

Apesar de uma parcela das controvérsias do projeto CSC ter sido pacificada até aquele 

momento, muitas outras ainda encontravam-se no ambiente organizacional em plena ebulição 

(Figura 82). 

Portanto, pudemos observar na descrição na escala intermediária a dinamicidade por conta da 

sucessão de aparecimento e debate de diversas controvérsias, algumas delas relacionadas 

entre si, outras sendo encerradas enquanto outras permeando as discussões. Nesses debates 
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 A gerente administrativa Leste estava nesse momento se referindo ao surgimento de serviços, anteriormente 

inexistentes, nos administrativos por demanda do próprio CSC, para que este pudesse atender aos pleitos das 

UNs/Sups. Parte da crítica reside na não previsão de tais serviços no dimensionamento por parte da consultoria 

do CSC. 



229 

actantes humanos e não-humanos associaram-se em torno de posições diferentes em cada 

controvérsia.  

Figura 82 – Controvérsias durante o início da operação do CSC 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Alguns actantes humanos tiveram atuação central na dinâmica da translação de 

implementação do CSC na diretoria de operação da RMSP na Empresa X. Foram eles: o 
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diretor, o implementador, a gerente do CSC, o consultor do CSC e os gerentes 

administrativos. Entretanto, certos actantes não-humanos tiveram ação mediadora mudando o 

curso dos acontecimentos. Foi o caso dos e-mails de designação da gerente do CSC, as 

agendas das autoridades funcionais permitindo ou impedindo a realização das apresentações 

do projeto, os arquivos power point guiando o discurso dos apresentadores, os rascunhos que 

já traziam os aspectos mais relevantes das argumentações que comporiam as versões finais, 

relatórios de estudos encerrados anos antes voltavam à baila trazendo fazendo recomendações 

que precisaram ser refutadas (como o relatório da consultoria de redução de custos que 

propunha movimentos de big bang corporativos). 

Estes foram os únicos agentes ao longo de toda a translação? Uma análise mais profunda 

evidenciará que não. Para podermos tomar consciência desses outros actantes precisamos um 

olhar mais próximo das controvérsias. É isso que faremos na próxima seção. 

 

6.4 Escala maior: por dentro da controvérsia e mais perto dos não-humanos 

 

A escala maior é aquela em que procuramos ter um entendimento em profundidade das 

controvérsias. Como vimos na seção subsequente, foram apresentadas 40 controvérsias como 

as mais relevantes. Um aprofundamento de todas as controvérsias identificadas traria uma 

visão mais completa da translação em curso, porém seria inviável do ponto de vista de 

inclusão num texto como o presente, por conta da quantidade de páginas que tomaria.  

Para cartografarmos as controvérsias, além de representa-las com todas as suas associações 

(Gephi) lançamos mão dos mapas mentais nesta seção, cujo conceito original foi por nós 

adaptado para expressar o detalhamento das controvérsias em temas, posições, argumentos e 

actantes humanos e não-humanos que participaram dos debates, assim como as demais 

controvérsias relacionadas. Com vistas a não deixar uma lacuna de entendimento para aquelas 

controvérsias que aqui não exploraremos em profundidade, disponibilizamos no Apêndice F 

os mapas mentais das 40 controvérsias mais relevantes. 

 

Cada controvérsia envolve um debate intenso no qual os actantes defendem duas ou mais 

posições. A complexidade varia de controvérsia para controvérsia. Com o objetivo de 

apresentar a forma pela qual uma controvérsia se desenvolve até se formar uma caixa-preta, 
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exemplificaremos detalhando duas controvérsias, a saber: a ’inclusão da implementação do 

CSC como macro-ação do planejamento tático da diretoria de operação da RMSP’ e a 

’definição do gerente do CSC’. 

Ambas são de abrangência da diretoria, porém a primeira desenvolveu-se num único dia 

(classificada como uma controvérsia de curto-prazo) e a segunda demandou meses 

(classificada como de médio-prazo), conforme apresentado na Figura 37, no item anterior. 

Vamos nos dedicar inicialmente ao entendimento da primeira, ou seja, a ‘inclusão da 

implementação do CSC como macro-ação do planejamento tático da diretoria de operação da 

RMSP’ (Figura 83). 

Optamos por representar a controvérsia como um elemento do coletivo representado por um 

nó ao qual todos os demais actantes (humanos e não-humanos) relacionados fossem 

associados, além dos argumentos e das decisões tomadas. Outra possibilidade teria sido de 

considerar o agrupamento de elementos da controvérsia como uma ‘mancha’ que poderia ser 

pontualizada (recurso do software utilizado que transformaria todos os nós  incluídos na 

‘mancha’ num único ponto). Esta forma de interpretar a controvérsia traria por inconveniente 

a dificuldade de se pontualizar outra controvérsia quando nessa segunda participassem 

elementos que já tivessem participado da primeira.  

Ao ‘filtramos’ a controvérsia por seus elementos constituintes (Figura 83), podemos notar a 

controvérsia no centro associado aos demais actantes humanos e não-humanos. Para 

realizarmos a referida filtragem utilizamos como filtro o ‘k-core’, sendo k = 1 no software de 

redes dinâmicas (Gephi 0.8). 

O debate da controvérsia “inclusão da implementação do CSC como macro-ação do 

planejamento tático da diretoria de operação da RMSP” envolveu a escolha entre três posições 

inferidas (Figura 84): não incluir a macro-ação; incerteza quanto à inclusão da macro-ação; 

incluir a macro-ação. 
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Figura 83 – Inclusão da implementação do CSC como macro-ação do planejamento tático da 

diretoria de operação da RMSP 

 
Legenda: Nó vermelho: Controvérsia de inclusão da implementação do CSC como macro-ação do planejamento 

tático da diretoria de operação da RMSP; Nós lilás: Reuniões nas quais foi debatida a controvérsia; Nós brancos: 

argumentos utilizados pelos actantes durante os debates; Nós rosa: actantes-humanos que participaram dos 

debates; Nós verdes: actantes-quase-objetos envolvidos nos debates; Nó preto: caixa preta da controvérsia de 

definição do CSC;  Nó azul claro: decisão tomada pela inclusão da implementação do CSC como macro-ação do 

planejamento tático da diretoria de operação da RMSP. Nó laranja: implementador. 

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” – visão acumulada – Controvérsia inclusão da implementação do CSC como 

macro-ação do planejamento tático da diretoria de operação da RMSP (Software Gephi 0.8) 

Figura 84 – Inclusão da implementação do CSC como macro-ação do planejamento tático da 

diretoria de operação da RMSP
84

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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 No mapa mental apresentado na figura 84 podemos observar um não-humano (post-it do participante 

anônimo) num ramo de mesmo nível de uma posição. Esse tipo de representação foi adotado quando o item 

colocado permeava todos os demais ramos. A outra forma de representar teria sido colocar o não-humano como 

quinto-nível em todos os argumentos. Tal colocação estaria correta, porém geraria uma poluição visual 

desnecessária. Na forma adotada colocamos ‘em evidência’ o item em questão. 
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Cada posição, em cada tema envolvido na controvérsia, é defendida por actantes humanos, 

que conta com a participação de actantes não-humanos (quase-objetos, objetos e atores-

institucionais). As posições que prevaleceram sobre as demais aparecem sombreadas no 

Quadro 4, outra forma de representar a análise de controvérsias. 

Quadro 4 – Desdobramento da controvérsia “Inclusão do projeto CSC como macro-ação do 

planejamento tático da diretoria operação RMSP” com envolvimento dos actantes humanos e 

não-humanos (‘Tabela’ do Cosmos
85
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Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do 

depto adm manut (subordinados do ger adm manut / implementador); d – Entrevista com diretor operação 

RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – 

Entrevista com gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O discurso oficial informa que na reunião do planejamento tático da diretoria de operação da 

RMSP, o projeto de implementação do CSC foi incluído como macro-ação da diretoria a 

partir do debate que aconteceu em plenário. Em termos práticos não se pode dizer que o 

discurso esteja errado, porém os acontecimentos foram muito mais complexos do que faz 

supor a descrição acima. Podemos dizer, com certa segurança, que parte dos motivos que 
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 A ‘Tabela’ do cosmos é um recurso recomendado por Venturini (2010b) para expor todos os elementos 

relevantes envolvidos numa determinada controvérsia. A palavra ‘tabela’ aqui não tem o significado adotado 

pelas normas de redação científica da ABNT, mas sim de uma tradução do original em inglês (Table of cosmos). 

Não seguimos a representação por cores por Venturini (2010b) por considerar que não facilita o entendimento. 

Entendemos que a forma por nós adotada cumpre de maneira mais aceitável tal objetivo. O quadro em questão 

apresenta a denominação das controvérsias (ou caixa-preta), uma descrição sucinta do que consiste, um 

identificador se é ou não caixa-preta, a apresentação dos temas e das posições (este em especial não apresenta 

temas por ser uma controvérsia relativamente mais simples) e os actantes humanos e não humanos mais 

relevantes envolvidos na controvérsia. O quadro apresentado aqui é um extrato do Quadro 10 que se encontra 

no Apêndice D, que apresenta todas as 13 caixas-pretas relevantes com o mesmo nível de detalhamento. Apenas 

a título de informação, no mesmo apêndice fornecemos também o Quadro 11 no qual constam todas as 27 

controvérsias não encerradas, consideradas também relevantes. Esses dois quadros caracterizam-se por serem 

sínteses dos mapas mentais registrados no apêndice F. A diferença básica entre tais quadros e seus mapas 

mentais originais são os argumentos envolvidos nos debates suprimidos nos quadros e explicitados nos mapas 

mentais. 
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levaram a tal decisão deveram-se a uma cadeia de coincidências e da agência de dois não-

humanos que “conspiraram” a favor da causa: um post-it e a lei municipal de rodízio de 

placas, conforme apresentamos no Quadro 5. 

Quadro 5 – A conspiração do post-it®
86

 com a lei municipal de rodízio 

Descrição dos acontecimentos Um olhar da ANT 
 

A reunião aconteceu no novo Complexo de treinamento da Empresa X (auditório com 

capacidade para 400 pessoas e salas de apoio para discussões em grupo). Como o dia da 
reunião foi no seu dia de rodízio de placas do carro, imposto pela lei municipal, o 

implementador acabou chegando ao local antes das 7h. (1) Esse fato foi relevante, pois 
teve oportunidade de conversar com o consultor da qualidade (que conduziria a reunião) 

que chegou cedo para ajustes finais antes de começar. O implementador conhecia esse 

consultor durante o movimento da qualidade da diretoria anos antes (2). 
 

Assim que o consultor viu, o implementador estava sentado num dos sofás do saguão do 

auditório (3), o consultor foi ter com o implementador. Após algumas amenidades, o 
mesmo teve a oportunidade de comentar que estava conduzindo um projeto corporativo de 

implementação de um CSC na sua diretoria. Ele mostrou-se interessado pelo projeto e 

puderam discutir as oportunidades e dificuldades dele decorrentes. O consultor 
parabenizou-o pela condução do projeto e desejou-lhe boa sorte. 

 

A reunião começou com o Superintendente de Planejamento da diretoria explanando sobre 

o BSC
87

, definido a partir das etapas anteriores e apresentando de maneira genérica as 

dinâmicas que ocorreriam. O consultor da qualidade fez uma apresentação conceitual 

sobre planejamento e explicou que os participantes seriam divididos em subgrupos para 

discussão das macro-ações. Falou que após as discussões dos grupos as conclusões seriam 
anotadas em flipcharts que seriam afixados nas paredes das salas. Na sequência haveria 

uma dinâmica denominada “road show” na qual todos os participantes dos grupos 

poderiam visitar as conclusões de cada grupo e fazer considerações por meio de post its 
(4). 

 

O implementador ficou no grupo que discutiria um dos objetivos da perspectiva de 
aprendizagem e crescimento. Nesse objetivo apareciam as ações de capacitação, gestão do 

conhecimento e do modelo de gestão da qualidade. Participava desse grupo a assessora da 

diretoria. Cada grupo poderia propor alterações na redação das macro-ações ou inclusões. 
Nesta etapa ninguém tinha cogitado a inclusão de qualquer projeto relativo ao CSC. Nem o 

implementador. 

 
Os grupos começaram a verificar o conteúdo dos flip-charts das análises feitas pelos outros 

grupos. Quando tinha algum comentário o participante podia colocar um post it. Alguns 

grupos foram mais coesos indo completos conhecer o trabalho dos demais grupos. O grupo 
do implementador foi muito fragmentado. Durante o trajeto entre grupos, o implementador 

acabou vendo o diretor sozinho e aproveitou o ensejo para conversar sobre determinados 

aspectos do projeto. Por ter perdido o grupo de vista voltou até a sala de seu grupo original 
e constatou que durante o Road Show alguém tinha colocado um post it no flip-chart do 

seu grupo, com a sugestão de inclusão de uma macro-ação de ‘implementação do CSC’. O 

post-it não tinha nenhuma indicação de quem tinha sido o autor nem a que grupo pertencia 
(5). Dois membros do grupo chegaram nesse momento e viram também a sugestão. Pairou 

dúvida se a pessoa teria sugerido isso associado ao fato do grupo estar discutindo o 

’modelo de gestão de qualidade’
88

, o que não teria nenhuma relação específica, ou se foi 

uma sugestão  

 

(1) A lei do rodízio de placas (um 

quase-objeto) obrigou o 
implementador a chegar antes das 

7h pelo fato de seu início estar 
marcado para as 9h e o horário de 

restrição do rodízio estender-se até 

as 10h. A opção seria vir para a 
reunião por outros meios, o que 

acabou não acontecendo.  

(2) Não fosse a lei do rodízio o 
implementador não teria tido a 

oportunidade de conversar 

tranquilamente com o consultor 
antes da reunião começar. O 

implementador desconhecia que a 

condução seria daquele consultor. 
 

(3) Os sofás como não-humanos 

acabaram permitindo o encontro 
enquanto o implementador 

aguardava o início do reunião. 

 
(4) Dois objetos (flip-chart e post-

its) e um quase-objeto (dinâmica do 

roadshow) criaram as condições 
para que alguém colocasse sua 

opinião. 

 
 

 

 
 

 

(5) A dinâmica permitiu que alguém 
se manifestasse por meio de um 

post-it. Como a pessoa não se 

identificou o post-it ganhou ação 
individual por si só, ou seja, não 

teve o apoio do autor para 

complementar com outras 
informações além daquelas que 

estavam registradas nele. 

 
 

 

 

Fonte: Diário do projeto elaborado pelo autor 

                                                 
86

 Post it é uma marca registrada da 3M. No caso em questão desconhecemos se o item mencionado era de fato 

da referida empresa. Utilizamos o termo no mesmo significado que determinadas marcas são associadas a certos 

produtos (Por exemplo: Gilette para lâminas de barbear). 
87

 BSC significa Balanced score card – Consiste de um método de implementação estratégica composta por 

perspectivas encadeadas (aprendizado e crescimento, processos internos, cliente e financeira) com indicadores. 

Foi originalmente desenvolvido por Kaplan e Norton (1997). 
88

 O modelo de gestão de qualidade é norteado pelos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) da 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Trata-se de um modelo de gestão orientado pelos princípios da 

Qualidade total. As UNs da diretoria de operação da RMSP desenvolveram ao longo da década dos anos 2000 

toda uma abordagem para participação nos prêmios, sendo uma técnica significativamente desenvolvida na 

referida diretoria. Este modelo não tem nenhuma relação a priori com a implementação do CSC 
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Quadro 5 – A conspiração do post-it com a lei municipal de rodízio (continuação) 

Descrição dos acontecimentos Um olhar da ANT 

voltada para um ‘modelo de gestão’
89

. Como os demais grupos ainda estavam circulando 

ficaram de analisar quando o roadshow terminasse. 

 

O Implementador aproveitou o tempo ainda restante para o final da dinâmica para ir até uma 
área para conversar com uma amiga sua que estava com a mãe hospitalizada. Acabou 

demorando mais do que pretendia tendo se ausentado da reunião cerca de 30 min (6).  

 
Quando retornou, os membros do grupo estavam procurando-o. A assessora, que era do 

mesmo grupo do implementador, queria perguntar-lhe como agir com relação à sugestão da 

inclusão da implementação do CSC como macro-ação. O Implementador comentou que tinha 
visto isso antes de sair e que via particularmente que a sugestão estava mal colocada no flip-

chart deles e como não  havia nenhuma identificação, não tinha como saber qual foi a 

intenção original do autor.  
 

Como o implementador não estava, a assessora resolveu consultar o diretor, que orientou que 

o grupo sugerisse para avaliação em plenário (7) da inclusão da implementação do CSC 
como macro-ação. O implementador ficou surpreso com o andamento dos acontecimentos, 

pois se estivesse presente provavelmente não teria feito a proposição. Entretanto, tudo 

aconteceu durante sua ausência. 
 

Todos retornaram ao plenário. O implementador sentou-se ao lado de um dos gerentes de 

departamento administrativo, que comentou espontaneamente que tinha colocado um post-it 
num dos flip-charts com a sugestão de implementar o CSC. Tal informação causou surpresa 

por conta da coincidência. O implementador perguntou por que ele tinha dado aquela 
sugestão já que o grupo tratava de “modelo de gestão de qualidade” e não “modelo de 

gestão”. O gerente comentou que achava que deveria colocar a sugestão em algum lugar, 

como uma tentativa. Então o implementador comentou que tinha dado uma saída e que o 
post-it tinha causado grande reboliço no grupo a ponto de terem ido falar com o diretor sobre 

o assunto. O gerente ficou perplexo. O implementador complementou que o diretor tinha 

falado para sugerir como macro-ação para análise no plenário. A notícia deixou o gerente de 
departamento satisfeito. 

 

O consultor da qualidade mudou a dinâmica do plenário. Ao invés de representantes dos 
grupos apresentarem, ele mesmo assumiu esse papel, cabendo ao grupo a complementação 

com comentários (8).  

 
O grupo do implementador foi o último. Após a apresentação das discussões específicas do 

conteúdo original, o consultor falou que o grupo tinha sugerido uma nova macro-ação. 

Quando o consultor da qualidade mencionou essa inclusão o plenário se voltou para o 
implementador. A assessora tomou a palavra fazendo questão de esclarecer ao plenário que a 

sugestão não tinha partido do grupo, mas sim de alguém durante o Road Show. Na sequência 

perguntou para o plenário: Quem foi que sugeriu? O gerente de departamento autor do post-it 
ficou quieto (9). O plenário se voltou novamente para implementador e muitos falaram que 

tinha sido ele o autor. A assessora pediu a palavra novamente e disse que não tinha sido ele o 

autor pelo fato dele fazer parte do grupo dela. 
 

O consultor da qualidade tomou a palavra e questionou o plenário o que achavam sobre a 

sugestão surgida no roadshow. Um gerente de departamento [..] afirmou que achava que não 
deveria haver uma macro-ação já que era uma ação que já estava em pleno curso, com equipe 

e recursos estruturados e cronograma definido e até onde sabia em  implementação (10). 

 
O consultor da qualidade colocou que entendia que uma ação tão ampla e impactante como 

essa mereceria ser acompanhada. O que os responsáveis pela condução do projeto teriam que 

se preocupar era em deixar claro os ganhos dessa ação. Em seguida questionou o plenário se 
deveriam incluir ou não o projeto como macro-ação levantando a mão. Mais da metade dos 

presentes levantaram a mão, dentre eles o diretor (11). Desta forma a implementação do CSC 

foi estabelecida como uma macro-ação do planejamento tático da diretoria. 
 

Assim que terminou a reunião várias pessoas parabenizaram o implementador pelo CSC ter 

passado a ser “um fato na diretoria”. O Representante administrativo da Superintendência de 
Planejamento da diretoria veio ter com o implementador e também o parabenizou. O 

implementador colocou que não via grande vantagem já que o projeto já tinha patrocinador, 

recursos, equipe, consultoria e cronograma de desenvolvimento. Ele não concordou. Afirmou 
que com essa medida as UNs / Sups teriam que desdobrar essa macro-ação nos seus 

planejamentos operacionais o que implicaria na necessidade de engajamento das 

superintendências no projeto. 

 

(6) A hospitalização foi uma 

coincidência que cumpriu o papel 
de tirar o implementador da 

discussão sobre a pertinência do 

post-it num momento decisivo, 
tendo em vista que já tinha se 

manifestado contrário à proposta 

constante no post-it. Sem o 
implementador para ‘atrapalhar’,             

o post-it pôde agir sozinho. 

 
 

  

 
(7) O plenário é um ator-

institucional despersonalizado de 

seus actantes humanos que o 

constitui. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(8) A dinâmica originalmente 
prevista era um quase-objeto. Sua 

alteração deu mais voz (tempo 

para exposição das ideias) ao 

consultor, permitindo que ele 

interagisse com o auditório a 

partir do conhecimento prévio 
sobre o projeto CSC, obtido no 

contato com o implementador 

(imposto pela lei de rodízio) e 
estimulado pela agência do post-

it. 

 
(9) Com o silêncio do autor do 

post-it, a ideia central continuou 

restrita ao objeto. 
 

(10) O gerente acabou 

caracterizando outro quase-
objeto, o projeto CSC, 

descrevendo alguns de seus 

elementos constituintes (um ator-
rede com inúmeros 

componentes). 

 

(11) Aqui novamente a dinâmica 

proposta pelo consultor (votação 

por levantar as mãos) cumpriu 
seu papel na indução coletiva. A 

votação do diretor favorável à 

ideia pode ter estimulado 
indecisos a votarem com ele. 

 

Fonte: Diário do projeto elaborado pelo autor 
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 O modelo de gestão mencionado corresponde às práticas de gerenciamento e da estrutura da diretoria de 

operação da RMSP. Este modelo foi alterado com a implementação do CSC. 
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Como pode ser observado no relato apresentado no  Quadro 5, o discurso oficial não revela as 

nuances da agência de certos objetos (placas do carro do implementador, sofá do complexo de 

reuniões, flip-chart e post-it) e quase-objetos (lei municipal de rodízio de placas, post-it 

manuscrito com a proposta, dinâmica de roadshow, a dinâmica de apresentação do trabalhos, 

dinâmica de votação e o próprio projeto CSC) alteraram o curso das ações. Fossem as placas 

do carro do implementador de outro dia, a lei municipal de rodízio não teria agido impondo as 

restrições de horário de chegada ao implementador. Não estivesse o sofá disponível, o 

implementador poderia não estar aguardando o início da reunião naquele local. Não fosse a 

dinâmica de roadshow e o gerente de departamento autor do post-it, este teria que arrumar 

outra forma para expressar sua ideia sem o conforto do anonimato da técnica para um tema 

controverso. Não fosse a mudança da dinâmica de apresentação dos trabalhos, o consultor 

poderia não ter tido o controle sobre a situação para conduzir o debate a partir do post-it. Por 

fim, não fosse a dinâmica de votação, indecisos poderiam não ter tido o eventual estímulo de 

observarem a votação do diretor, fechando a controvérsia que passou, com a decisão, a ser 

uma caixa-preta. 

Portanto, como pode ser observado na descrição, a implementação do CSC acabou sendo 

incluída como uma macro-ação do planejamento tático da diretoria, porém diversos outros 

elementos, alguns deles inclusive fora do âmbito da Empresa X (como a lei de rodízios), 

contribuíram para essa inserção, que poderia contribuir para a estabilização do CSC no futura 

ao recrutar mais actantes para o projeto. 

Outros actantes não-humanos tiveram atuação decisiva em outras controvérsias. Dentre as 40 

opções escolhemos a ‘definição do gerente do CSC’, de forma a que pudéssemos observá-la à 

luz da representação como uma rede dinâmica (Figura 85). 

Uma rápida observação dessa controvérsia evidencia uma quantidade de actantes e de 

argumentos significativamente maior que a controvérsia anteriormente detalhada. Parte dessa 

complexidade deve-se ao tempo decorrido entre seu início e seu encerramento, pois 

transcorreram cerca de nove meses para que essa controvérsia virasse uma caixa-preta   

(Figura 85). 
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Figura 85 – Controvérsia definição do gerente do CSC 

 

Legenda: Nó vermelho: Controvérsia de definição dos gerente do CSC; Nós lilás: Reuniões nas quais foi 

debatida a controvérsia; Nós brancos: argumentos utilizados pelos actantes durante os debates; Nós rosa: 

actantes-humanos que participaram dos debates; Nós verdes: actantes-quase-objetos envolvidos nos debates; Nós 

amarelos: actantes objeto envolvidos nos debates; Nó preto: caixa preta da controvérsia de definição do CSC;  

Nó azul claro: decisão tomada pela escolha do gerente do CSC. 

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” – visão acumulada – Controvérsia Definição do Gerente do CSC (Software 

Gephi 0.8) 

 

O desenvolvimento da controvérsia pode ser entendido em quatro períodos distintos, que 

englobam desde seu surgimento até o momento em que se torna uma caixa-preta e não é mais 

lembrada. O primeiro período teve início quando da inauguração da controvérsia a partir da 

aprovação do projeto CSC pelo fórum da diretoria. Nesse primeiro período a controvérsia foi 

sendo sistematicamente colocada em reuniões (fórum dos administrativos e fóruns temáticos) 

que foram acontecendo com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre o projeto. Alguns 

argumentos foram desenvolvidos nesses debates. Esse período, de Abril/2011 a 

Setembro/2011, foi marcado pela ausência de apoio metodológico da consultoria por conta do 

processo licitatório que se encontrava ainda em curso. Apesar de se cogitar algumas 

possibilidades não havia expectativa de definição de quem seria o gerente no curto-prazo 

(Figura 86). 

A partir da contratação da consultoria do CSC, pôde-se dar inicio às discussões com vistas à 

definição efetiva de quem assumiria a gerência do CSC. A partir de Outubro/2011 até 

Dezembro/2013 outras reuniões com argumentos diversos foram utilizados no debate relativo 
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à escolha do gerente. Com a escolha, surge a caixa-preta, encerrando-se a controvérsia   

(Figura 87). 

Figura 86 – Controvérsia Definição do 

Gerente do CSC – Início da controvérsia
90

 

Figura 87 – Controvérsia Definição do 

Gerente do CSC – Intensificação da 

controvérsia 

  

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” –  Controvérsia 

Definição do Gerente do CSC (Software Gephi 0.8) 

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” –  Controvérsia 

Definição do Gerente do CSC (Software          

Gephi 0.8) 

O terceiro momento corresponde a poucos dias após a definição da gerente do CSC. As 

reuniões e argumentos focaram o conhecimento dos critérios de escolha, para entendimento 

da forma que ocorreu o “fechamento” da caixa-preta (Figura 88). 

Por fim, no último momento considerado, remanesce no ambiente organizacional a caixa-

preta (Figura 89). 

Figura 88 – Controvérsia Definição do 

Gerente do CSC – Encerramento da 

controvérsia 

Figura 89 – Controvérsia Definição do 

Gerente do CSC – após a caixa-preta 

  

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” –  Controvérsia 

Definição do Gerente do CSC (Software          

Gephi 0.8) 

Fonte: Gráfico “Force Atlas 2” –  Controvérsia 

Definição do Gerente do CSC (Software Gephi 0.8) 
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 Podemos notar na sequência das figuras 86 a 89, que determinados actantes participam do debate se 

conectando aos nós da controvérsia enquanto outros permanecem desconectados, fazendo parte do plasma. 
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O debate da controvérsia “definição do Gerente do CSC” envolveu a consideração das 

seguintes temáticas (Figura 90):  

 Assistência à escolha (posição 1: Escolha seria assistida; posição 2: diretor faria a escolha 

direta);  

 Quem seriam os candidatos a gerente do CSC (Posição 1: um dos gerentes 

administrativos; Posição 2: o implementador; Posição 3: um dos gestores administrativos);  

 Critérios de escolha (Posição 1: uso da metodologia original da consultoria do CSC; 

Posição 2: uso de metodologia do perfil psicológico; Posição 3: um dos gestores 

administrativos; Posição 4: contra a indicação do gerente do CSC a partir dos gestores);  

 Transparência do processo (Posição 1: Informação sobre os candidatos deveria ser 

compartilhada; Posição 2: Informação sobre os candidatos não deveria ser compartilhada); 

 Decisão final de escolha do gerente do CSC (Posição 1: Decisão cabe ao diretor;     

Posição 2: Decisão cabe aos gerentes administrativos); 

 Acesso do implementador aos dados relativos ao processo de escolha do gerente do CSC 

(Posição 1: Implementador teria acesso aos dados do processo de escolha do gerente do 

CSC; Posição 2: Implementador não teria acesso aos dados do processo de escolha do 

gerente do CSC); 

 Divulgação do nome do gerente indicado para a CSC (Posição 1: Diretor deveria divulgar 

o nome; Posição 2: Implementador poderia divulgar o nome); 

 

Associados a essa controvérsia estariam as controvérsias “definição dos gestores” e a 

definição de “limites de atuação do implementador e do gerente do CSC” (Figura 90). A 

primeira controvérsia dependia da definição do gerente, pois havia o entendimento que os 

gestores somente poderiam ser escolhidos com a anuência do gerente do CSC. Portanto, não 

havia, no entendimento dos gerentes administrativos, condições da controvérsia de definição 

dos gestores ser encerrada antes do gerente ser escolhido. A segunda controvérsia também 

tem relação com a definição do gerente do CSC, por conta da dependência da decisão, por 

parte do gerente escolhido, se  acumularia o processo de implementação e a gestão do dia-a-

dia do CSC ou se essas duas formas de atuação seriam segregadas. 
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Figura 90 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cada posição, em cada tema envolvido na controvérsia, é defendida por actantes humanos, 

que conta com a participação de actantes não-humanos (quase-objetos, objetos e atores-

institucionais). As posições que prevaleceram sobre as demais aparecem sombreadas no 

Quadro 6. 

A configuração dos elementos gráficos utilizados na análise desta controvérsia (Figura 90 e 

Quadro 6) pode sugerir que o debate se processa ao longo do tempo de maneira totalmente 

estruturada com posições claras defendidas por actantes definidos. Nada mais inadequado 

para a compreensão da dinâmica da controvérsia. 
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Quadro 6 – Desdobramento da controvérsia ‘definição do gerente do CSC’ com 

envolvimento dos actantes humanos e não-humanos 

 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com gerentes administrativos; m – grupo de foco com 

gestores do departamento administrativo de manutenção (subordinados do gerente administrativo da manutenção 

/ implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s 

– Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com gerente do CSC; r – Entrevista com consultor 

CSC 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No caso da controvérsia de definição do gerente do CSC, as discussões tiveram início em 

Abril/2011, tão logo o fórum da diretoria autorizou a continuidade dos trabalhos para 

viabilizar a implementação do CSC. A primeira manifestação registrada sobre o tema foi do 

implementador numa reunião interna com seus gestores no departamento administrativo da 

Manutenção, ao considerar a possibilidade de utilização do método do perfil psicológico 

como critério de escolha (Figura 91). 

Figura 91 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Abr/2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

D
ir

e
to

r

A
ss

e
ss

o
r
a

 d
ir

e
to

r

Im
p

le
m

e
n

ta
d

o
r

C
o

n
su

lt
o

r
 C

S
C

G
e
r
e
n

te
 C

S
C

G
e
st

o
r
e
s 

C
S

C

S
u

p
e
r
in

te
n

d
e
n

te
s

G
e
r
e
n

te
s 

a
d

m
s

G
e
st

o
r
e
s 

a
d

m
s

O
u

tr
o

s 
a

c
ta

n
te

s 
h

u
m

a
n

o
s

A
r
q

u
iv

o
 p

o
w

e
r
p

o
in

t

P
la

n
il

h
a

s 
e
le

tr
ô

n
ic

a
s

D
ia

g
r
a

m
a

s

S
is

te
m

a
 c

o
r
p

o
r
a

ti
v

o
 T

I

C
o

r
r
e
io

 e
le

tr
ô

n
ic

o

A
g

e
n

d
a

D
o

c
u

m
e
n

to
s

M
é
to

d
o

s

E
st

u
d

o
s 

e
 p

r
o

je
to

s

L
e
g

is
la

ç
ã

o

C
e
lu

la
r
 3

G

P
la

c
a

 d
e
 c

a
r
r
o

L
o

c
a

l 
fí

si
c
o

C
o

n
su

lt
o

r
ia

 P
e
r
fi

l 
P

si
c
o

ló
g

ic
o

C
o

n
su

lt
o

r
ia

 m
a

p
e
a

m
. 

p
r
o

c
e
ss

o
s

C
o

n
su

lt
o

r
ia

 R
e
d

u
ç
ã

o
 C

u
st

o
s

C
o

n
su

lt
o

r
ia

  
C

a
r
g

o
s 

S
a

lá
r
io

s

C
o

n
su

lt
o

r
ia

 Q
u

a
li

d
a

d
e

Ó
r
g

ã
o

s 
e
x

te
r
n

o
s

E
q

u
ip

e
 C

S
C

E
q

u
ip

e
s 

 a
d

m
s

F
ó

r
u

m
 a

d
m

F
ó

r
u

m
 d

a
 d

ir
e
to

r
ia

A
u

to
r
id

a
d

e
s 

fu
n

c
io

n
a

is

D
ir

e
to

r
ia

 c
o

le
g

ia
d

a

Escolha seria assistida x x x x g

Diretor faria escolha 

direta
x

Um dos gerentes adm x r

Implementador x x
x

m

Um dos gestores adm r g s x

Contra a indicação a 

partir dos gestores
x

Uso metodologia 

original consultoria 

CSC

x x

Uso metodologia perfil 

psicológico
x x

x

r
x x x

x

r

x

r
x

Uso critérios 

adicionais
x

x

r
x x x

Contra critério escolha 

pelo perfil psicológico
x c x

x

c

Informação deveria ser 

compartilhada
x x x

Informação tinha que 

ser restrita
x x x

Cabe ao diretor x x x g x x x x

Cabe aos gers adms x

Teria acesso x x

Não teria acesso x

Diretor deveria 

divulgar
x

Implementador poderia 

divulgar
x

Divulgação do nome do 

gerente indicado

Denominação da 

controvérsia

Definição do 

gerente do CSC

Processo de 

escolha do 

gerente do 

CSC

x

Assistência à escolha

Candidatos a gerente do CSC

Critérios de escolha

Transparência do processo

Decisão final

Acesso implementador aos 

dados relativos ao processo

Descrição da 

controvérsia

C
a

ix
a

-p
r
e
ta

Tema
Posições dos grupos de 

interesse

ACTANTES

Humanos Quase-objeto Objeto Ator institucional

TEMA 3: CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

Controvérsia

Definição do

Gerente do CSC

POSIÇÃO 2: USO DE METODOLOGIA 

               DO PERFIL PSICOLÓGICO

               (ABRIL/2011)

NH
MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICO

ARGUMENTO 15: USO DO PERFIL PSICOLÓGICO 

                      PARA ESCOLHER O GERENTE DO CSC H IMPLEMENTADOR
ABR / 2011



242 

A segunda manifestação sobre o tema também foi do implementador, desta feita em 

maio/2011, quando apontou que a decisão sobre quem seria o gerente do CSC caberia ao 

diretor e não aos gerentes administrativos (Figura 92)
91

. 

 

Figura 92 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Mai/2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A questão do critério de escolha se intensificou a partir de Setembro/2011, quando tiveram 

início os trabalhos da consultoria do CSC, que possuía uma metodologia própria para 

subsidiar a escolha. Desta forma, uma tensão se estabeleceu quanto ao método a adotar, já que 

a consultoria do CSC poderia não se sentir confortável em utilizar ou compartilhar uma das 

decisões mais relevantes do projeto com outra consultoria (Figura 93). 

 

Figura 93 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Set/2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

                                                 
91

 Conforme apontado por Venturini (2010b) a mídia de papel não facilita a apresentação da dinamicidade social. 

Como recurso podemos utilizar animações propiciadas por recursos como mídias eletrônicas. Como aqui, no 

relatório da tese, não temos essa opção decidimos por uma representação alternativa. Cada nova agregação ao 

mapa mental referente ao momento descrito é assinado em vermelho. Podem ser agregados novos temas, 

posições ou argumentos. Nos mapas subsequentes esses ramos assinalados em vermelho passam para a cor preta, 

mostrando que são elementos (temas, posições, argumentos) introduzidos no debate da controvérsia em 

momentos anteriores.  
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Outubro/2011 foi marcado pelo início da consideração de quem deveriam ser os candidatos a 

gerente do CSC, mas também à necessidade de assistência à escolha, já que o diretor poderia 

ter clareza quanto a quem poderia ser designado para a função gerencial. Apesar do 

argumento assinalado ser do implementador, o mesmo serviu de porta-voz de parte dos 

gerentes administrativos que acreditavam que poder-se-ia abreviar o processo com a definição 

por indicação pelo diretor (Figura 94). 

 

Figura 94 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Out/2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A discussão sobre os candidatos tinha como uma posição clara que os candidatos poderiam 

sair dos gestores administrativos. Houve uma intensificação quanto à questão do critério de 

escolha com o debate em diversas reuniões. Havia uma posição hegemônica pró-metodologia 

do perfil psicológico por conta do mesmo ser amplamente utilizado há anos da Empresa X. 

Ponderações do implementador sobre outros fatores a serem considerados (experiência e 

conhecimentos específicos) fizeram com que surgisse outras possibilidades, engrossando o 

debate (Figura 95). 
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Figura 95 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Nov/2011) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O mês de Dezembro/2011 foi marcado pela escolha e a emergência de outras temáticas que 

passaram a ser consideradas no debate de quem deveria assumir a gerência do CSC. 

Cristalizou-se o entendimento de que o processo deveria ser assistido, uma vez que o diretor 

sistematicamente manifestava-se como não tendo clareza de quem deveria ser escolhido para 

a posição (Figura 96)
92

. 

Um aspecto profundamente debatido foi a questão de quem seriam os candidatos. Os gerentes 

administrativos? O implementador? Um dos gestores? O processo acabou envolvendo todos 

(Figura 96). 

                                                 
92

 O mapa mental, na configuração da controvérsia em Dezembro/2011, apresentou-se por demais extenso para 

visualização por exceder a capacidade do software mindman personal. Se o mapa mental for exibido com todos 

os ramos desdobrados as informações nos extremos superior e inferior não são exibidas. Trata-se, portanto, de 

uma limitação do software. Apesar dessa limitação concluímos também que a quantidade de elementos 

envolvidos nesse debate é significativo. Por esta razão optamos por dividir o referido mapa em quatro partes. Os 

ramos não comentados foram inibidos de forma a mostrar apenas o tema em discussão. 
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Figura 96 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Dez/2011 – Parte 1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Paralelamente à definição de quem seriam os candidatos a gerência do CSC, o debate sobre o 

critério de escolha também se intensificou, havendo a decisão de utilização do método do 

perfil psicológico. A possibilidade de adoção desse método mostrou-se longo e complexo pela 

consideração de uma série de aspectos (confiança do diretor, perfil psicológico do candidato, 

conhecimento e experiência). Essa controvérsia até chegar na decisão de utilização do método 

envolveu, no mínimo, cinco eventos em diferentes reuniões: (1) Gestor de RH da Manutenção 

sugeriu sua adoção em reunião interna do departamento logo após a aprovação do projeto de 

implementação do CSC em Abril/2011; (2) Implementador aventou a possibilidade de adoção 

do método do perfil psicológico na primeira reunião em setembro/2011 com o consultor do 

CSC logo no início dos trabalhos no contrato; (3) Gestores de RH e DH reunidos no 

Workshop de segmentação de atividades para a 1ª onda acabaram sugerindo a adoção desse 

método para a escolha do gerente do CSC em novembro/2011; (4) Diretor aceita, em 

Novembro/2011, a assistência para o processo de escolha do gerente do CSC, proposta pelo 
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implementador e pelo consultor do CSC, após a terceira negativa ao questionamento se tinha 

um candidato definido de confiança; (5) Implementador e o consultor do CSC colocaram o 

interesse do diretor num processo de escolha assistido do gerente do CSC. 

A última reunião da sequência apresentada é mostrada e comentada, à luz da ANT, na cena 

tirada do diário do projeto no Quadro 77. 

Quadro 7 – Diretor escolhe diretamente o gerente do CSC ou o processo seria assistido 

Descrição dos acontecimentos Um olhar da ANT 
 

A reunião aconteceu numa das salas de reunião do complexo administrativo da 

Empresa X. Dois gerentes administrativos não puderam comparecer. Um deles 
mandou como representante o gestor de DH. 

 

O consultor apresentou que a pauta daquela reunião (1) tinha como tópicos principais 
os assuntos que haviam sido objeto da reunião com o diretor (estrutura organizacional, 

local do CSC, prazo de implementação da 1ª onda e a escolha do gerente do CSC), o 

cronograma de atividades e a segmentação de atividades. 
 

O consultor passou a palavra ao implementador para que fizesse um relato sobre a 

reunião com o diretor. [...] O implementador colocou que o diretor não tinha ainda 
clareza quanto ao perfil daquele que deveria assumir o posição de gerente do CSC (2). 

O implementador comentou que a consultoria tinha apresentado um rol de requisitos 

para o ocupante do cargo (3) e que conhecia gestores das áreas que teriam 
possibilidade de gerenciar uma área como essa, porém que não conhecia todos. O 

diretor colocou que talvez até fosse mais fácil a liberação de um gestor do que de um 

dos gerentes de departamento. Consultor e implementador propuseram utilizar o 
método do perfil psicológico (4)  para subsidiá-lo na escolha, pois já era uma 

metodologia consagrada e que já tinha sido aplicada na esmagadora maioria das 

unidades da diretoria (as que faltavam estavam acontecendo naquele momento). Este 
inclusive tinha sido um método sugerido pelos gestores de RH e DH (no Workshop de 

segmentação de atividades respectivo) para subsidiar o processo decisório de escolha 

do gerente do CSC. O diretor concordou com a utilização desse método a mais para a 

decisão. 

 

O implementador informou que tinha pedido auxílio à gestora de DH Sul que tinha, 
durante a reunião com RHs e DHs, explicado para o consultor todo o processo de 

escolha. Por essa razão a referida gestora estava presente para auxiliar na discussão de 

como viabilizaríamos o processo. 
 

A gestora apresentou os conceitos adotados na avaliação do perfil psicológico, a forma 

como cada avaliado era percebido naquele papel e o esforço de adequação (5). 
Portanto, o que era observado pelos outros era resultante de um esforço de adaptação 

do avaliado e não o que a pessoa efetivamente seria. Desta forma, precisaríamos ter 

tanto o perfil dos candidatos a gerente quanto o perfil ideal para o cargo (6). Como a 
maioria dos gerentes e gestores tinha já o perfil psicológico levantado essa parte 

demandaria pouco esforço. Por sua vez, o perfil ideal poderia ser definido por dois 

métodos: presencial ou web. O presencial era obtido por uma reunião prévia com 
fechamento. O perfil via Web seria enviado um link via e-mail, que as pessoas 

poderiam preencher diretamente no sistema da consultoria do perfil psicológico (7) e, 

posteriormente, se necessário fosse, poderia haver uma reunião de fechamento. Houve 
consenso sobre a utilização da versão via Web. 

 

A gestora de DH Sul passou a questionar quem seriam as pessoas que teriam os seus 

perfis avaliados e contrastados com o perfil psicológico ideal para que pudesse 

verificar na consultoria do perfil psicológico se os mesmos possuíam já os perfis 

anteriormente levantados ou se precisariam ser avaliados (8). O implementador 
mencionou que sabia que uma de suas gestoras não tinha o perfil levantado. 

 
 

 

 

 
 

 

(1) A pauta da reunião guiou o consultor 
durante sua apresentação na reunião dos 

gerentes administrativos. 

 
 

(2) A posição de gerente do CSC é um 

não-humano que passou a permear as 
discussões em diferentes grupos. 

 

(3) Os requisitos do cargo são 
características do não-humano ‘posição 

do gerente do CSC’. Notamos que apesar 

de não haver materialidade desse não-
humano ele passa a ser referenciado. 

 

(4) O método do perfil psicológico é 
outro não-humano que goza inclusive de 

prestígio na Empresa X por conta dos 

bons resultados que supostamente teriam 

sido obtidos pela sua adoção. 

 

 
 

 

 
 

(5) O método do perfil psicológico é 

constituído por humanos (consultores 
com competência para aplicar o método) 

e de não-humanos. 

(6) O perfil psicológico ideal é outro 
não-humano cuja concepção surge de 

uma construção coletiva da interação da 

consultoria do perfil psicológico com os 
gerentes administrativos. 

(7) O método prevê a inclusão de outros 

não-humanos (software especializado 
web, link, e-mail e) ampliando a rede. 

 

(8) O processo de escolha passou a 

discutir o envolvimento de vários 

humanos (os gestores) e de não-humanos 

(relatório de perfis psicológicos 
levantados anteriormente) 

 
 

Fonte: Diário do projeto elaborado pelo autor 
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Quadro 7 - Diretor escolhe diretamente o gerente do CSC ou o processo seria assistido 

(continuação) 

Descrição dos acontecimentos Um olhar da ANT 
 

Nesse momento, o consultor sugeriu que cada gerente indicasse um ou dois gestores 

de seus quadros para concorrer. O gerente administrativo Prod A achou que seriam 
muitos candidatos para concorrer. Por sua vez, o gerente administrativo Sul comentou 

que poderíamos discutir os nomes e que se poderia votar no gestor de outra área. O 

implementador questionou se isso seria válido. Se já era difícil indicar alguém da 
própria equipe, quanto mais de outras áreas. A gerente administrativa Centro falou que 

se sentia desconfortável de indicar um ou dois, pois poderia depois ser questionada 

sobre qual critério teria seguido (9). Além do mais tinham gestores que não poderiam 
concorrer por estarem em cargos técnicos e não universitários [pela restrição do plano 

de cargos e salários (PCS) (10) que tinha passado a impedir promoções entre cargos 

por impeditivo constitucional].  
 

Em função do desconforto de indicação externalizado pela gerente administrativa 

Centro o implementador questionou a gestora de DH Sul sobre qual seria a dificuldade 
de utilizar o perfil psicológico de todos os gestores e dos gerentes administrativos. Ela 

falou que não haveria nenhuma dificuldade já que o processo seria por confrontação 

de perfis calculados pelo software (11). Além do mais, poderiam ser listados os perfis 
ideias e os aproximados (que demandariam algum processo de aprimoramento por 

meio de atividades de DH). Portanto, foi decidido que todos os gestores participariam 

do processo. Desta forma restava saber quais os gestores atuais que não tinham perfis 
levantados. Ficou acordado que cada gerente de departamento enviaria para a gestora 

a relação dos respectivos gestores para que ela verificasse junto à consultoria do perfil 

psicológico a disponibilidade ou não do perfil. Desta forma, quem não tivesse o perfil 
levantado teria que fazê-lo (12). Também ficou acordado que os gerentes de 

departamento receberiam um e-mail com o link (13) para estruturação do perfil 

psicológico ideal para o gerente do CSC. 
 

O consultor perguntou se seria possível receber um link também, para que pudesse 

contribuir para a discussão, assim como apontou que seria importante o próprio diretor 
participar da dinâmica (14). A gestora afirmou que não haveria problemas em enviar o 

link para ele uma vez que o mesmo geraria acesso ao sistema da consultoria do perfil 

psicológico e que incluiria o diretor. A gestora de DH Sul saiu nesse momento da 
reunião, dando-secontinuidade à discussão do resto da pauta. 

 

 

 (9) A ótica da gerente administrativa 

Centro foi diversa dos demais. Sua 
preocupação seria no eventual 

questionamento do critério que teria 

adotado, também um não-humano. 
 

(10) O PCS e a constituição federal são 

não-humanos que impedem certos 
gestores a serem considerados para a 

posição de gerente do CSC. 

 
(11) Uma controvérsia pontual que havia 

se estabelecido naquele momento foi 

sanada pela capacidade do software 
(não-humano pertencente à rede do 

método do perfil psicológico) de tratar 

grandes volumes de dados (confrontar 
perfis psicológicos dos candidatos com o 

perfil psicológico ideal), permitindo a 

todos participarem do processo seletivo 
(12) Não entrou em discussão quando 

foram levantados os perfis psicológicos 

(suposição de invariância ao longo do 
tempo) nem se poderiam ter ocorrido 

problemas na construção dos mesmos à 

época do levantamento. Portanto, foram 
vistos como caixas-pretas. 

(13) Não-humanos originalmente 

cogitados seriam materializados nos dias 
subsequentes. 

(14) O perfil psicológico ideal acaba 

sendo um ator-rede constituído do 
método do perfil psicológico, dos 

gerentes administrativos, do consultor do 
CSC e do diretor. 

Fonte: Diário do projeto elaborado pelo autor 

 

Além do método do perfil psicológico também se discutiu a agregação de  dados curriculares 

sobre experiência e conhecimentos específicos dos candidatos do candidatos (e consensado 

com os gerentes administrativos), preparados pela consultoria do CSC (Figura 97). 

Durante a discussão das características não comportamentais ocorreu uma intensificação das 

discussões que chegou a ponto de haver manifestações reiteradas de duas gerentes sobre a 

suposta perda de tempo que estaria havendo por conta da morosidade na escolha. O 

representante administrativo da Superintendência de Planejamento colocou sua preocupação 

quanto à adequação do método em função de experiências negativas no passado. O processo 

em si gerou grande expectativa nos candidatos (Figura 98). 
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Figura 97 – Planilha para avaliação de características não comportamentais 

 

Fonte: Fac-simile da planilha eletrônica para pontuação das características não comportamentais para os 

candidatos a gerente do CSC 

 

 

Um ponto que emergiu em Dezembro/2011 em conversas entre os gerentes administrativos de 

Produção A e B com o implementador foi a transparência do processo de escolha. Para eles, 

os perfis psicológicos dos candidatos deveriam ser conhecidos por todos. O implementador se 

insurgiu quanto a essa posição esclarecendo que o diretor não tinha delegado a escolha aos 

gerentes administrativos, mas sim a assistência do processo. Para o implementador não 

caberia aos gerentes exporem a decisão do diretor, caso optasse por um candidato que não 

fosse o ‘melhor colocado’, mas em quem tivesse maior confiança. A escolha caberia 

exclusivamente ao próprio diretor. Apesar da tentativa de sigilo do processo, uma parcela dos 

gerentes administrativos compartilharam os perfis psicológicos com seus gestores. O diz-que-

me-diz intensificou-se sobremaneira. 
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Figura 98 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Dez/2011 –Parte 2) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

TEMA 1: ASSISTÊNCIA À ESCOLHA 

               [OUTUBRO / DEZEMBRO]

TEMA 2: CANDIDATOS A GERENTE DO CSC 

               [OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 3: CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

               [ ABRIL / SETEMBRO / 

                 NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 4: TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO 

               [ NOVEMBRO / DEZEMBRO]

TEMA 6: DECISÃO FINAL SOBRE A ESCOLHA 

               DO GERENTE DO CSC 

               [ MAIO / DEZEMBRO]

TEMA 7: ACESSO DO IMPLEMENTADOR AOS

               DADOS RELATIVOS AO PROCESSO DE 

               ESCOLHA DO GERENTE DO CSC 

               [DEZEMBRO]

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

TEMA 8: DIVULGAÇÃO DO NOME DO GERENTE INDICADO PARA O CSC 

               [ DEZEMBRO ]

Controvérsia

Definição do

Gerente do CSC

POSIÇÃO 1: USO DA METODOLOGIA ORIGINAL DA CONSULTORIA CSC [SETEMBRO]

ARGUMENTO 1: CONSULTORIA CSC TINHA METODOLOGIA PRÓPRIA PARA AVALIAÇÃO DOS

                         CANDIDATOS A GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
NOV / 2011

NH METODOLOGIA AVALIAÇÃO CANDIDATOS 

DA CONSULTORIA CSC

ARGUMENTO 2: UTILIZAR OUTRO MÉTODO P/ CONSULTORIA CSC PODE SER CONFORTÁVELH
IMPLEMENTADOR

SET / 2011

POSIÇÃO 2: USO DE METODOLOGIA DO PERFIL PSICOLÓGICO [ ABRIL]

NH
MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICO

ARGUMENTO 1: TINHA ASSUMIDO POSIÇÃO APÓS AVALIAÇÃO GERAL NA SUPERINT MANUT /

                       FEZ PERFIL PSICOLÓGICO DOIS DIAS ANTES DO FECHAMENTO DAS AVALIAÇÕES

H GST JUR MANUT
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO GST JUR MANUT

ARGUMENTO 2: ANALISTA (2) RH MANUT TINHA SE ESPECIALIZADO NO MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICOH
IMPLEMENTADOR

NOV / 2011

ARGUMENTO 3: TINHA GOSTADO DA DEVOLUTIVA DO PERFIL PSICOLÓGICO

H GST JUR MANUT
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO GST JUR MANUT

ARGUMENTO 4: QUESTIONOU PERFIL PSICOLÓGICO DO GER ADM MANUT

H GST JUR MANUT
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO GER ADM MANUT

ARGUMENTO 5: DECLAROU (INGENUAMENTE) SEU PERFIL PSICOLÓGICO

H GER ADM MANUT (IMPLEMENTADOR)
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO GER ADM MANUT

ARGUMENTO 6: GER ADM PROD B TINHA DISCUTIDO ABERTAMENTE O 

                       PERFIL DESEJADO DO GERENTE CSC

H GST JUR MANUT
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE CSC

ARGUMENTO 7: GSTS ADM PROD B JÁ SABIAM QUEM ESTAVA CONCORRENDO H GST JUR PROD B
NOV / 2011

ARGUMENTO 8: GER ADM PROD B TINHA PERFIL PSICOLÓGICO TOTALMENTE 

                       ADERENTE AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE CSC

H GST JUR PROD B
NOV / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE CSC

PERFIL PSICOLÓGICO GER ADM PROD B

ARGUMENTO 9: OBJETIVO ERA MOSTRAR QUANTOS CANDIDATOS ESTARIAM NO PERFIL ADEQUADO

H CONSULTOR PERFIL PSICOLÓGICO
DEZ / 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO 

DE CANDIDATOS AO PERFIL PSICOLÓGICO 

DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 10: ORGANIZAÇÃO DOS CANDIDATOS A 

                          GERENTE DO CSC EM QUATRO GRUPOS

H CONSULTOR PERFIL PSICOLÓGICO
DEZ / 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CANDIDATOS 

AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

RELATÓRIO COM SELECIONADOS

1O GRUPO: PERFIL IDEAL (12 CANDIDATOS)

2O GRUPO: PERFIL COM POUCAS ADEQUAÇÕES (13 CANDIDATOS)

3O GRUPO: PERFIL COM MENOR ADERÊNCIA

4O GRUPO: PERFIL COM POUQUÍSSIMA ADERÊNCIA

ARGUMENTO 11: GERENTE DO CSC DEVERIA SAIR DO 1O E 2O GRUPOS H CONSULTOR PERFIL PSICOLÓGICO
DEZ / 2011

ARGUMENTO 12: DIRETOR OPERAÇÃO RMSP PREENCHEU O PERFIL DESEJADO DO GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE CSC

ARGUMENTO 13: HAVIA ALINHAMENTO ENTRE O PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE DO CSC NAS ÓTICAS 

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

DOS GERS ADMS

DIRETOR OPERAÇÃO RMSP

ARGUMENTO 14: DISCUSSÃO INTENSA SOBRE POSSIBILIDADE DE COACHING 

                            PARA CANDICADOS FORA DO PERFIL DESEJADO DO GERENTE CSC

INFLEXÍVEL QUANTO À POSSIBILIDADE 

DE INTERVENÇÃO DE COACHING H CONSULTOR PERFIL PSICOLÓGICO
DEZ / 2011

IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR

CERTOS CONHECIMENTOS E

EXPERIÊNCIAS DOS CANDIDATOS

H CONSULTOR CSC - LÍDER
DEZ / 2011

GERENTE DO CSC TERIA QUE COMEÇAR A

ATUAR A PARTIR DO CSC INSTALADO

IMPORTÂNCIA DA AUSÊNCIA DE DETERMINADOS 

GERENTES NAS POSIÇÕES ATUAIS H DIRETOR OPERAÇÃO RMSP
DEZ / 2011

ARGUMENTO 15: USO DO PERFIL PSICOLÓGICO PARA ESCOLHER O GERENTE DO CSC H IMPLEMENTADOR
ABR / 2011

ARGUMENTO 16: UNS / SUPS DA DIRETORIA OPERAÇÃO RMSP TINHAM ADOTADO MÉTODO PIH
IMPLEMENTADOR

SET / 2011

POSIÇÃO 3: USO DE CRITÉRIOS ADICIONAIS CONSIDERADOS NA 

                   ESCOLHA DO GERENTE DO CSC [NOVEMBRO]

ARGUMENTO 1: ESCOLHA DO GERENTE DO CSC ENVOLVERIA OUTROS FATORES H IMPLEMENTADOR
NOV / 2011

ARGUMENTO 2: OUTROS FATORES CONSIDERADOS PARA ESCOLHA DO GERENTE DO CSC

                        PODERIAM MUDAR O CENÁRIO H IMPLEMENTADOR
NOV / 2011

ARGUMENTO 3: NECESSIDADE DE CONSIDERAR 

                        QUANTIDADE DE SUBORDINADOS

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

EXPERIÊNCIA DOS GERENTES NÃO SERVIAM DE BASE POIS JÁ TINHAM PASSADO PELA TRANSIÇÃO

ALGUNS GESTORES

TINHAM VÁRIOS SUBORDINADOS

ERAM EX-GERENTES DE ÁREAS COM VÁRIOS SUBORDINADOS

TINHAM EQUIPES MUITO PEQUENAS

QUESTIONOU FORTEMENTE POSTURA CRÍTICA SOBRE "PERDA DE TEMPO"

ARGUMENTO 5: EXPERIÊNCIA EM QUANTIDADE DE 

                      FUNÇÕES QUE O CANDIDATO TINHA TIDO

H CONSULTOR CSC - LÍDER
DEZ / 2011

ESCALA DE 1 A 6 SERIA UTILIZADA PARA PONTUAM
EXPERIÊNCIAS

CONHECIMENTOS

NH PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER
GERENTE CSC

GESTORES CSC

ARGUMENTO 6: PONTUAR TODOS OS GESTORES PARA NÃO IDENTIFICAR CANDIDATOSH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 7: QUESTIONOU ADEQUAÇÃO DE AUTOPREENCHIMENTO DA 

                       PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS PELOS

                       GERENTES CANDIDATOS À GERÊNCIA DO CSC

H GER ADM PROD B
DEZ / 2011

NH PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER
GERENTE CSC

GESTORES CSC

CONSIDERAVA QUE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DO CANDIDATO 

A GERENTE DO CSC DEVERIA SER FEITA PELO SUP

GERS ADMS PODERIAM SUBAVALIAR PARA PREENCHER PLANILHA ...

ARGUMENTO 8: PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS COMPILA 

                      DADOS PESSOAIS DOS CANDIDATOS A GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER
GERENTE CSC

GESTORES CSC

SUP TERÁ DIFICULDADE DE PREENCHER A PLANILHA ... POR DESCONHER OS DADOS PESSOAIS

ACHAVA POUCO PROVÁVEL GERS ADMS SE SUBAVALIAR

ARGUMENTO 9: QUESTIONOU SOBRE PREENCHIMENTO DE EXPERIÊNCIA

                          ESPECÍFICA DE GST TI PROD B 

H GER ADM PROD B (ORIGINAL)
DEZ / 2011

NH PLANILHA DE CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER
GERENTE CSC

GESTORES CSC

GST TI PROD B DURANTE O PERÍODO QUE FICOU RESPONDENDO PELO 

DEPTO PROD B NA LICENÇA MATERNIDADE DA GER ADM PROD B (ORIGINAL)

ARGUMENTO 10: DEVERIA SER PONTUADO COMO NOTA SEIS EM FUNÇÃO DO PERÍODO EXTENSO DE SUBSTITUIÇÃO

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

RESPONSABILIDADE 

ELEVADA DAQUELE QUE 

SUBSTITUI UM GERENTE

TEM QUE TOMAR DECSÕES PELO

TITULAR MESMO CONTRA A SUA

VONTADE

SUBSITUIÇÃO OCORREU EM 

PERÍODO DE MUDANÇAS DO

PROJETO CSC (STRESS-MAIOR)

ARGUMENTO 11: QUESTIONOU QUE MESTRADO DEVERIA SER DIFERENCIADO DE LATO-SENSU NORMAL

H GER ADM PROD B (ORIGINAL)
DEZ / 2011

NH

PLANILHA DE CONHECIMENTO E 

EXPERIÊNCIAS PARA ESCOLHER
GERENTE CSC

GESTORES CSC

ARGUMENTO 12: CONCORDOU QUE MESTRADO DEVERIA SER DIFERENCIADO DE LATO-SENSU NORMAL

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
MESTRADO DO GST TI PROD B

MESTRADO DO IMPLEMENTADOR

ENCONTRAVA-SE NA MESMA SITUAÇÃO

RECOMENDEU QUE COLOCASSE CRITÉRIOS 

ADOTADOS NO CAMPO OBSERVAÇÃO

CASO ALGUÉM NÃO

CONCORDASSE COM 

CRITÉRIOS ADOTADOS

ENTENDERIA RACIOCÍNIO

UTILIZADO PARA CORREÇÃO

POSIÇÃO 4: CONTRA CRITÉRIO DE ESCOLHA POR MEIO DO

                  PERFIL PSICOLÓGICO [DEZEMBRO]

NH
MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICO

ARGUMENTO 1: ACHAVA TEMERÁRIO ESCOLHA DO GERENTE POR MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICOH
REPR ADM PLANEJ (ORIGINAL)

DEZ / 2011

ARGUMENTO 2: EXPERÍENCIA NEGATIVA COM MÉTODO DO PERFIL PSICOLÓGICOH REPR ADM PLANEJ (ORIGINAL)
DEZ / 2011

ARGUMENTO 3: ESTAVA IMPRESSIONADO COMO ESTAVAM CONSIDERANDO 

                         O PERFIL PSICOLÓGICO COMO DECISIVO

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

PERFIL PSICOLÓGICO É APENAS UMA TEORIA
TODA TEORIA É UMA SIMPLIFICAÇÃO DA REALIDADE
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Segundo o Consultor do CSC, a decisão final ficou entre a gerente administrativa da           

UN Prod B, cujo perfil psicológico tinha total aderência com o definido pela metodologia 

escolhida, e o implementador, cuja experiência e conhecimento específico, aliados à 

motivação demonstrada desde o início do projeto de modelo de gestão administrativa o 

recomendavam, apesar de seu perfil psicológico não ter aderência (Figura 99)
93

.  

Figura 99 – Gráfico de decisão para escolha do gerente do CSC 

 

Legenda: Cand = Candidato a gerente do CSC 

Fonte: Gráfico adaptado do trabalho consolidado das consultorias do CSC e da consultoria do perfil psicológico 

 

O Consultor do CSC se prontificou a fazer a consulta aos dois candidatos classificados. O 

diretor determinou que fosse primeiramente consultada a gerente administrativa de Prod B e, 

caso não aceitasse, consultasse o implementador. Assim foi feito. O consultor do CSC 

                                                 
93

 No gráfico da Figura 99 os Candidatos 1, 2, 3 e 6 tinham perfis compatíveis com o perfil ideal para a gerência 

de um CSC (segundo foi determinado pelo estudo) tanto sob o prisma do perfil psicológico, quanto dos critérios 

técnicos.  Os candidatos 4 e 5 tinham perfis psicológicos compatíveis com o ideal, porém não foram avaliados 

quanto aos critérios técnicos (não enviaram planilha de avaliação de características não comportamentais). O 

Candidato 7 necessitava de um esforço de adaptação sob o prisma psicológico para poder assumir a gerência do 

CSC, apesar de atender aos critérios técnicos. Finalmente os candidatos 8, 9 e 10, segundo a abordagem do perfil 

psicológico teriam que fazer um esforço de alteração do seu perfil psicológico muito intenso para assumir a 

gerência do CSC, apesar de também terem características não comportamentais compatíveis com o demandado 

por essa gerência. Os nomes de cada candidato foram omitidos, pois se configuram em sigilo empresarial do 

projeto CSC, sendo conhecidos por um rol restrito de pessoas. 
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inicialmente tentou contato telefônico. A gerente preferiu um contato pessoal para entender 

melhor a proposta.  

Após reflexão, a gerente mencionada aceitou o convite, sendo escolhida para assumir a 

posição debatida (Figura 100). 

Figura 100 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Dez/2011 – Parte 3) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

TEMA 1: ASSISTÊNCIA À ESCOLHA 

               [OUTUBRO / DEZEMBRO]

TEMA 2: CANDIDATOS A GERENTE DO CSC 

               [OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 3: CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

               [ ABRIL / SETEMBRO / 

                 NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 4: TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO 

               [ NOVEMBRO / DEZEMBRO]

TEMA 6: DECISÃO FINAL SOBRE A ESCOLHA 

               DO GERENTE DO CSC 

               [ MAIO / DEZEMBRO]

TEMA 7: ACESSO DO IMPLEMENTADOR AOS

               DADOS RELATIVOS AO PROCESSO DE 

               ESCOLHA DO GERENTE DO CSC 

               [DEZEMBRO]

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

TEMA 8: DIVULGAÇÃO DO NOME DO GERENTE INDICADO PARA O CSC 

               [ DEZEMBRO ]

Controvérsia

Definição do

Gerente do CSC

POSIÇÃO 1: INFORMAÇÃO DEVERIA SER COMPARTILHADA

ARGUMENTO 1: GERS ADMS DEVERIAM SABER QUEM SÃO OS SELECIONADOS

H GER ADM PROD A
DEZ / 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CANDIDATOS 

AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

RELATÓRIO COM SELECIONADOS

ARGUMENTO 2: SE NÃO CONSEGUISSEM MANTER SIGILO NÃO DEVERIAM ESTAR

                      EM POSIÇÃO GERENCIAL H GER ADM PROD A
DEZ / 2011

ARGUMENTO 3: ACHAVA QUE DEVERIA SER DIVULGADO QUEM ESTARIA CONCORRENDO

                      COM PERFIS PSICOLÓGICOS IDEAIS E ADEQUADOS

H GER ADM PROD B
DEZ / 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CANDIDATOS 

AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

RELATÓRIO COM SELECIONADOS

POSIÇÃO 2: INFORMAÇÃO TINHA QUE SER RESTRITA

ARGUMENTO 1: CONSIDERAVA COMPARTILHAMENTO DA INFORMAÇÃO 

                        DOS PERFIS PSICOLÓGICOS UM ERRO

H IMPLEMENTADOR
NOV / 2011

NH

PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO DO GERENTE CSC

PERFIL PSICOLÓGICO GER ADM PROD B

PERFIS PSICOLÓGICOS GST ADMS PROD B

ARGUMENTO 2: COMPLICADO DIVULGAR PONTUAÇÕES POR COLOCAR

                      QUESTIONAMENTO SOBRE ESCOLHA DO DIRETOR

H IMPLEMENTADOR
DEZ/ 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CANDIDATOS 

AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

RELATÓRIO COM SELECIONADOS

SE DIRETOR QUISER ALGUÉM FORA DO 1O E 2O GRUPOS PODERIA SER COMPLICADO

ARGUMENTO 3: POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DA INFORMAÇÃO H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 4: ENTENDE QUE QUESTÃO DE SIGILO É IMPORTANTE

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NÃO ACHAVA BOM CORRER RISCO DE PERDER SIGILO SOBRE SELECIONADOS

SIGILO SOBRE SELECIONADOS FACILITARIA NA ISENÇÃO NA AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS

ARGUMENTO 5: CONSIDERAVA TEMERÁRIA A DIVULGAÇÃO POR ESTARMOS SUBSIDIANDO A ESCOLHA DO DIRETORH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 6: NÃO TÍNHAMOS O DIREITO DE EXPOR A DECISÃO DO DIRETORH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

POSIÇÃO 1: DECISÃO CABE AO DIRETOR [MAIO]

ARGUMENTO 1: DECISÃO CABERIA AO DIRETOR OPERAÇÃO RMSP E NÃO AOS GERS ADMS

H IMPLEMENTADOR
MAIO / 2011

DECISÃO CABE AO DIRETOR

ARGUMENTO 2: DIRETOR NÃO TINHA DELEGADO ESCOLHA PARA GERS ADMS H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 3: DIRETOR PODE INDICAR PESSOA FORA DO PERFIL PSICOLÓGICO IDEAL OU ADEQUADO

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH

PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CANDIDATOS

DIAGRAMA COM AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CANDIDATOS 

AO PERFIL PSICOLÓGICO DESEJADO PARA GERENTE DO CSC

RELATÓRIO COM SELECIONADOS

ARGUMENTO 4: DIRETOR PODE CONSIDERAR OUTROS ELEMENTOS PARA INDICAR O GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
CONHECIMENTO

EXPERIÊNCIAS

ARGUMENTO 5: DIRETOR OPERAÇÃO RMSP TERIA FICADO ENTRE O 

                      IMPLEMENTADOR E A GER ADM PROD B (ORIGINAL)

H CONSULTOR CSC - LÍDER
DEZ / 2011

ANÁLISE DO PERFIL

DO IMPLEMENTADOR

FAVORÁVEL

EXPERIÊNCIA

TER PERTENCIDO A AUT FUNC COMO GERENTE

CONDUZIR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO NA

ÁREA DE TRANSPORTES

TER CONDUZIDO O PROJETO CSC ATÉ AQUELE MOMENTO

CONHECIMENTO GESTÃO DE MUDANÇAS
MESTRADO

DOUTORADO

COMPORTAMENTO TINHA PRESENCIADO TODO O EMPENHO 

DO IMPLEMENTADOR ATÉ ENTÃO

DESFAVORÁVEL PERFIL PSICOLÓGICO
FORA DO PERFIL DESEJADO

ANÁLISE DO PERFIL

DA GER ADM PROD B

FAVORÁVEL

PERFIL PSICOLÓGICO
DENTRO DO PERFIL PSICOLÓGICO IDEAL

NOTORIAMENTE É UMA PESSOA EMPENHADA

DEPENDÊNCIA DA UN

DO PROFISSIONAL

TINHA SUBSTITUTO TESTADO

TINHA FICADO EM LICENÇA MATERNIDADE

POR 6 MESES

DESFAVORÁVEL
CONCILIAÇÃO DE MATERNIDADE RECENTE X IMPLEMENTAÇÃO DO CSC

ARGUMENTO 6: RECOMENDOU CONSULTA DE INTERESSE DE ASSUMIR A GERÊNCIA DO CSC À GER ADM PROD B (ORIGINAL)H DIRETOR OPERAÇÃO RMSP
DEZ / 2011

ARGUMENTO 7: PROPOSTA SOBRE POSIÇÃO DA GERENTE CSC MERECIA UMA CONVERSA PESSOAL

H GER ADM PROD B
DEZ / 2011

TERIA INTERESSE SE DIRETOR CONVIDASSE

ARGUMENTO 8: COLOCOU PARA CONSULTOR CSC - LÍDER QUE 

                     ESCOLHA DA GER ADM PROD B (ORIGINAL) COMO 

                     GERENTE CSC SERIA UMA OPÇÃO MUITO BOA

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

GER ADM PROD B (ORIGINAL) EMPENHOU-SE DURANTE TODO O PERÍODO QUE PARTICIPOU DO PROJETO CSC

APESAR DO RETORNO RECENTE DA LICENÇA MATERNINDADE HAVIA SE INTEGRADO AO PROJETO CSC

DÚVIDA COMO GER ADM PROD B (ORIGINAL) CONCILIARIA A MATERNIDADE RECENTE X IMPLEMENTAÇÃO DO CSC

ARGUMENTO 9: QUESTIONOU SE GER ADM PROD B (ORIGINAL) JÁ TINHA CONVERSADO PESSOALMENTE 

                      COM DIRETOR OPERAÇÃO RMSP PARA FECHAR INDICAÇÃO PARA GERÊNCIA DO CSC H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 10: NÃO TINHA CONVERSADO PESSOALMENTE AINDA COM O DIRETOR

H GER ADM PROD B (ORIGINAL)
DEZ / 2011

APARENTEMENTE COMUNICADO DA DESIGNAÇÃO DO GERENTE DO CSC SAIRIA SEM CONVERSA

ARGUMENTO 11: ACHAVA ESTRANHO FALTA DE CONVERSA DO DIRETOR COM A GERENTE INDICADA DO CSC, 

                       POIS ENTENDIA QUE EMPATIA SERIA QUESITO FUNDAMENTAL H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 12: QUESTIONOU SUP MANUT SE DIRETOR O CONSULTOU SOBRE 

                        POSSIBILIDADE DO IMPLEMENTADOR SER O GERENTE DO CSC H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 13: INFORMOU QUE DIRETOR NÃO O CONSULTOU SOBRE

                        POSSIBILIDADE DO IMPLEMENTADOR SER O GERENTE DO CSC H SUP MANUT
DEZ / 2011

ARGUMENTO 14: INFORMOU QUE DIRETOR NÃO IRIA CONSULTAR SOBRE A

                        POSSIBILIDADE DO IMPLEMENTADOR SER O GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

JÁ SABIA O NOME DO GERENTE DO CSC

COLOCOU QUE NÃO SERIA O GERENTE DO CSC

NÃO PODERIA CONTAR O NOME DO GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 15: ACHOU INJUSTO IMPLEMENTADOR NÃO TER SIDO 

                        CONVIDADO PARA SER O GERENTE DO CSC

GER SERV MANUT
DEZ / 2011

SE IMPLEMENTADOR TIVESSE DECLINADO DO CONVITE PARA GERENTE DO CSC PODERIA ESCOLHER OUTRA PESSOA

EMPRESA PERDEU OPORTUNIDADE DE TER UMA PESSOA DE CONHECIMENTO DIFERENCIAL NA POSIÇÃO

POSIÇÃO 2: DECISÃO CABE AOS GERS ADMS ARGUMENTO 1: SE DIRETOR TIVESSE DELEGADO ESCOLHA POSERÍAMOS FAZER O QUE QUISÉSSEMOSH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011



252 

Durante o processo de escolha, o implementador optou por não ter acesso aos dados dos perfis 

psicológicos por conta de seu conflito de interesses. Também optou por não participar da 

reunião decisória que contou com a presença do diretor, dos dois consultores (do CSC e do 

perfil psicológico) e da assessora (Figura 101) conforme relatado na cena a seguir (Quadro 8) 

Quadro 8 – Escolha do gerente: Experiência x relatório do perfil psicológico 

Descrição dos acontecimentos Um olhar da ANT 
 
Esta reunião ocorreu na sala do diretor e envolveu o diretor, a assessora, o consultor 

do perfil psicológico e o consultor do CSC sendo a reunião pautada pelo último. O 

implementador não participou por ter conflito de interesses no assunto (candidato à 
posição de gerente do CSC) apesar de estar na liderança do projeto. 

 

Segundo foi relatado pelo consultor do CSC, ele mesmo teria feito uma apresentação 

sintética de todo o processo de levantamento de dados compreendendo tanto a fase de 

levantamento dos perfis psicológicos, quanto a de conhecimentos e experiências (1). 

 
O consultor do perfil psicológico teria se mostrado bastante inflexível quanto a 

considerar qualquer candidato fora do perfil ideal ou adequado (2). Teria havido uma 

discussão intensa entre os consultores no que concerne à possibilidade ou não da 
atividade de coaching ajustar perfis inadequados, assim como a importância das 

considerações de determinadas experiências e conhecimentos já existentes nos 

candidatos, já que o gerente teria que começar a atuar a partir do momento que o CSC 
estivesse instalado. 

 

Também foram analisados pontos relevantes como o impacto da ausência de 
determinados gerentes nas posições atuais se alguns deles assumissem o CSC. Ao 

término das discussões, o diretor teria ficado entre o implementador e a gerente 

administrativa da UN Prod B. As  qualificações do implementador estariam centradas 
em determinadas experiências que possuía e que poderiam ser interessantes para o 

projeto (ter pertencido a uma autoridade funcional como gerente, ter conduzido o 

processo de descentralização de pessoas de sua unidade, ter conduzido o projeto do 
CSC até então, ter feito o mestrado e estar estudando no doutorado o tema gestão de 

mudanças). Tinha contra si o perfil psicológico. Já a gerente administrativa da UN 

Prod B tinha um enquadramento ideal no perfil psicológico, era notoriamente uma 

pessoa bastante empenhada, tinha ficado afastada por seis meses por conta de licença 

maternidade e tinha sido bem substituída a contento pelo seu gestor de TI. Tinha como 
elemento de dúvida a questão de conciliação da maternidade recente com as atividades 

potencialmente intensas e progressivamente complexas do perfil da unidade em fase 

de concepção. (3) 
 

O diretor considerou que seria conveniente consultar a gerente administrativa da UN 

Prod B sobre seu interesse. O consultor do CSC se colocou a disposição para essa 
consulta o que teria sido aceito de imediato pelo diretor. 

 

Na sequência, o consultor do CSC ligou para a referida gerente para verificar essa 
intenção. Ela teria dito que tal assunto demandaria uma conversa pessoal, que um 

assunto dessa natureza não poderia ser tratado por telefone. (4) 

 
Nesse momento, o consultor do CSC ligou no celular do implementador para 

posiciona-lo até esse ponto, informando-o que estava se dirigindo para o escritório da 

gerente. (5) 
 

Após a conversa com ela, o consultor do CSC voltou a ligar para o implementador no 

celular. Nessa oportunidade posicionou-o de que ela tinha claramente demonstrado 

interesse, caso o diretor a convidasse. Na sequência o consultor tentou um contato 

com o diretor para posicioná-lo, mas este já tinha saído. 

 

 
 

 

 
 

 

(1) A apresentação em si é um quase-

objeto que acabou norteando as 

discussões. 

 
(2) O Consultor do perfil psicológico, a 

partir de suas convicções num quase-

objeto (o método de determinação do 
perfil psicológico) e outros quase-objetos 

resultantes (os relatórios dos perfis 

psicológicos dos candidatos a gerente do 
CSC), foi levado a segregar pessoas por 

conta dos resultados das avaliações. 

(3) Fica evidente a prevalência de 
valoração do perfil psicológico da 

gerente administrativa da UN Prod B 

sobre as experiências de vida do 
implementador como critério de 

priorização para consulta sobre o 

interesse na aceitação do convite para 
assunção da gerência do CSC. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(4) Apesar do contato virtual possibilitar 
a troca de informações a candidata 

colocou a necessidade de um contato 

presencial. Não ficou claro quais as 
razões que a moveram nesse sentido. 

Risco de alguém ouvir seu diálogo com 

o consultor do CSC ou a necessidade de 
um contato social olho-no-olho. 

(5) O não-humano, celular do 

implementador, permitiu o 

acompanhamento do desenrolar das 

reuniões à distância. 

Fonte: Diário do projeto elaborado pelo autor 

 

Tomada a decisão em relação ao gerente do CSC, passou-se a discutir a forma de divulgação. 

Havia uma recomendação da consultoria do CSC que o comunicado saísse por e-mail do 
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diretor, dando conhecimento simultâneo a todo corpo gerencial da diretoria. O consultor do 

CSC preparou uma minuta que foi avaliada pela assessora e repassado para aprovação do 

diretor. Por questão de agenda intensa do diretor, o fechamento do comunicado demorou uma 

semana, aumentando a pressão das pessoas para que o implementador divulgasse o nome do 

gerente escolhido. Quando questionado, o implementador limitou-se a esclarecer o processo 

de consulta, informando que antes de mais nada o superintendente do candidato escolhido 

deveria ser consultado e, após sua anuência o nome poderia ser divulgado. A indicação foi 

dada a conhecer por meio de e-mail do diretor (Figura 101). 

Figura 101 – Mapa da controvérsia Definição do Gerente do CSC (Dez/2011 – Parte 4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da divulgação do e-mail, Superintendentes, assessoria e profissionais dos 

departamentos administrativos (gerentes, gestores e equipes) tomaram conhecimento do novo  

gerente do CSC. A despeito da surpresa inicial de alguns, o nome foi bem recebido, 

encerrando-se a controvérsia de definição do gerente do CSC, não havendo questionamentos 

sobre a adequação da escolha, transformando-se numa caixa-preta. 

TEMA 1: ASSISTÊNCIA À ESCOLHA 

               [OUTUBRO / DEZEMBRO]

TEMA 2: CANDIDATOS A GERENTE DO CSC 

               [OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 3: CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

               [ ABRIL / SETEMBRO / 

                 NOVEMBRO / DEZEMBRO ]

TEMA 4: TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO 

               [ NOVEMBRO / DEZEMBRO]

TEMA 6: DECISÃO FINAL SOBRE A ESCOLHA 

               DO GERENTE DO CSC 

               [ MAIO / DEZEMBRO]

TEMA 7: ACESSO DO IMPLEMENTADOR AOS

               DADOS RELATIVOS AO PROCESSO DE 

               ESCOLHA DO GERENTE DO CSC 

               [DEZEMBRO]

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

TEMA 8: DIVULGAÇÃO DO NOME DO GERENTE INDICADO PARA O CSC 

               [ DEZEMBRO ]

Controvérsia

Definição do

Gerente do CSC

POSIÇÃO 1: IMPLEMENTADOR TERIA ACESSO AOS DADOS DO 

                   PROCESSO DE ESCOLHA DO GERENTE DO CSC DEZ / 2011

POSIÇÃO 2: IMPLEMENTADOR NÃO TERIA ACESSO AOS DADOS DO

                   PROCESSO DE ESCOLHA DO GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 1: NÃO QUIS RECEBER RELATÓRIO COM SELECIONADOS

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
RELATÓRIO COM SELECIONADOS

ARGUMENTO 2: OBJETIVO DE IMPLEMENTADOR NÃO RECEBER RELATÓRIO COM 

                        SELECIONADOS PARA TER ISENÇÃO TOTAL NO PROCESSO DE ESCOLHA

                        DO GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
RELATÓRIO COM SELECIONADOS

ARGUMENTO 3: APENAS CONSULTOR CSC RECEBERIA RELATÓRIO COM SELECIONADOS

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NH
RELATÓRIO COM SELECIONADOS

ARGUMENTO 4: NÃO PARTICIPOU DA REUNIÃO DE DECISÃO SOBRE GERENTE DO CSC

                         POR CONFLITO DE INTERESSES (ERA UM DOS CANDIDATOS) H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 5: NÃO SABIA SEU POSICIONAMENTO NO ESPECTRO DE CANDIDATOS H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

DEFINIÇÃO DOS GESTORES

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE RH DO CSC

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE DH DO CSC

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE TI DO CSC

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE PS DO CSC

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE SC DO CSC

DEFINIÇÃO DO GESTOR DE JUR DO CSC

ARGUMENTO 1: DEFINIÇÃO DOS GESTORES DO CSC DEPENDE DA CONCLUSÃO DA ESCOLHA DO GERENTE DO CSCH
IMPLEMENTADOR

LIMITES DE PAPEL DO IMPLEMENTADOR X GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 1: MOSTROU-SE PREOCUPADO COM O PAPEL DO IMPLEMENTADOR NA SEQUÊNCIA DO PROJETO CSCH CONSULTOR CSC - LÍDER

ARGUMENTO 2: ENTENDIA QUE ERAM DOIS PAPÉIS

H
CONSULTOR CSC - LÍDER

IMPLEMENTADOR
MAIO / 2011

PAPEL DE IMPLEMENTADOR

PAPEL DE GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 3: ENTENDIMENTO DOS DOIS PAPÉIS É COMPARTILHADO POR DIRETOR E GER ADM PROD B (ORIGINAL)H
CONSULTOR CSC - LÍDER

ARGUMENTO 4: DURANTE "TOUR" NOS FÓRUNS ADMS IMPLEMENTADOR COLOCOU EM SEU DISCURSO A EXISTÊNCIA

                      DOS DOIS PAPÉIS H
IMPLEMENTADOR

ARGUMENTO 5: PLANEJAMENTO TÁTICO DA DIRETORIA OPERAÇÃO RMSP INSTITUCIONALIZOU O PAPEL DE IMPLEMENTADOR

                      AO COLOCÁ-LO COMO "COORDENADOR DA MACRO-AÇÃO" DA IMPLEMENTAÇÃO DO CSC H
IMPLEMENTADOR

POSIÇÃO 1: DIRETOR DEVERIA DIVULGAR O NOME

ARGUMENTO 1: NAQUELE MOMENTO JÁ SABIA 

                     QUEM SERIA O GERENTE DO CSC

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

NÃO PODERIA COMENTAR QUEM SERIA O GERENTE DO CSC

ARGUMENTO 2: SUPS ESTAVAM SENDO CONSULTADO SOBRE ESCOLHA DO GERENTE DO CSCH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 3: EXPECTATIVA DE DEFINIÇÃO DO GERENTE DO CSC NAQUELA SEMANAH IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 4: DIVULGAÇÃO DA ESCOLHA DO GERENTE CSC SERIA 

                      COMUNICADO PELO DIRETOR OPERAÇÃO RMSP H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

ARGUMENTO 5: COMUNICADO DO DIRETOR SOBRE CANDIDATO ESCOLHIDO 

                      PARA GERENTE DO CSC NÃO É CONDIÇÃO IDEAL

H IMPLEMENTADOR
DEZ / 2011

COMUNICADO EXPORIA O ESCOLHIDO

POSIÇÃO 2: IMPLEMENTADOR PODERIA DIVULGAR O NOME H GER ADM SUL
DEZ / 2011
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Com o encerramento dessa caixa-preta, parte dos actantes envolvidos no debate dessa 

controvérsia continuaram a participar de outras controvérsias na implementação do CSC, 

enquanto outros passaram a compor o plasma social, podendo ou não incorporar o debate de 

outras controvérsias que venham a surgir para além do período de escrita deste relatório. 

A definição do gerente do Centro de Serviços Compartilhados veio se agregar às demais 

caixas-pretas anteriormente encerradas, dando mais um passo no processo de estabilização do 

CSC, como um macro-ator pontualizado na Empresa X. 

 

6.5 A implementação do CSC como translações de interesses 
 

A translação de interesses, como vimos anteriormente, é uma forma pela qual Latour (2000) 

aborda a questão da translação. Hernes (2012) destaca a importância dos interesses de um 

actante na dinâmica social: 

Quando os interesses do ator deixam de existir, a conexão é rompida, porque não há 

um significado que transcenda ao interesse local do ator. Isso é uma decorrência 

lógica da definição de atores-rede como feitos de ordenações locais [...] (HERNES, 

2012, p. 178, tradução livre).   

Latour (2000) apresenta cinco estratégias utilizadas por actantes para viabilizar seus objetivos, 

atendendo aos seus interesses, anteriormente ilustradas na Figura 1. De maneira sintética essas 

estratégias são: (a) ‘Eu quero o que você quer’ (quando os objetivos do projeto são adequados 

aos interesses explícitos de quem se quer alistar); (b) ‘Eu quero; por que você não quer?’ 

(alguém mudaria seus interesses para adequá-los ao daquele que está buscando o alistamento); 

(c) ‘Se você desviasse um pouquinho...’ (a pessoa a ser alistada faria um desvio, como atalho 

para suplantar um bloqueio, em relação aos interesses originais); (d) ‘remanejando interesses 

e objetivos’ (ocorre quando a avaliação do desvio é impossível); (e) ‘Tornar-se indispensável’ 

(sumarização de todas as ‘estratégias’ anteriores). 

Para entendermos, numa visão geral, se as estratégias apontadas por Latour (2005) foram 

utilizadas pelos actantes para transladar seus interesses, precisamos considerar o ocorrido num 

período mais amplo do que o descrito até aqui, remontando a acontecimentos de 1995    

(Figura 102). 
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Figura 102 – Macro períodos considerados para construção dos dados, descrição por 

controvérsias e translação de interesses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A análise da translação de interesses contemplou dois âmbitos, da Empresa X e da diretoria de 

operação da RMSP. Também envolveu os gerentes administrativos e o diretor, além de 

diversos não-humanos envolvidos na dinâmica (Figura 103). 

O primeiro movimento empresarial significativo na Empresa X foi o processo de 

descentralização iniciado em 1995 com a eleição para governador. Naquela oportunidade uma 

consultoria de reengenharia de processos foi contratada. As áreas operacionais tinham 

dependência de unidades corporativas para a realização dos serviços administrativos. 

Portanto, por proposição da referida consultoria, as superintendências regionais foram 

transformadas em unidades de negócio com a constituição, em Abril/1996, de departamentos 

administrativos.  

Parte das superintendências corporativas das diretorias administrativa e financeira foi 

descentralizada para formação dos departamentos administrativos. Por sua vez, essas 

superintendências passaram a atuar como autoridades funcionais, ou seja, fazendo a gestão do 

sistema organizacional correspondente. O processo foi intenso tendo envolvido mais de 3.000 

pessoas, assim como inaugurou na Empresa X a necessidade de dar autonomia às unidades de 

negócio recém criadas, uma vez que a intenção original era que tais UNs fossem embriões de 

subsidiárias, razão da relevância da autonomia preconizada pela direção. 

Após a constituição das UNs e de seus departamentos administrativos, a intenção de criação 

de subsidiárias não se concretizou por problemas estatutários. Apesar disso, as unidades de 

negócio continuaram se pautando pela autonomia estabelecida no modelo descentralizado. No 

entanto, em Abril/2003, houve um abalo significativo nesse modelo quando  foi  determinado 

um downsizing pelo secretário da pasta
94

, no qual cerca de 50% do quadro gerencial foi 

reduzido por destituição (decisão baseada num estudo de uma consultoria sobre o tema). No 

                                                 
94

 Omitida para não identificar o setor da economia na qual atuação a Empresa X 
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caso das áreas administrativas, a medida redundou na eliminação de suas divisões. Os 

gerentes administrativos tinham equipes de tamanho significativo (variando de 60 a 120 

empregados), com características muito diversas (RH, Serviços Gerais, Financeiro, 

Suprimentos e Contratações). Os interesses dos gerentes administrativos eram, após a 

extinção do nível de divisão, viabilizar a gestão das unidades, razão pela qual os mesmos 

convidaram analistas para assumir as equipes, reorganizando o departamento em células (RH, 

DH, TI, Patrimônio e Serviços, Suprimentos e Contratações, Jurídico e o Financeiro) e com a 

possibilidade, eventualmente, de uma formalização dessas lideranças no futuro (Figura 103). 

Tanto os profissionais que aceitaram a liderança informal, quanto os gerentes, acabaram 

adotando a estratégia de desvio de suas intenções originais (estratégia 3), ou seja, aceitar uma 

situação que poderia ser transitória para eventual reconhecimento futuro (inaugurando a 

controvérsia da formalização dos gestores). 

Em Março/2007, ascendeu à diretoria de operação da RMSP um de seus superintendentes, por 

meio de uma designação. Uma das primeiras medidas que tomou como diretor foi determinar 

um veto à contratação de empregados administrativos, por considerar os quadros de pessoal 

dos departamentos administrativos excessivos e representarem custo (dando início à 

controvérsia do quadro de pessoal administrativo) (Figura 103). 

Em agosto de 2008, um estudo para regionalização do SESMT no âmbito da diretoria de 

operação da RMSP  foi inicialmente aprovado pelo Diretor e demandou aprofundamento 

pelos gerentes administrativos. Os gerentes administrativos manifestaram-se contra o estudo 

por conta das lacunas quanto à subordinação hierárquica considerada inadequada (início da 

controvérsia de regionalização do SESMT) (Figura 103). 

No mesmo ano, uma decisão do Ministério Público do Trabalho (MPT) colocou em xeque a 

permanência de empregados aposentados, levando a Empresa X a assinar um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) para desligar progressivamente os aposentados. No caso dos 

departamentos administrativos, como o veto para contratação de empregados persistia, o 

conflito de interesses entre gerentes administrativos e o diretor tornou-se evidente. De um 

lado, os gerentes pleiteavam a reposição de empregados em função da redução de pessoal. Do 

outro o diretor mantinha a crença de que havia um quadro excessivo de pessoal administrativo 

de custo elevado para a diretoria (Figura 103 – fase 1). 
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Figura 103 – Translações de interesse que levaram à implementação do CSC 

 
Legenda: Retângulos amarelos: acontecimentos no âmbito da Empresa X ou da diretoria de operação da RMSP; Retângulos azuis: Ações; Retângulos cor-de-rosa com cantos 

arredondados: interesses dos actantes humanos; Documentos verdes: Actantes não-humanos; Círculos amarelos numerados: Fases relevantes no transcorrer dos 

acontecimentos; Setas vermelhas: translações de interesses; X: Interesse frustrado. 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Descontente com o desempenho dos departamentos administrativos (poderiam fazer mais com 

menos), o diretor os convocou para uma reunião em Novembro/2008, alegando que eles eram 

despadronizados, burocráticos, lentos e custosos (início da controvérsia desempenho dos 

administrativos). Os gerentes administrativos tiveram um alinhamento de interesses com o 

diretor, reconhecendo os problemas apontados quanto ao desempenho, configurando a            

1ª estratégia. Quanto à solução de pessoal adotaram a 3ª estratégia de desvio de bloqueio, 

transladaram seus interesses, assumindo os do diretor para poder compensar as perdas de 

pessoal por meio de um projeto de otimização dos processos. Portanto, necessidade de 

reposição de pessoas, foi traduzido em otimização de processos para que os gerentes 

administrativos dependessem de menos pessoas (Figura 103– fase 2). 

O projeto de mapeamento de processos teve início em 2009, regido por um contrato com a 

consultoria de mapeamento de processos, mas apresentou problemas que dificultaram o 

alcance de seus objetivos. Em Março de 2009, a Empresa X fez um ajuste na curva gerencial, 

que gerou descontentamento nas lideranças informais administrativas (gestores). Os gerentes 

administrativos decidiram desenvolver um estudo próprio para pleitear a formalização dos 

gestores perante o diretor. O tema era sabidamente corporativo, mas o grupo entendia que se o 

diretor patrocinasse a causa poderia haver alguma possibilidade de êxito (Figura 103). 

O insucesso do projeto de mapeamento de processos coincidiu com o término do estudo sobre 

formalização dos gestores. Em Agosto de 2010, numa reunião com o diretor, os gerentes 

administrativos propuseram, além da formalização dos gestores, a continuidade do projeto de 

mapeamento com uma nova consultoria. No caso dos gestores a estratégia adotada foi a 2ª, 

buscando fazer com que o diretor assumisse os interesses dos gerentes administrativos. O 

diretor não concordou com ambas as propostas, frustrando as intenções originais dos gerentes 

administrativos. O estudo de regionalização do SESMT tinha mostrado que poderia haver 

outra forma de organização, além do mais, as críticas ao desempenho dos administrativos 

continuavam. Para apoiar o estudo de formalização dos gestores, o diretor condicionou-o à 

realização de um estudo mais profundo, de curto-prazo, que tratasse do modelo de gestão 

administrativa da diretoria (início da controvérsia do modelo de gestão administrativa da 

diretoria). Os gerentes administrativos acentiram. Nesse caso observamos duas translações 

simultâneas de interesse, caracterizando a 3ª estratégia de desvio para suplantar um bloqueio, 

levando a uma convergência por razões diferentes (Figura 103– fase 4):  
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 Do diretor para a posição dos gerentes administrativos: apoio ao projeto de formalização 

dos gestores, pleiteado pelos administrativos, para obter o estudo de modelo de gestão que 

contemplasse uma nova forma de organização, a manutenção da restrição de contratação e 

a melhora do desempenho com padronização, menos burocracia, agilidade e redução de 

custos;  

 Dos gerentes administrativos para a posição do diretor: desenvolver o estudo de modelo 

de gestão administrativa pleiteado pelo diretor para obter apoio no projeto de formalização 

dos gestores e para compensação das perdas com redução de pessoal. 

O projeto do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP também 

contou com uma  consultoria. Após três meses de estudo foi feita a proposta de instituição de 

um Centro de Serviços Centralizados (CSC) na diretoria de operação da RMSP. O estudo foi 

aprovado pelo diretor por reunir, com méritos, uma nova forma de organização dos 

administrativos, atendendo à demanda de trato do quadro excessivo, padronização de 

serviços, agilização dos processos e redução de custos. Portanto, atendendo aos seus 

interesses de mudança do modelo de gestão administrativa de sua diretoria (e encerrando a 

respectiva controvérsia) (Figura 103), 

Durante a preparação da implementação do CSC, ocorreu em Abril/2011 uma negociação 

coletiva na qual ficou estabelecido que a Empresa X iria rever o Plano de Cargos e Salários – 

PCS. Os gerentes administrativos vislumbrando uma oportunidade de tratar a questão dos 

gestores, revisaram o estudo original, que foi entregue ao Diretor que, cumprindo o 

prometido, entregou-o à consultoria em Julho/2011 durante entrevista sobre o novo PCS 

(Figura 103– fase 5). 

A implementação do CSC teve início formal em Setembro/2011, com a assinatura do contrato 

com a consultoria do CSC. As bases do projeto estavam alinhados aos interesses originais do 

diretor, ou seja, a mudança do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da 

RMSP (Figura 103). 

Os estudos da consultoria sobre o PCS foram concluídos em Novembro/2011. A questão de 

formalização dos gestores não foi incluída por conta do impacto financeiro. Desta forma, 

gestores e gerentes administrativos viram seus interesses frustrados. O Diretor viu-se 

desobrigado do apoio ao pleito, por este ter sido tratado e decidido em instância superior à sua 

(compatível por ser uma questão corporativa) (Figura 103). 
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Com o fechamento de algumas controvérsias tidas como relevantes como a escolha do gerente 

do CSC em Dezembro/2011 e a localização do CSC teve início a operação do CSC em 

Janeiro/2012. Com isso, o diretor teve seus interesses atendidos. Por sua vez, excetuando-se a 

questão dos gestores, os gerentes administrativos puderam atender à demanda do diretor, 

encontrando uma forma de reduzir o impacto da perda de empregados e o veto à contratação 

de administrativos, transladando seus interesses originais sob a forma da instituição do CSC 

(Figura 103). Portanto, sob a ótica das translações de interesse a implementação do CSC se 

caracterizou como a 5ª estratégia ao tornar-se indispensável. 

Em síntese, a partir da ascensão, o diretor teve seus interessantes gradativamente atendidos à 

medida que construiu associações com os gerentes administrativos e outros actantes, inclusive 

não-humanos, quase-objetos. Estes últimos mediaram a atuação de actantes humanos (como 

os contratos das diferentes consultorias), estruturam formas de atuação (nos planos de cargo e 

salários e nos diferentes projetos mencionados), indicaram cursos de ação (nos diferentes 

estudos), alargaram a amplitude de atuação de actantes humanos por meio de sua associação 

com esses não-humanos (como nas designações do diretor e do gerente do CSC) ou 

impuseram ações determinadas (como o desligamento dos aposentados por conta do TAC 

celebrado com o MPT).  

Ao final, o interesses originais do diretor de redução do quadro administrativo foram 

traduzidos/transladados na implementação de um Centro de Serviços Compartilhados. 
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2 O QUE ACONTECEU DEPOIS 

 

A construção dos dados por meio da observação participante foi finalizada em 30/06/2013. 

Após essa data, nos meses subsequentes, uma série de acontecimentos ocorreram, levando a 

desdobramentos das situações apresentadas no caso estudado, que entendemos, é interessante 

apresentar de forma a completar a ‘tela’, pelo menos até a finalização deste relatório 

(Setembro/2013). 

O CSC não se transformou numa caixa-preta, pois as 27 controvérsias que encontravam em 

debate à época da finalização da construção dos dados (Junho/2012) continuaram sem 

definição. Dentre elas damos destaque  às principais: à questão da formalização da estrutura 

do CSC, da mudança do papel dos departamentos administrativos, comunicação durante o 

projeto de implementação do CSC, o problema dos gestores, o desempenho da consultoria, o 

método de dimensionamento de pessoal, ao posicionamento de gerentes administrativos frente 

à cessão de pessoas para o CSC, a contratação de empregados administrativos, o clima nos 

administrativos por conta da mudança e a definição dos gestores do CSC. 

A formalização da estrutura do CSC ainda não havia ocorrido. Apesar do estudo perante o 

departamento de organização ter sido finalizado, houve um pleito de adiamento da 

apresentação à aprovação da diretoria colegiada. Tal adiamento foi motivado pela intenção da 

Empresa X de constituir um CSC Financeiro. Trata-se de um processo paralelo à constituição 

do CSC administrativo, conduzido pela diretoria financeira, que mostrou um viés inicial de 

adoção de um modelo de centralização e não de compartilhamento de atividades, gerando 

conflitos de entendimento e compatibilidade entre os dois projetos. Como as áreas financeiras 

envolvidas fazem parte dos departamentos administrativos de toda a companhia (RMSP e 

Interior), o clima interno nessas unidades foi significativamente afetado, por conta da forma 

diversa de desenvolvimento dos projetos, assim como o desalinhamento conceitual. 

A questão da mudança do papel dos departamentos administrativos pós-CSC também não 

chegou a termo. Na esteira das discussões foram realizados grupos de foco (pela Empresa X, 

não relacionadas a esta pesquisa acadêmica) com gerentes operacionais para discussão sobre a 

possibilidade de serviços com características administrativas realizadas nas áreas operacionais 

migrarem ou não para os departamentos administrativos (ou para o CSC) desonerando “a 

ponta”, deixando as áreas fins mais focadas no negócio. Emergiu fortemente nessas reuniões o 

problema de comunicação durante o projeto de implementação do CSC. 
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O problema dos gestores encontrava-se já definido perante a alta administração, entendendo 

que não cabe a formalização dos mesmos e, consequentemente, gerando insatisfação por parte 

dos gestores. Intensificaram-se os debates acerca do desempenho da consultoria, assim como 

do método de dimensionamento de pessoal por ela adotada. As gerências administrativas  

manifestaram-se descontentamento com a quantidade de pessoas transferidas para o CSC, 

questionando o quadro de pessoal dos departamentos administrativos e em alguns casos 

continuando a apresentar um posicionamento ‘contrário’ dos gerentes administrativos frente à 

cessão de pessoas para o CSC. Com isso, reportavam que o clima nos administrativos por 

conta da mudança continuava ruim. Por sua vez, as lideranças do CSC insistiam na 

insuficiência de profissionais recebidos para levar a cabo o rol de atividades que tem sob sua 

responsabilidade. No entanto, o veto deixou de ser indistinto para qualquer contratação e 

passou a ser negociado pelo CSC com o Diretor. A contratação de empregados 

administrativos ficou restrita a pleitos pontuais do CSC para preenchimento de lacunas de 

migração de profissionais das UNs/Sups e situações de carência nas UNs/Sups avaliadas e 

aprovadas pelo Diretor de operação da RMSP. 

Por sua vez, nenhuma das caixas-pretas encerradas durante o período de implementação foi 

reaberta. Por outro lado, nenhuma outra foi encerrada. Apesar dessas indefinições, o processo 

de implementação teve continuidade, tendo sido a 2ª e 3ª ondas implementadas 

(Setembro/2012 para a de TI e Fevereiro/2013 para a de Patrimônio e Serviços, 

respectivamente). A onda de Patrimônio e Serviços foi desenvolvida praticamente sem o 

auxílio da consultoria por conta da disponibilidade em período integral do gestor escolhido 

para a célula correspondente, que liderou todas as fases de segmentação de atividades, 

dimensionamento do quadro de pessoal, negociação das pessoas até o início das atividades.  

A 4ª e a 5ª ondas (“Suprimentos e Contratações” e “Jurídico”, respectivamente) foram 

desenvolvidas a partir dos meses de Setembro e Outubro/2012. Como tinha sido decidido que 

o desenho do perfil para a definição dos gestores do CSC para essas ondas dependia da 

segmentação de atividades, decidiu-se que seriam lideradas por gerentes administrativos na 

condição de “padrinhos”. Ambas contaram com o apoio metodológico da Consultoria. A 4ª 

onda foi aprovada pelo diretor e pelo fórum dos Superintendentes e o gestor de suprimentos e 

contratações foi escolhido, já estando trabalhando em tempo integral no CSC para dar 

andamento ao processo de implementação. A 5ª onda ainda encontra-se em desenvolvimento 

dos estudos e pendente da definição do gestor jurídico.  
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Os quantitativos preliminares de dimensionamento de pessoal para o Centro de Serviços 

Compartilhados sugerem que talvez o local escolhido não comporte, todo o contingente de 

profissionais jurídicos que deveriam passar a compor a equipe. Portanto, a controvérsia de 

localização do CSC estava para ser reaberta pela segunda vez. 

Mesmo que todas as controvérsias associadas às ondas sejam encerradas, persiste a 

controvérsia de formalização do CSC. Tal controvérsia é particularmente relevante por 

corresponder à institucionalização do CSC como unidade organizacional da Empresa X. Sem 

essa formalização a pontualização não poderá ocorrer. 

Ainda nesse período entre Junho/2012 e Setembro/2013, um novo actante não-humano foi 

incorporado à dinâmica social. Foi o ‘contrato de prestação de serviço do CSC’, instrumento 

contratual que regula a relação do CSC com as UNs/Sups estabelecendo responsabilidades de 

parte a parte, as instâncias de governança (operacional para os fóruns temáticos, tático para o 

fórum administrativo e estratégico para o fórum da diretoria) e os acordos de nível de serviço 

(ANS) com os prazos estabelecidos. A versão inicial desse contrato foi demandada à 

consultoria que buscou em benchmarking externo um modelo. A consultoria fez a adaptação 

inicial às características da Empresa X e a equipe do CSC fez o refinamento e 

complementação com informações técnicas dos serviços prestados, assim como o 

estabelecimento dos ANSs. Em Fevereiro/2013, esse contrato foi apresentado em reunião 

específica, para crítica pelos gerentes administrativos. A reunião marcou também a 

apresentação do sistema de acatamento de serviços desenvolvido pela equipe de TI do CSC 

(1º produto significativo da equipe formada na 2ª onda), que permiteu o registro das 

solicitações de serviço pelos gerentes administrativos e operacionais, o acompanhamento do 

desenvolvimento do serviço e a sua finalização. A formalização da contratação de prestação 

de serviços do CSC perante as UNs e Superintendências da Diretoria de Operação da RMSP 

aconteceu em Julho de 2013. 

Outro acontecimento relevante, com repercussão não apenas para o CSC, mas para a   

Empresa X como um todo, foi o início do projeto de implementação de um ERP. Para compor 

a equipe do projeto foram indicados pelas diretorias da Empresa X, profissionais com perfis 

específicos recomendados pela consultoria empresarial contratada para dar apoio 

metodológico à implementação. O Clovis-gerente administrativo-implementador foi um dos 

indicados pelo diretor de operação RMSP, assumindo a liderança da equipe de ‘gestão da 

mudança’ em Maio/2013. Pesou na indicação, o diretor ter tido conhecimento do tema que o 
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implementador tinha abordado em seu mestrado, relacionado a liderança de mudanças. Como 

a dedicação exigida era em tempo integral fez-se necessário o afastamento do implementador 

de suas funções gerenciais à frente do departamento administrativo da Superintendência de 

Manutenção mantendo porém, a título precário, a identidade de implementador do projeto 

CSC. Portanto, o Clovis ator-rede agregou mais uma identidade ao passar a fazer parte de uma 

nova rede (mantendo até este momento as demais).  

Por sua vez, a implementação do ERP pode ser contributivo para o fechamento ou para o 

acirramento das controvérsias relacionadas ao CSC. Uma aproximação dos dois projetos 

ocorreu em Setembro/2013 por meio de uma apresentação conjunta do Clovis-

implementador-líder de ‘gestão de mudanças do projeto ERP’ e da gerente do CSC para todas 

as lideranças do projeto ERP. 

Só o tempo dirá se o Centro de Serviços Compartilhados irá se tornar um macro-ator, 

pontualizado (LATOUR, 2005), ou uma categoria institucionalizada (TSOUKAS; CHIA, 

2002). E mesmo que isso ocorra, a qualquer momento, algum ator-rede humano ou não-

humano poderá reabrir a caixa-preta. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mote do presente estudo foi a busca da compreensão da mudança nas empresas enquanto 

fluxo, empregando para isso a ANT, o que permitiu compreender o processo de organizar um 

Centro de Serviços Compartilhados, enquanto uma dinâmica de associação de humanos e não-

humanos no estabelecimento e resolução de controvérsias, construindo e, por vezes, 

estabilizando o social.  

O presente estudo respondeu à seguinte questão de pesquisa: Como a agência de não-

humanos e humanos e a agência de sua associação ocorre em processos de mudança de 

foco não tecnológico em uma empresa à luz da ANT?  

O olhar sobre o embate entre os actantes, com argumentos e contra-argumentos, 

convergências e divergências de opiniões permitiu registrar posições ou inferir aquelas não 

explicitamente manifestas, propiciando um entendimento de como uma controvérsia nasce, se 

desenvolve e, eventualmente, se encerra sob a forma de uma caixa-preta, até que outro(s) 

actante(s) voltem a questiona-la reabrindo o debate.  

Em relação aos actantes humanos, a constatação de suas agências não se constituiu numa 

dificuldade ao longo do estudo. Na translação estudada, ficaram no centro do palco quatro 

personagens humanos que interagiram com os demais actantes (humanos e não-humanos) 

identificados. Foram eles: o diretor da RMSP, o implementador, a gerente do CSC e o 

consultor do CSC. Além desses, foram observadas diversas ações tomadas por outros actantes 

humanos, que também atuaram como mediadores nas redes formadas. Essa agência ocorreu, 

por exemplo,  na  participação ativa em debates, colocando argumentos geradores de 

controvérsias e na tomada de decisões.  

Pudemos depreender do estudo de caso que três posturas típicas foram observadas: 

debatedores, facilitadores e decisores. Especificamente temos: 

 Debatedores: Alguns actantes mostraram-se defensores ferrenhos de certas posições em 

determinadas controvérsias. Esta é a situação típica de alguns dos gerentes 

administrativos. Um exemplo de posição arraigada foi a do gerente administrativo Oeste 

na defesa em prol da formalização dos gestores. Eventualmente, em função do curso dos 

debates, certos actantes podem mudar de posição. A gestora de DH do CSC encaixa-se 

nessa segunda situação, pois tinha posição crítica ao projeto, considerando-o um 
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retrocesso quando ainda não tinha sido designada para tal liderança, mudando de 

entendimento após a designação. Como discutimos anteriormente tal mudança de posição 

foi devida à mudança de sua rede. 

 Facilitadores: Outros actantes, apesar de terem também suas posições, acabaram 

assumindo postura de facilitação dos debates, fazendo com que as diversas posições sejam 

explicitadas em prol de um debate mais profícuo. Durante o transcorrer dos 

acontecimentos tanto o implementador quanto o consultor do CSC assumiram 

preponderantemente essa postura.  

 Decisores: Finalmente, outros actantes além de participarem dos debates tinham o papel 

de tomadores de decisão, escolhendo qual posição seria a mais adequada, em sua ótica, 

contribuindo parcialmente ou decisivamente para o fechamento das controvérsias, 

transformando-as em caixas-pretas. Na maioria das situações tais decisões foram tomadas 

pelo diretor de operação da RMSP e pela gerente do CSC.  

Salientamos que tais posturas não foram exclusivas de actantes humanos. Não-humanos 

também assumiram posturas equivalentes. O debate com um não-humano pode ser observado 

nos contrapontos que foram feitos ao relatório da consultoria de redução de custos ao 

defender implementações numa estratégia de big bang. Portanto, um não-humano estava 

defendendo uma determinada posição no debate. Outro não-humano – o slide sobre os riscos 

empresariais da estratégia de big bang (Figura 78), trazido à baila pelo consultor do CSC, 

acabou defendendo uma posição contrária. A postura de facilitador também pode ser 

observada em determinados não-humanos. Foi o caso das planilhas de dimensionamento de 

pessoal que facilitaram o debate sobre a quantidade de pessoas que deveriam compor o CSC e 

os departamentos administrativos nas UNs/Sups. Finalmente, certos não-humanos tiveram 

postura decisória. Isso aconteceu no caso dos atores-institucionais, vistos aqui como 

pontualizações de atores-redes, que acabaram por decidir o curso de determinadas ações, 

como da diretoria colegiada aprovando a continuidade da implementação do projeto CSC. 

Portanto, a agência de não-humanos também pôde ser observada ao longo do estudo. Para tal 

tivemos que adotar o princípio da simetria, preconizado por Latour (1994), de forma a  

estarmos atentos à ação dos não-humanos na dinâmica social não apenas como resultado da 

ação humana. Apesar de mais discretos, não-humanos
95

 mostraram-se atuantes, mediando as 

                                                 
95

 Além do projeto de implementação do CSC, contratos mediaram a agência dos consultores nos projetos, 

relatórios de estudos anteriores voltaram à baila mesmo depois dos consultores que os elaboraram terem deixado 

a Empresa X meses ou anos atrás; metodologias acabaram direcionando decisões, um post it ‘falou’ na ausência 
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associações deles com outros actantes (humanos e não-humanos), agindo e alterando o curso 

dos acontecimentos
96

.  

Em síntese, atuaram, na concepção de Latour (2005)
97

, como ‘mediadores’, agindo de 

diferentes formas: (a) sugeriram a inclusão do CSC no planejamento tático da diretoria (no 

caso do post-it); (b) apontaram qual seria o perfil psicológico adequado para a gerência do 

CSC e selecionaram os candidatos mais aderentes a esse perfil; (c) determinaram o que 

deveria ou não ser feito (no caso dos contratos com as consultorias); (d) apresentaram razões 

para elaboração, recordaram aspectos históricos, levantaram situações vigentes, discutiram 

possibilidades de solução e recomendaram cursos de ação (no caso, por exemplo, dos estudos 

de consultorias); (e) alertaram sobre o risco empresarial de abordagens precipitadas de 

mudança (Slide sobre estratégia de implementação de Big Bang ou por ondas, Figura 78), 

diferenciaram a centralização da descentralização e do CSC (slide sobre diferença dos 

modelos organizacionais, Figura 56) e segmentaram atividades (slide de segmentação de 

atividades CSC x departamentos administrativos, Figura 60). Estas e outras agências dos não-

humanos encontram eco nas considerações de Latour (2005, p. 72), quando afirmou que “[ao 

invés de] determinar e servir como um pano de fundo para a ação humana, as coisas podem 

autorizar, permitir, produzir, encorajar, sugerir, influenciar, bloquear, retribuir, proibir e assim 

por diante”.  

Alguém pode alegar que tais não-humanos foram concebidos por actantes humanos e, 

portanto, tais ações eram intenções dos ‘autores’ originais. A questão não é a origem, nem a 

intenção original do autor e sim a ação do não-humano independentemente de seu ‘criador’. 

Essa ação pode acontecer, apesar da ausência de quem o concebeu (e em alguns casos sem 

saber quem o concebeu). Outro ponto é se essa ação estará ou não alinhada às intenções 

originais do autor. Um não-humano pode estimular reações diversas daquelas pretendidas 

pelo seu criador. Este foi o caso dos relatórios dos perfis psicológicos. Na diretoria de 

operação da RMSP essa metodologia era utilizada para a definição de práticas de 

desenvolvimento humano, por meio de processos de capacitação e de definição de alocação 

                                                                                                                                                         
de seu autor anônimo, relatórios de avaliação de perfil psicológico auxiliaram na escolha das liderança do CSC, 

etc. 
96

 O exemplo dado sobre a lei do rodízio de placas é real. Em praticamente todas as reuniões ocorridas ao longo 

dos acontecimentos descritos sempre existiu algum participante que se viu forçado a deixar a reunião por conta 

do final da placa do veículo. A opção era ficar até as 20h quando o veto à circulação cessava. Quais cursos de 

ação poderiam ter ocorrido caso esses actantes humanos tivessem permanecido nas referidas reuniões? Jamais 

saberemos. 
97

 Latour (2005, p.39, tradução livre) considera que mediadores “... transformam, transladam, distorcem e 

modificam o significado ou os elementos que supostamente carregam” 
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de profissionais, conforme um perfil estabelecido. A maioria desses relatórios já tinha sido 

elaborado meses e, em alguns casos, anos antes de se aventar a possibilidade de 

implementação de um CSC. Portanto, apesar da indicação de alocações de profissionais ser 

uma das aplicações, não foram criados preponderantemente com esse objetivo. Os humanos 

acabaram ficando reféns dos não-humanos neste caso. Independentemente de sua vontade, 

parte dos atores-rede candidatos a gerente do CSC foi beneficiado, enquanto outros sentiram-

se prejudicados pelo não-humano – relatório do perfil psicológico – que fazia parte de sua 

constituição. 

Além das agências de humanos e não-humanos o estudo identificou a agência da associação 

de humanos e não-humanos. Como visto anteriormente, actantes humanos como atores-rede 

resultam da associação de humanos e não-humanos, mas também actantes não-humanos 

podem ser atores-redes que possuem em sua constituição humanos. Isso deve ter ficado 

particularmente claro na descrição do processo de escolha da gerente do CSC. Para a 

constituição do ator-rede ‘gerente do CSC’ concorreram diversos humanos e não-humanos. 

Além da gerente administrativa de Produção B, participou também o e-mail que a designou 

por apresentar como elementos constituintes humanos (diretor e secretária) e não-humanos (e-

mail, lista de e-mails, minuta de texto do consultor). Foram envolvidos outros humanos 

(gerentes e gestores administrativos, os consultores do CSC e do perfil psicológico, a 

assessora, o implementador e o Superintendente de Produção B, que concordou com a 

liberação da sua gerente administrativa para assumir o CSC) e outros não-humanos (o método 

do perfil psicológico e todos os relatórios de perfis psicológicos dos candidatos). Quando deu 

início à gestão do CSC esse ator-rede foi se associando a cada um dos membros das equipes 

que foram se formando à medida que cada onda do processo de implementação caminhava, 

com os superintendentes e gerentes administrativos (agora numa associação distinta daquela 

que originalmente tinha) e à infraestrutura do CSC (local e equipamentos). Portanto, a 

capacidade de agência desse ator-rede decorre da associação de todos esses actantes que 

participaram na fase de sua escolha (pontualizados numa caixa-preta) e após a assunção da 

gerência. Este não foi um caso único. São exemplos de situações similares as redes como a 

que constituiu o implementador e o próprio CSC. 

O estudo também permitiu identificarmos a alternância dos actantes entre atuações como 

mediadores e intermediários. Nessa concepção mediadores seriam aqueles actantes que 

promovem transformações, enquanto intermediários seriam transportadores (LATOUR, 

2000). Esse olhar pela caracterização da atuação de mediadores e intermediários não é 
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absoluta para um dado actante, mas sim relativo ao momento considerado. Actantes, 

independentemente de humanos ou não-humanos, num dado momento atuaram como 

mediador e, no momento seguinte, como intermediário, na mesma ou em outras redes.  

O conceito de plasma da ANT, ou seja, todos os humanos e não-humanos que não 

participaram da dinâmica social (LATOUR, 2005), também pôde ser considerado no presente 

estudo. Alguns actantes passaram a compor o plasma  no transcorrer de desenvolvimento da 

dinâmica social.  Isso ocorreu por conta desses actantes terem deixado de se associar com 

outros actantes, na rede da implementação do CSC (por exemplo: o superintendente e a 

gerente administrativa da UN Leste que mudaram de cargo em Abril/2011, momento em que 

foi autorizada a implementação do CSC). Por sua vez,  outros que pertenciam ao plasma 

vieram a se agregar à dinâmica social da referida implementação, pois passaram a se associar 

à rede (por exemplo: os substitutos dos actantes humanos mencionados da UN Leste). Isso 

também não se restringiu aos actantes humanos, havendo diversos actantes não-humanos que 

igualmente desassociaram-se ou agregaram-se à rede do CSC. 

Talvez Latour esteja incomodado com a denominação que fizemos de actantes humanos e não 

humanos, pois a rigor, na ótica da ANT (LATOUR, 1994), não há como consideramos 

estados puros como humanos e não-humanos. Um humano traria em sua constituição não-

humanos. Um não-humano também traria em sua constituição humanos. Todos são híbridos, 

um terceiro estado. Portanto, caso seguíssemos à risca a ontologia proposta por Latour (1994) 

não deveríamos, a rigor, ter denominado, nem classificado de maneira distinta, humanos e 

não-humanos. O imbricamento de ‘humanos’ (vistos como híbridos) e ‘não-humanos’ 

(também vistos como híbridos) constituem atores-rede com diferentes identidades 

dependendo das associações.  

A partir dessas considerações percebemos que poderíamos ter reescrito o enunciado do 

problema de pesquisa nos seguinter termos: Como a agência de atores-rede ocorre em 

processos de mudança em empresas à luz da ANT? 

Entretanto, a razão que nos levou à não adoção desta ‘segunda versão’ do problema de 

pesquisa em detrimento da primeira, deveu-se à ênfase que quisemos dar justamente à 

contribuição da agência dos híbridos ‘não-humanos’, dos híbridos ‘humanos’, antes de se 

associarem e formarem diferentes atores-rede. 
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Parece-nos também que, de fato, este é o entendimento de Latour, pois apesar de defender a 

constituição dos híbridos (LATOUR, 1994), o autor ao longo de sua obra vem adotando, de 

longa data esta mesma opção (LATOUR, 1987; 1992; 1994), utilizando correntemente os 

termos ‘humano’ e ‘não-humano’, apesar da aparente incoerência que tal opção implicaria. 

Por sua vez, para conseguirmos responder ao problema de pesquisa, tivemos que enfrentar 

desafios metodológicos significativos inerentes à ANT, que merecem registro. Essas 

dificuldades ou desafios não foram enfrentadas exclusivamente por nós, já tendo sido 

apontadas também por autores como Latour (2005) e Venturini (2010). Law (2007)  apontou a 

característica da ANT de ser constituída por um conjunto disparatado de técnicas analíticas 

das mais diversas origens. Portanto, dificuldades analíticas são esperadas ao adotarmos tal 

abordagem teórica, porém essas não são as únicas. 

Mitev (2009) fez uma análise sistemática desses desafios. Entendemos que dos oito 

problemas apontados por essa autora , dois referem-se à abordagem em campo para 

construção dos dados e os demais à análise de dados. 

Como primeiro desafio elencado por essa autora, na nossa ótica ligada à abordagem em 

campo, surgiu o aspecto demandante da postura etnográfica da ANT, tanto de esforço quanto 

de tempo, além da falta de preparo específico da pesquisadora para tal empreitada. Isso 

também ocorreu na presente pesquisa. A postura etnográfica foi realmente demandante e 

igualmente não tínhamos preparação anterior. A necessidade de acompanhamento das 

dinâmicas sociais como actante exigiu disciplina na tomada de notas em campo, 

principalmente quando participantes ativos dos debates.  

O mantra latouriano de ‘seguir os atores’, num estudo longitudinal, exigiu também que 

estivéssemos presente aos locais onde os acontecimentos estavam ocorrendo. Aí reside outro 

desafio relacionado à postura etnográfica: não podemos estar fisicamente em todos os locais 

onde a ação acontece. Portanto, sabidamente, nem tudo foi relatado. Uma pergunta comum 

quando se utiliza a ANT é a quais locais devemos comparecer, já que a relevância de uma 

dada situação não necessariamente é conhecida a priori? Latour (2005, p.123, tradução livre) 

alerta que podemos ser informados, num dado momento, que “eventos cruciais ocorreram na 

porta ao lado”. No presente estudo, entendemos que esse risco foi minimizado, pois tínhamos 

a vantagem de estar numa posição privilegiada por conta da identidade de implementador, 

fazendo com que tivéssemos, não apenas acesso à maioria das situações relevantes, mas 

também, mediante o ator-rede Clovis-implementador, a agência para geração dessas situações 



271 

 

(por exemplo: a proposição e a participação da maioria das reuniões com tomadores de 

decisão – o diretor e a gerente do CSC). O posicionamento como implementador também fez 

com que fôssemos procurados por pessoas que buscavam auxílio para a solução de problemas 

ocorridos em situações em que não estávamos presentes, o que nos permitiu conhecer detalhes 

de acontecimentos dos quais não participamos diretamente. 

Outro aspecto, ainda relacionado à postura etnográfica da ANT, é o risco típico que a 

presença  do pesquisador  externo tem de alterar a dinâmica social, gerando constrangimento 

de um desconhecido coletando informações (JAIME, 2003). Neste estudo, na condição de 

actante, não tivemos esse problema por conta de pertencermos aos quadros da Empresa X e 

estarmos nos relacionando com pessoas que tipicamente faziam parte de nossas relações 

profissionais.  

O olhar para a agência dos não-humanos e da agência da sua associação com humanos é o 

segundo desafio na ANT, também ligado à construção dos dados, podendo redundar na não 

identificação de tais agentes (MITEV, 2009). O olhar do pesquisador precisou ser ‘refinado’ 

para captar as ‘atuações’, principalmente, de não-humanos. A dificuldade inicialmente está 

relacionada à simples consideração do actante não-humano (por exemplo: a placa do carro de 

uma pessoa exige que ela saia de uma reunião). Depois perceber sua participação na dinâmica 

social (no exemplo: a placa do carro tem relação com a lei de rodízio de veículos na cidade de 

São Paulo, que limita a circulação de veículos em determinados dias da semana pelo critério 

do final da placa do veículo). Na sequência, identificar qual foi a agência que o mesmo teve 

(no exemplo: a lei de rodízio impediu a permanência da pessoa na reunião, alterando a 

dinâmica da reunião). 

A dificuldade desse olhar para a agência de não-humanos no presente estudo pode ter sido 

ainda mais acentuado que nos estudos típicos da ANT por conta  da implementação do CSC 

não ser uma translação com mote tecnológico. Uma translação, como, por exemplo, a 

implementação de um ERP, tem um não-humano no centro do palco, para utilizar uma 

metáfora de Latour (2005). Numa translação não tecnológica, os não-humanos são 

coadjuvantes ou agem nos bastidores. Sem eles, da mesma forma que no teatro, o espetáculo 

não acontece, porém a atenção para sua atuação não é tão facilmente percebida, em especial 

para aquele espectador que só tem olhos para quem está no centro da cena.  

A vasta quantidade de dados acumulados também foi apontada por Mitev (2009) como um 

desafio relevante para a análise dos dados. De fato, a quantidade de diferentes elementos 
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considerados na dinâmica social (actantes humanos e não-humanos, controvérsias, caixas-

pretas, argumentos e decisões e as associações entre esses elementos), assim como a 

quantidade de cada um deles, constituíu-se num desafio em si. Apenas a título de 

exemplificação, no presente estudo tivemos que tratar com um diário do projeto de 451 

páginas, 830 e-mails trocados entre os actantes, cinco entrevistas e dois grupos de foco que 

perfizeram 342 páginas de transcrições, três vídeos que totalizaram mais de oito horas de 

gravação, 33 arquivos de apresentação e 11 relatórios de consultoria, só para citar os 

principais. Portanto, ao seguir os atores fomos afogados pelos dados como alertado por Latour 

(2005, p. 123, tradução livre): “após alguns meses somos afogados numa enchente de dados, 

relatórios, transcrições, tabelas, estatísticas e artigos”. A quantidade de dados construídos 

numa observação participante é volumosa e complexa, principalmente quando se focalizam 

controvérsias. Notamos que nos estudos realizados por Latour e outros pesquisadores 

espalhados pelo mundo no MACOSPOL são montadas equipes com diversos membros, 

exercendo diferentes funções, para conseguirem realizar a cartografia de controvérsias.  

Outro desafio apontado por Mitev (2009) foi relativo à dificuldade de utilização da ANT de 

forma mecânica e instrumental. No nosso caso, ao menos no início, essa dificuldade foi 

efetiva e significativa. O tratamento e análise dos dados talvez tenha se caracterizado com um 

dos maiores desafios para o pesquisador da ANT, transparecendo, pelo menos para o 

pesquisador neófito na Teoria Ator-Rede, certa insegurança ou indefinição analítica. Apesar 

disso, a adoção da cartografia de controvérsias, preconizada por Venturini (2010a; 2010b), 

mostrou-se uma alternativa para chegarmos à descrição da translação, mesmo tendo-se 

mostrado enigmática para a realização efetiva da análise. A busca por um caminho que 

pudesse ser trilhado de forma a permitir o tratamento dos dados  (como o explanado no 

capítulo de Percurso Metodológico), exigiu dedicação significativa dos pesquisadores.  

Apesar da dificuldade, consideramos que ao término da análise tenhamos obtido êxito em 

nosso intento, o que facilitou a descrição do que estava sendo construído naquele momento. A 

base de softwares compartilhada pelo projeto MACOSPOL foi contributiva para minimizar 

tais incertezas. Foi nessa base que identificamos o software de redes dinâmicas (Gephi 0.8). 

Salientamos que, apesar do espírito de compartilhamento de recursos e metodologias entre 

pesquisadores que norteia a constituição da referida base, a identificação desse aplicativo não 

foi simples, por conta da diversidade de opções disponíveis. Além da busca de novas 

tecnologias, tivemos que aprendê-las (softwares gephi e timeline), assim como adaptar outras 

já conhecidas (software de mapas mentais).   
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Além do mais, a inserção de dados no software de redes dinâmicas configurou-se num esforço 

significativo, por conta de ter sido feita por meio de digitação via teclado, tendo em vista a 

quantidade de dados envolvida (cerca de 9.000 nós e quase 38.000 ligações). Entendemos que 

planilhas de campo e o desenvolvimento de futuras interfaces entre softwares poderão facilitar 

a migração dos dados construídos em campo, abreviando o tempo para análise de dados. 

Ainda na análise de dados, a dificuldade de classificação dos tipos de atores é, segundo Mitev 

(2009), outra dificuldade encontrada nos estudos de ANT. Pairaram algumas dúvidas sobre 

como classificar determinados actantes. Como discutimos ao justificar as razões da redação 

do problema de pesquisa, todos os actantes são híbridos. Entretanto, caso tivéssemos 

considerado apenas essa classificação teríamos dificuldades de distinguir uns dos outros. 

Latour ao longo de sua obra também opta pela distinção entre humanos e não-humanos para, 

aparentemente, facilitar a compreensão, como já comentamos. Assim, seres humanos 

abordados ‘individualmente’ foram categorizados como ‘humanos’. Seres humanos agrupados 

e associados a não-humanos, assim como unidades organizacionais foram categorizados como 

‘atores-institucionais’ ou macro-atores como costuma denominar Latour (2005). Documentos, 

sistemas de TI, e-mails, caixas de e-mails, relatórios, planilhas, apresentações, leis, ou seja, 

quaisquer objetos cujos conteúdos fossem mais relevantes do que suas estruturas físicas, 

foram contemplados como quase-objetos. Finalmente, consideramos como objetos aqueles 

híbridos cuja materialidade era relevante para sua agência, tais como  os celulares, os 

notebooks, as placas de carro, os carros e o local do CSC. A classificação que adotamos abre 

a possibilidade de sua alteração, por exemplo, de um objeto para um quase-objeto. Foi o caso 

do post-it: sem anotação considerado um objeto; com anotação um quase-objeto. 

Mitev (2009) também apontou a dificuldade de diferenciar a atuação dos atores na ANT por 

conta do aplanamento da rede. Apesar de também termos nos deparado inicialmente com essa 

dificuldade entendemos que a diferenciação dos actantes pôde ser obtida a partir da 

construção das redes dinâmicas, o que permitiu a utilização de métricas tais como o grau que, 

pela quantidade de associações de cada actante com os demais, permitiu aquilatar e 

diferenciar a relevância entre os mesmos. Além do mais, ao esmiuçarmos as controvérsias, 

detalhando-as, como fizemos, por meio de mapas mentais adaptados, pudemos diferenciar a 

participação dos actantes nos debates. 

Mitev (2009) também aponta que apesar da ANT preconizar a busca por diversas 

interpretações, não há nenhuma orientação do que fazer com tais interpretações. Além do 



274 

 

mais, segundo ela, atores não-humanos também dependem da interpretação do pesquisador. 

Latour (2005) deixou claro que o actante é que conhece e compreende o que está 

acontecendo. Seria, para esse autor, um sinal de arrogância científica considerar que um 

pesquisador ensinaria algo a um actante. Por essa razão, deu ênfase às descrições em 

detrimento às interpretações ‘dos pesquisadores’. Entretanto, Latour (2005) reconhece que os 

actantes têm suas próprias ‘teorias’ sobre os acontecimentos, ou seja, suas interpretações 

sobre o ocorrido. Em outras palavras, o próprio autor reconheceria a relevância de se colher as 

interpretações dos actantes. Portanto, discordamos de Mitev (2009) nesse ponto. Cabe ao 

pesquisador escutar e registrar as interpretações dos actantes. Nesse estudo procuramos fazer 

isso, em retrospectiva, por meio do registro da opinião dos actantes humanos nas entrevistas 

individuais e nos grupos de foco e ao longo das associações com os actantes. Suas opiniões e 

explicações permearam as várias citações apresentadas ao longo do texto. Actantes não-

humanos também foram citados a partir de trechos igualmente selecionados.  

A ANT, para Mitev (2009), propiciaria uma perda de perspectiva histórica pelo foco no nível 

micro. De fato, o convite ao ‘olhar míope de formiga’
98

 feito por Latour (2005) pode levar a 

tal problema. Entretanto, entendemos também que a perda nos detalhes é mais uma falta do 

pesquisador do que, necessariamente, da ANT. No presente estudo entendemos  que a aludida 

falta de perspectiva histórica não ocorreu por conta da adoção da linha do tempo, descrevendo 

os acontecimentos que permearam dezessete anos da ‘vida’ da Empresa X. Isso deve ter 

ficado particularmente claro ao analisarmos a implementação do CSC sob o prisma das 

translações de interesse.  

Aliás, a noção de tempo é relativa na ANT. Em determinados momentos temos que nos deter 

em detalhes ocorridos em poucas horas (por exemplo: controvérsia da inclusão da 

implementação do CSC como macro-ação no planejamento tático da diretoria de operação da 

RMSP), em outros os acontecimentos permeiam meses ou anos (por exemplo: a questão dos 

gestores). Por sua vez, certas controvérsias podem remeter a discussões tidas anos antes, 

fazendo com que o passado estivesse mais próximo do presente do que situações vivenciadas 

pouco tempo antes, conforme afirmou Latour (1994) ao diferenciar as noções de tempo 

moderna e não-moderna (Figura 3). A tensão centralização versus descentralização, por 

exemplo, ocorrida em meados da década de 1990, quando se estabilizou o modelo 

descentralizado, voltou a se estabelecer na discussão do modelo de gestão administrativa da 

                                                 
98

 Metáfora de Latour (2005) para o olhar detalhista do pesquisador num postura etnográfica ao realizar a 

observação participante. 
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diretoria de operação da RMSP por conta da implementação do CSC. Portanto, os anos de 

2010 a 2012 (quando estava em discussão a implementação do CSC) estavam muito mais 

próximos de 1995 (quando foi discutida a descentralização) do que o ano de 2003 (quando o 

modelo descentralizado encontrava-se em  aplicação e ocorreu um primeiro abalo com o 

downsizing). 

Uma crítica que se faz à ANT, como colocado anteriormente, é sobre a questão do poder. 

Giddens  interpreta a concepção de poder na Teoria Ator-Rede como algo misterioso, sem 

lugar definido, como pairando e suportando tudo (AMANTINO-DE-ANDRADE, 2004,         

p. 10). 

Não é essa a forma pela qual Latour (1986) vê a concepção de poder na ANT. Para esse autor, 

o poder não pode ser visto como uma noção vaga, baseada no comportamento das pessoas, 

mas resultante do esforço (trabalho) de agregação de actantes por meio de alistamento, 

convencimento e engajamento, principalmente, de não-humanos: “[n]ovo é o fato de os 

objetos surgirem de súbito não apenas como atores completos, mas também como aquilo que 

explica a paisagem variegada pela qual começamos, os poderes supremos da sociedade, as 

notórias assimetrias, o rude exercício do poder” (LATOUR, 2012, p.109). 

Por sua vez, Czarniawska (2012) classificou como ‘perda de tempo’ fazer um estudo quando 

‘heróis’ e ‘vilões’ são previamente conhecidos, como fica claro em suas palavras: 

... uma lição para estudar organizing: se é sabido desde o início quem tem poder, 

quem é o herói e quem é o vilão, pesquisar é uma perda de tempo. Um estudo que 

verdadeiramente pretende prover informação que não existe antes, começa com a 

identificação de actantes [...] num dado caso [...], seguem uma trajetória narrativa 

[...] e mostra como actantes que estabelecem associações e se estabilizam tornam-se 

atores ou mesmo macro-atores. Afinal, macro atores são grandes redes que estão 

escondendo sua característica de rede por meio de apresentar-se através da voz de 

um porta-voz representativo (CZARNIAWSKA, 2012, p. 154, tradução livre). 

Entendemos que a referida autora está enganada ao considerar uma perda de tempo a pesquisa 

quando, supostamente, se conhece a priori os detentores de poder formal, ainda mais numa 

abordagem como a ANT que prescruta não apenas a agência de humanos, mas também de 

não-humanos e de suas associações. Poder, na ótica da ANT, como citado em Latour (2005), 

seria resultado de tais associações, possibilitando agência aos atores-rede em função de quais 

humanos e não-humanos passassem a constituí-los. 

No caso por nós investigado,  diretores, superintendentes e gerentes eram detentores de poder 

formal. Entretanto, o estudo mostrou como as diferentes associações de humanos com não-
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humanos propiciaram a alteração nas identidades dos actantes, conferindo maior ou menor 

poder. Descrevemos situações em que um singelo post-it foi decisivo na cadeia de 

acontecimentos que levaram a inclusão do projeto CSC como uma macro-ação da diretoria de 

operação da RMSP. Em outro exemplo, relatórios de perfis psicológicos foram fundamentais 

na indicação do gerente do CSC. 

Dois não-humanos mostraram de maneira mais evidente como a formação de redes 

constituem-se em fontes de poder. Foram eles as designações tanto do implementador, quanto 

da gerente do CSC, por meio de e-mails enviados pelo diretor de operação da RMSP. Tais e-

mails ao serem enviados passaram a fazer parte das redes do gerente administrativo da 

manutenção e da gerente administrativa de Produção B ‘transformando-os’ no implementador 

e na gerente do CSC, respectivamente. Portanto, suas identidades foram alteradas. 

Apesar de constituírem-se em associações óbvias de atribuição de poder, uma série de outros 

elementos compuseram as redes desses e de outros actantes. O Clovis-implementador 

associou-se ao diretor, à assessora, aos consultores, aos gerentes administrativos, aos gestores 

(nas reuniões que manteve), aos empregados dos departamentos administrativos (nas palestras 

que proferiu), mas também definiu pautas de reuniões, no gerenciamento do contrato de 

consultoria (recebendo relatórios, pautando-se pelo contrato em si, fazendo as medições), as 

planilhas de construção de dados sobre dimensionamento, formou critérios para seleção do 

gerente do CSC, só para citar alguns. Essas associações que constituíram esse ator-rede, 

resultaram em poder por permitir agir, acessando tomadores de decisão e formadores de 

opinião, estabelecendo o que seria discutido, controlando os recursos de consultoria, 

consultando informações restritas, estruturando a construção de dados, definindo as 

características do gerente do CSC. 

Agregue-se a tal rede todo o arcabouço da identidade do Clovis-pesquisador que construiu em 

detalhes o diário do projeto e acessou, uma literatura sobre mudanças (episódicas e contínuas) 

e sobre ANT, que instilaram nesse ator-rede um olhar, dentre outras coisas, para as 

controvérsias, que foram identificadas, codificadas, inseridas no software de redes dinâmicas, 

estruturadas em mapas mentais adaptados, sintetizadas  em quadros, entre outros. Esse 

conjunto de associações propiciaram ao Clovis-pesquisador-implementador uma visão 

privilegiada da translação em curso na Empresa X, que também resultou num poder informal. 

Por outro lado, a continuidade do Clovis-gerente administrativo durante o processo de 

implementação do CSC permitiu, por contato com seus gestores e colaboradores, aquilatar os 



277 

 

efeitos desse processo, ou seja, a mudança da rede que constituía essa identidade, por meio da 

transferência de actantes humanos (seus subordinados) e não-humanos (microcomputadores e 

veículos) e de suas respectivas agências (os serviços que prestavam), que acabaram sendo 

transferidas para a rede da gerente do CSC. Portanto, as aludidas transferências resultaram 

numa reorganização da rede do Clovis-grerente administrativo, tendo como consequência a 

redução de poder desse ator-rede.  

Ainda nesta considerações finais, precisamos responder a Latour (2005), quando questiona a 

todos que empregam a Teoria Ator-Rede, se elaboraram um estudo de qualidade. Para isso, 

será preciso trazer as colocações que ele faz sobre o que caracteriza um bom estudo com 

ANT.  

Inicialmente, Latour (2005) considera que um bom relatório empregando a ANT deveria ser 

uma narrativa ou uma descrição e também uma proposição. Entendemos que o presente 

estudo atendeu a esta característica por ter se constituído numa descrição dos acontecimentos 

que permearam a história da Empresa X por dezessete anos, de maneira mais geral, e quatro 

anos em maior profundidade, procurando manter a simetria entre actantes. O relatório também 

foi propositivo em termos analíticos contribuindo para outros pesquisadores que venham a 

utilizar a cartografia de controvérsias e as translações de interesses, para que tenham um 

caminho um pouco mais ‘sólido’ para percorrer do que o que tivemos. 

Outra característica apontada por Latour (2005) de bons estudos ANT seria mostrar que todos 

os atores fazem algo, ou seja, não estão simplesmente lá. Na nossa concepção essa 

característica também foi atendida, porque descrevemos actantes humanos e não-humanos 

associando-se e disassociando-se  dinamicamente, formando e dissolvendo redes. A agência 

de não-humanos foi destacada apontando sua atuação na dinâmica social. Portanto, os 

actantes que compuseram a descrição dos acontecimentos tinham uma razão de ser. 

Latour (2005) também enfatiza a importância de mostrar as bifurcações da dinâmica social, 

gerando outras translações. Acreditamos que isso aconteceu na abordagem que fizemos das 

translações de interesses na qual fica claro como os interesses dos actantes foram se 

transformando ao longo do tempo, com constantes mudanças de curso de ações, mediante a 

utilização de diferentes estratégias de tradução. Isso também ocorreu ao detalharmos as 

controvérsias nas posições defendidas pelos actantes, que se configuravam em cursos de ação 

possíveis. Quando a controvérsia foi encerrada, estabilizando-se mesmo que precariamente 

numa caixa-preta, um curso de ação se estabeleceu. Caso a caixa-preta volte a ser 
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questionada, as posições da controvérsia original eventualmente poderão se apresentar como 

uma possibilidade ou outras posições poderão surgir.  

Num bom relatório ANT deve também ocorrer a consideração dos atores como mediadores e 

não somente como intermediários (LATOUR, 2005). A atuação como mediadores foi 

destacada para actantes humanos e não-humanos, mostrando que tais condições não eram 

fixas, mas sim variando ao longo do tempo com as associações que os actantes tinham entre 

si. Num momento um actante era mediador, noutro se incorporava ao plasma social sem 

qualquer agência associada à rede da implementação do CSC. 

Latour (2005) também apontou o que caracteriza um texto ruim. Uma primeira característica 

indesejável num relatório ANT é a concentração da dinâmica social em poucos actantes dos 

quais emerge toda a dinâmica. Entendemos que na descrição dos acontecimentos, diversos 

actantes humanos e não-humanos (atores-institucionais, quase-objetos e objetos) se 

sucederam e compartilharam o palco. Apesar de termos apontado quatro actantes humanos 

mais relevantes (diretor, implementador, consultor do CSC e gerente do CSC) a dinâmica 

social não se restringiu apenas a esses actantes. A diversidade de actantes não-humanos 

também foi significativa, como já colocado em outras oportunidades. 

Outra característica inadequada apontada por Latour (2005) num relatório ANT é a não 

ocorrência de translações, apenas de movimentações, ou seja, ao invés de pontuar as 

transformações efetivas, seriam apontados deslocamentos de actantes. A análise das 

translações de interesse mostrou as traduções ocorridas, assim como as alterações de 

identidade dos actantes também foram pontuadas ao longo da descrição da implementação do 

CSC  na diretoria da RMSP na Empresa X. 

Latour (2005) destaca que um relatório ruim seria produzido de uma forma ad hoc segundo o 

olhar de atores específicos. O presente estudo também não incorreu nesse problema por conta 

da multivocalidade conferida a diferentes actantes por meio dos métodos de construção de 

dados empregados. 

Outra crítica feita aos relatórios ANT por Latour (2005) seria “um texto padrão, anônimo, 

uniforme e que nada acontece”. Por questões éticas, já explanadas anteriormente, tivemos que 

manter sigilo sobre a Empresa X e sobre os envolvidos. Entretanto, sigilo é distinto de 

anonimato. O sigilo pressupõe algo escondido, um segredo e o anonimato uma ausência de 

autoria (HOUAISS, 2001). O texto é sigiloso, mas não anônimo, até mesmo porque está claro 
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que o autor é o pesquisador, versando sobre acontecimentos ocorridos na empresa onde 

trabalha. Não pairarão dúvidas para quaisquer um dos envolvidos na descrição da dinâmica 

social na Empresa X sobre  ‘quem é quem’. A opção de identificação dos actantes humanos, 

por meio dos cargos que ocupam, e dos actantes não-humanos, na maioria das vezes, por  suas 

denominações, em ambos os casos foi muito próxima da adotada correntemente na referida 

empresa. As exceções foram para denominações que tivessem relação direta com o negócio 

da Empresa X e, portanto, revelariam sua identidade. Portanto, reputamos que o problema 

aludido também não ocorreu no presente estudo.  

Um último ponto relevante considerado como inadequado por Latour (2005) nos relatórios de 

estudos com ANT é a diluição das translações sendo apontadas apenas realocações, 

transportando causalidades por intermediários. A análise por translação de interesses cumpriu 

o papel de sintetizar as translações ocorridas ao longo da descrição dos acontecimentos na 

Empresa X. A ação de mediação foi constatada em diferentes atores-rede, tendo já sido objeto 

de explanação. Portanto, entendemos que também esse quesito foi respeitado no presente 

estudo. 

Por fim, a adoção da Teoria Ator-Rede permitiu-nos compreender a complexidade da 

mudança enquanto fluxo, como construção de controvérsias pelos atores-rede, constituídos 

por associações entre humanos e não-humanos. Algumas delas ao se estabilizarem, organizam 

esse fluxo e resultam em algo aparentemente estável, ou seja, levam à ‘organização’, como é 

o caso do Centro de Serviços Compartilhados, caso se transforme em uma caixa-preta. 

Todavia, é importante sublinhar que mesmo que isso aconteça, as redes envolvidas nas 

controvérsias encerram em suas associações, diferentes posições e argumentos que as 

constituem, possibilidades que podem ser retomadas pelos actantes a qualquer momento, 

gerando outras translações / traduções, em um contínuo processo de organizar (organizing) ou 

tornar-se (becoming). Nesse sentido, vamos ao encontro do que observou Chia (1999, p.223, 

tradução livre) ao defender uma ontologia de processos para mudança: “[...] já não podemos 

traçar uma única trajetória ao longo da qual a mudança irá ocorrer. Em vez disso, precisamos 

agora pensar em termos de múltiplas trajetórias de grupos de probabilidade”, iluminando a 

natureza imprevisível da mudança nas organizações. 

Entendemos que a ANT é capaz de mostrar o processo de construção de categorias 

institucionalizadas (TSOUKAS; CHIA, 2002), porém diferentemente do que defendem esses 

autores que compartilham a perspectiva de processos, ocorrendo não só pela ação de atores 
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humanos, mas também de não-humanos. Notamos ainda que eles não apontam como esse  

processo de construção se dá – uma contribuição que procuramos trazer para a academia com 

nosso estudo. 

Ainda assim, entendemos que persiste o desafio da descrição das mudanças contínuas em 

organizações, como já apontado por Van de Ven e Poole (2005) ao defenderem para essa 

perspectiva, o enfoque pela ‘variância’ (via análise de sistemas não linerares) ao invés de 

‘narrativas’. Em relação a essa última abordagem, que entende os processos como compondo 

a realidade, chegam a indicar a ANT entre as poucas possibilidades metodológicas a dar conta 

do desafio, criticando porém que, na tentativa dos pesquisadores apreenderem o processo - 

algo que nunca pára, acabam reificando-o por meio de representações estáticas.  

Sobre isso pontuamos que a opção por nós adotada de representação do desenrolar da 

translação por meio dos diagramas de actantes e dos mapas mentais evolutivos como 

fotogramas num filme deveu-se a uma limitação da mídia adotada e exigida pelo meio 

acadêmico, no caso um relatório de pesquisa em papel. Portanto, a limitação não é nem dos 

pesquisadores, nem da metodologia e muito menos da tecnologia. Vídeos poderiam ser 

gerados a partir da captura da imagem animada da linha do tempo do software de redes 

dinâmicas (Gephi 0.8). Para sua visualização o leitor teria que dispor de um microcomputador 

com recursos de mídia instalados para a reprodução do arquivo. Caso a mídia primária não 

fosse o papel, mas sim forçosamente uma mídia digital, o autor de um texto científico poderia 

considerar a inserção desses vídeos no corpo do texto para com ele interagir.  

Assim, acreditamos que mostrar o processo de organizing torna-se viável, caso não 

desconsideremos os avanços da tecnologia de mídia com soluções inovadoras e criativas de 

representação para serem adotadas, inclusive pelo mundo acadêmico. Soluções como a 

construção do portal proposto por Venturini (2012)
99

 são mais bem-vindas e adequadas para 

mostrar a dinamicidade social num olhar como o da ANT, do que simplesmente passar a 

utilizar modelos de variância em organizing como defendido por Van de Ven e Poole (2005).   

 

                                                 
99

 O estudo forneceu um conjunto de informações que exemplificam os conteúdos para desenvolvimento de um 

site com as características preconizadas por Venturini (2010b): (a) glossário com termos ANT (Apêndice G);     

(b) literatura sobre implementação de CSC (Capítulo 4); (c) mapas mentais sobre controvérsias (Apêndice F);  

(d) as escalas das controvérsias; (e) diagramas de actantes (Apêndice H); (f) cronologias das controvérsias em 

gráficos de Gantt; (g) tabelas do cosmos (Apêndice I). 
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Sobre o prisma da literatura de gestão que trata de Centros de Serviços Compartilhados, 

apresentada neste relatório como parte do referencial teórico, o enfoque de dificuldades, 

resistências ou fatores críticos de sucesso é por demasiado simplista para abarcar toda a 

complexidade mostrada numa implementação desse tipo, quando contrastada com a 

multiplicidade de  controvérsias cartografadas no presente estudo com a Teoria Ator-Rede.  

De fato, falar em gestão de mudanças, como apregoa essa literatura é, de fato, uma 

impossibilidade. Grey (2004) menciona situações relativas a projetos de qualidade total e de 

reengenharia de processos que, em sua maioria, redundaram no fracasso em atingir seus 

objetivos. Portanto, é falacioso considerarmos, que ao seguirmos o preconizado na literatura 

sobre gestão de mudanças (ou o estabelecido em qualquer planejamento interno), os objetivos 

serão atingidos. Se formos transpor ao caso aqui estudado, o CSC para as consultorias e a 

literatura de negócios é ‘a mudança’, numa visão episódica, enquanto para nós é uma 

‘organização’, uma estabilização provisória do processo contínuo de organizar, fruto de 

translações de interesses. 

A literatura em gestão faz parecer que gerir a mudança assemelha-se a fazer o planejamento 

de uma rota para um avião: sabemos que durante o voo turbulências podem ocorrer, mas se 

tivermos pilotos competentes para fazer os desvios necessários chegaremos ao nosso destino 

(sim: apenas pilotos, pois o avião não é guiado sem humanos, nesse pensamento).  

Parece-nos que uma metáfora mais adequada seria o rafting. Um grupo de pessoas 

enfrentando um rio caudaloso com inúmeras corredeiras. Por mais que haja alguém mais 

experiente, todos os demais (alistados) participam da tarefa  de seguir um curso rio abaixo. 

Para tal precisam ter o equipamento adequado para a navegação (barco e remos) e para sua 

proteção individual (capacetes e coletes salva-vidas). Esses não são os únicos não-humanos 

envolvidos na situação. No caminho, além da turbulência das corredeiras, surgem pedras, 

cascatas, redemoinhos, curvas, cada qual com ações distintas e, por vezes, inesperadas que 

precisam ser superadas tão logo se apresentem. As possibilidades do barco virar, antes de 

chegar na parte calma do rio e não chegar ao destino são significativas. Em outras palavras, o 

rafting apresenta um cenário muito mais intenso e imprevisível para o entendimento do 

processo de mudança do que o planejamento de voo.  

Portanto, ao invés de vermos a gestão de mudanças como uma maneira definida daquilo que 

deveria ser feito para se atingir certos objetivos, podemos, quanto muito, procurar alistar 

actantes humanos e não-humanos para ‘perseguir’ objetivos alinhados com nossos interesses. 
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Entretanto, não há como garantir nem que os actantes alistados sigam o curso das ações 

desejado, nem como evitar que outros actantes não alistados e, por vezes, não vislumbrados se 

imiscuam na dinâmica social, fazendo com que seus interesses originais não sejam atendidos, 

caixas-pretas sejam abertas, posições conflitantes ganhem adeptos e translações não previstas 

ocorram. Portanto, o destino final é uma incógnita. 

Então, nenhuma ‘gestão’ é possível? O que fazer nas empresas se  projetos tem que ser feitos 

e serviços tem que ser executados, ou seja, o social continuará demandando sua construção? 

Se a gestão for entendida como o esforço de alistamento, o olhar para as controvérsias, a 

busca da agência dos não-humanos visando atingir objetivos, então alguma ‘gestão’ pode ser 

perseguida.  

Entendemos que o arcabouço metodológico levado a efeito no presente projeto não teria 

condições de ser utilizado plenamente no âmbito empresarial por conta do esforço de 

construção de dados e do tempo de resposta de curto-prazo demandados tipicamente no meio 

empresarial. Contudo, a aplicação de determinados conceitos e ferramentas, pode iluminar a 

dinâmica social envolvida nos processos de mudança, permitindo uma compreensão mais 

profunda das mesmas. Essa aplicação poderia ser levada a efeito por profissionais das equipes 

do projeto de mudança das próprias empresas ou por consultorias empresariais contratadas 

para suporte que dominassem os conceitos da ANT e da referida metodologia, em especial a 

cartografia de controvérsias. Controvérsias seriam melhor compreendidas, subsidiando os 

processos decisórios.  

Seria possível, em termos empresariais, lançar mão da adoção da observação participante 

(com simplificação das anotações em campo), a adoção do software de redes dinâmicas e a 

representação pelos diagramas de actantes (para aquilatar a relevância dos actantes ao longo 

do tempo), assim como a utilização de um site nos moldes preconizados por Venturini 

(2010b)
100

. 

                                                 
100

 Com o advento das redes sociais (na web) o debate sobre assuntos passou a fazer parte do dia-a-dia de uma 

parte daqueles que navegam na internet. Entretanto, a prática adotada é a de postagem de mensagens sem 

nenhuma estruturação prévia. As recomendações de Venturini (2010b) para elaboração de um portal permitiriam 

o registro dos dados de forma a facilitar o conhecimento de informações sobre a mudança em curso pelos 

empregados da Empresa X, assim como a participação dos mesmos no debate de controvérsias. Consideramos 

que um desafio seria conciliar a transparência do debate com decisões contrárias a posições defendidas por parte 

dos participantes numa escala corporativa. 
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Em relação a novas pesquisas acadêmcias, sugerimos que sejam empreendidos esforços para  

que outros estudos utilizando a Teoria Ator-Rede (e caminhos próximos, como o modelo 

rizômico sugerido por Chia, 1999) para compreender processos de mudança com foco não 

tecnológico, ainda pouco presentes nos estudos organizacionais sejam realizados, empregando 

inclusive, outros recursos disponíveis. 

Ao finalizar este relatório de pesquisa, após mergulharmos no magma da ANT e realizado um 

esforço intenso de pesquisa ao descrevermos as entranhas da implementação do Centro de 

Serviços Compartilhados na Empresa X, uma pergunta nos assalta: Qual agência esse não-

humano, colocado no mundo como integrante do coletivo social e  ora ‘estabilizado’, terá 

no futuro? Só o tempo dirá.  
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APÊNDICE A – Estudos sobre ANT no Brasil 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 9 - Síntese de artigos sobre ANT no Brasil (continuação) 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro 9 - Síntese de artigos sobre ANT no Brasil (continuação) 
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ANT 

Indústria 

automobilística 

Pesq campo  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE B – Estudos sobre ANT e mudança organizacional 

 

Quadro 10 – Síntese de artigos sobre ANT e mudança organizacional 

ORD AUTOR TÍTULOS DOS ARTIGOS PAIS ANO PERIÓDICO Assunto Foco ANT Perspectiva 
Construção 

de dados 

Tempo 

de 

análise 

Unidade de 

análise 

1 

Balloni; 

De Souza; 

Bermejo. 

Governance, sociotechnical 

systems and knowledge society: 

Challenges and reflections 

Portugal 2010 

Communications 

in Computer and 

Information 

Science,  

Governança, 

Sociedade do 

conhecimento 

e sistemas 

sociotécnicos 

          

2 
Bridgman; 

Willmott 

Institutions and technology: 

Frameworks for understanding 

organizational change - The 

case of a major ICT outsourcing 

contract. 

EUA 2006 

 Journal of 

Applied 

Behavioral 

Science 

Crítica a 

Orlikowski e 

Barley 

  
Teoria 

institucional 
      

3 

Doorewaard; 

Van 

Bijsterveld 

The Osmosis of Ideas: An 

Analysis of the Integrated 

Approach to IT Management 

from a Translation Theory 

Perspective 

Nova 

Zelândia 
2001  Organization, 

Abordagem 

integrada de 

gerenciamento 

de TI 

Montagem de 

discurso 

organizacional 

como osmosis 

e não como 

clonagem 

      
Processo de 

translação  

4 Hussenot  

Between structuration and 

translation: An approach of ICT 

appropriation 

França 2008 

 Journal of 

Organizational 

Change 

Management 

terceirização 

de ICT 

Dinâmica de 

translação e 

estruturação 

    1 ano Práticas 

5 
Kavanagh; 

Araujo  

Chronigami: Folding and 

unfolding time 
EUA 1995 

Accounting, 

Management and 

Information 

Technologies 

A natureza do 

tempo 

Processos 

heterogêneos 

de construção 

da natureza e 

sociedade 

Entendimento 

construtivista 

do tempo 

Longitudinal     
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Quadro 10 - Síntese de artigos sobre ANT e mudança organizacional (continuação) 

ORD AUTOR TÍTULOS DOS ARTIGOS PAIS ANO PERIÓDICO Assunto Foco ANT Perspectiva 
Construção 

de dados 

Tempo 

de 

análise 

Unidade de 

análise 

6 
Linde;  

Linderoth 

Who has the power over spaces 

of innovation? The role of 

technology in ICT-triggered 

change processes  

Suécia 2008 

 International 

Federation for 

Information 

Processing 

ICT 
Papel da 

tecnologia 
  Longitudinal 1 ano 

Programas de 

ação 

7 
Linderoth; 

Pellegrino 

Frames and inscriptions: 

Tracing a way to understand IT-

dependent change projects 

Suécia / 

Itália 
2005 

 International 

Journal of Project 

Management 

Processo de 

projeto e 

manag/ TI 

Inscrições 

Scot (Social 

construction 

of technology) 

      

8 McGrath  

The Golden Circle: A way of 

arguing and acting about 

technology in the London 

Ambulance Service 

Inglaterra 2002 

European Journal 

of Information 

Systems 

LASCAD 

Discutindo e 

agindo entre 

players chave 

no programa 

de mudança 

    4 anos 

Interesses 

alternativos 

emergem e como 

estabilizam ao 

longo do tempo 

9 

Sarker; 

Sarker; 

Sidorova 

Understanding business process 

change failure: An actor-

network perspective 

EUA 2006 

Journal of 

Management 

Information 

Systems 

Falha BPC em 

Telecom 

Analisar 

sequencia de 

eventos 

Componentes 

do processo 

de translação 

    
Sequencia de 

eventos 

10 
Scott; 

Wagner 

Networks, negotiations, and 

new times: The implementation 

of enterprise resource planning 

into an academic administration 

Inglaterra 2003 
 Information and 

Organization 

Implementação 

de ERP  em 

universidade 

Temporalidade   Longitudinal   

Negociações 

durante período 

de controvérsias 

11 

Volkoff;  

Strong;  

Elmes  

Technological embeddedness 

and organizational change 
Canadá 2007 

Organization 

Science 

Desenvolver 

nova teoria 

ant limita 

entendimento 
Crítica realista Longitudinal 3 anos 

Rotinas e papéis 

adquirem 

aspecto material 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C – E-mail de convite para entrevista individual (Exemplo) 

 

  
 

[Nome do Sup Sul] 

 

 

Andei te procurando por telefone para consultá-lo sobre o assunto em referência. Não sei se 

vc sabe, mas além da gerência na [Superintendência de Manutenção] e da coordenação da 

implementação do CSC também estou fazendo doutorado no Mackenzie. [...]  e o tema que 

estou estudando é sobre processos de mudança organizacional. Para concentrar minhas 

energias e tentar trazer contribuições objetivas para a própria empresa (além das 

contribuições científicas para a Administração Brasileira) estou utilizando como estudo de 

caso o projeto de implementação do CSC. Esta pesquisa foi autorizada pelo nosso diretor e 

formalizada perante a [Autoridade funcional de RH]. 

 

Como parte do estudo, estou levantando dados por meio da "observação participante" (meu 

depoimento como observador do desenrolar dos "fatos"), grupo de foco (reunião com vários 

atores simultaneamente, já acordado com os [gerentes administrativos] ) e entrevistas. 

Pensei em seu nome como uma das pessoas para a terceira estratégia de pesquisa. 

 

Os motivos que me levaram a consultá- lo sobre esta possibilidade são: Você foi 

departamento administrativo; adota estratégias de gestão agressivas; incorpora as funções 

administrativas como parte ativa dessas estratégias; é fortemente orientado para modelos de 

qualidade; tem uma postura crítica sobre as dinâmicas organizacionais (dentre elas a 

implementação do CSC), manifestando-se e posicionando-se sistematicamente em diversas 

oportunidades. 

 

O objetivo destas diferentes estratégias de pesquisa é buscar visões de diferentes atores do 

processo de mudança, mostrando pontos de vista distintos. Não busco, como pesquisador, 

visões especificamente favoráveis ou desfavoráveis ao processo em curso. 

 

A entrevista seria sigilosa. Seu nome não apareceria, nem a diretoria, nem a empresa, nem o 

setor de atuação dela. O importante é a dinâmica da mudança e não criar dificuldades para 

os informantes. Durante ou logo após a entrevista, qualquer ponto falado que mostrar-se de 

particular desconforto pode ser sinalizado para não ser utilizado no estudo. Para ter precisão 

nas informações coletadas a entrevista seria gravada (audio). Com o objetivo de dar 

liberdade de fala, sem o problema do constrangimento de comentar diretamente à minha 

pessoa os aspectos convergentes e divergentes em relação ao que você acredita, a entrevista 

não seria conduzida por mim, mas sim por minha orientadora, profa. Dra. Silvia Russi De 

Domenico. Eu não estaria nem presente na sala. A ideia seria uma entrevista de cerca de 1h, 

na segunda quinzena de agosto, num horário de sua disponibilidade aí no [Sede da UN Sul] 

ou onde você achar mais conveniente (que evitasse a interrupção, de preferência). 

Entregaríamos um documento garantindo os compromissos éticos assumidos e colheríamos 

formalmente sua concordância com essas bases. 

 

Se você não se sentir confortável com o convite sinta-se à vontade em recusar. É um 

convite. Se for possível creio firmemente que suas contribuições, independentemente de 

concordantes ou discordantes com o processo de mudança em curso, agregariam valor ao 

estudo. Se não for possível "continuamos amigos". Se vc precisar de dados adicionais para 

poder decidir estou à sua disposição. 

 

Abraços 

 

Clovis 
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APÊNDICE D – Instrumento de construção de dados 

 

Roteiro de Entrevistas Individuais e Grupo de Foco 

 

1. Quais os seus papeis no processo de criação e implementação do CSC? 

 

2. O CSC é um fato consumado? 

Por que? 

Sob seu ponto de vista, quais temas que provocaram e/ou provocam conflitos de 

opinião/debate de opiniões conflitantes)  ao longo desse processo?  

O que vem facilitando esse processo? 

 

3. Além de você, quem entende que estão envolvidos nesse processo? (pessoas, unidades 

organizacionais). 

 

4. Além de pessoas, existem outros elementos também envolvidos (procedimentos, legislação, 

sistemas de TI, ...)? 
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APÊNDICE E – Lista completa de controvérsias identificadas na Implementação do 

CSC na Empresa X 

 

A lista de controvérsias foi organizada em ordem alfabética. As controvérsias assinaladas em 

negrito foram consideradas as mais relevantes e foram utilizadas na descrição da translação 

‘implementação do CSC’. 

 

1. Abordagem de implementação da 

mudança de big bang 

2. Abordagem metodológica 

3. Acumulo da liderança do  projeto e da 

gerência do CSC 

4. Adoção do modelo CSC por outras 

diretorias 

5. Alinhamento estudos estruturais na 

diretoria operação RMSP 

6. Ampliação escopo além do 

administrativo no projeto CSC 

7. Antecipação da onda 

8. Antecipação indicação gestores às 

ondas 

9. Apresentação para a diretoria operação 

interior sobre o projeto CSC 

10. Apresentação do projeto CSC para 

as autoridades funcionais 

11. Aprofundamento centralização 

atividades para o CSC 

12. Aprovação do projeto CSC pela 

Diretoria Colegiada 

13. Associação a outros projetos 

14. Assunção pelo CSC de atividades feitas 

pelas autoridades funcionais 

15. Atividade de desenvolvimento de 

sistemas de TI 

16. Atividades estratégicas feitas pelos 

deptos adms (bloco etc) 

17. Atividades na lacuna contratual 

18. Atribuições das unidades envolvidas no 

projeto CSC 

19. Autonomia da diretoria operação 

RMSP 

20. Autonomia de pensamento dos 

advogados 

21. Autonomia excessiva das UNs 

22. Benchmarking para o projeto CSC 

23. Caracterização da proposta do projeto 

CSC como inovadora 

24. Carga horária de consultoria excessiva 

gasta no projeto CSC 

25. CCO ser assimilado pelo CSC 

26. Centralização da função RH 

27. Clima no CSC 

28. Clima nos Administrativos por conta 

da mudança 

29. Complementariedade dos papéis 

acadêmico x empresarial do 

implementador 

30. Comunicação durante o projeto de 

implementação do CSC 

31. Concorrência entre CSC e adm UNs 

32. Conflito do CSC com as atividades da 

Superintendência de Planejamento da 

Diretoria de Operação da RMSP 

33. Conflito do CSC com papel de 

assessoria 

34. Conflito do projeto com Jurídico 

35. Conflito entre Gerente indicada CSC x 

Consultor CSC 

36. Consulta às pessoas sobre suas 

intenções 

37. Contas a pagar 

38. Contratação de empregados 

administrativos 

39. Criação de instância perante a 

autoridade funcional 
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40. Cronograma do projeto de 

implementação do CSC 

41. CSC no contexto de unidades de gestão 

regional 

42. CSC Posicionamento CSC na estrutura 

da diretoria 

43. CSC ser composto pelos melhores 

(linha Maginot) 

44. Cultura de prestação de serviço ao 

cliente 

45. Debate centralização x 

descentralização 

46. Definição do gerente CSC 

47. Definição do gestor DH CSC 

48. Definição do gestor JUR CSC 

49. Definição do gestor PS CSC 

50. Definição do gestor RH CSC 

51. Definição do gestor SC CSC 

52. Definição do gestor TI CSC 

53. Definição do gestores do CSC 

54. Definição do limite de atuação 

implementador x gerente CSC 

55. Desempenho da consultoria CSC 

56. Desempenho do consultor assistente 

57. Desempenho do implementador 

58. Desempenho dos deptos 

administrativos 

59. Desenvolvimento do projeto CSC em 

ondas 

60. Desenvolvimento do projeto CSC ser 

mais participativo 

61. Dimensionamento Serviço Social 

62. Dimensionamento SESMT 

63. Direito preventivo 

64. Diretor não ficar até o final no evento 

de implementação do CSC 

65. Divisão da equipe será crítica 

66. Equilíbrio ações Consultoria x 

Empresa 

67. Escolha de pessoas para o CSC 

68. Estrutura interna dos administrativos 

pós CSC 

69. Estudo de estrutura do CSC 

70. Extinção dos Departamentos 

Administrativos 

71. Fazer estudo doutorado na empresa 

72. Fluxo de informações entre CSC x 

Departaemnto administrativo 

73. Formação de uma diretoria jurídica 

74. Formalização da estrutura do CSC 

75. Ganhos do Projeto CSC 

76. Grupo staff CSC (Financeiro - 

Qualidade - Comunicação - 

Planejamento) 

77. Impacto financeiro projeto gestores 

78. Impacto mudança sistema TI RH na 

onda RH 

79. Implementação de um sistema ERP 

80. Inclusão da implementação do CSC 

como macro-ação no planejamento 

tático da diretoria de operação da 

RMSP 

81. Indicadores de desempenho 

82. Influência do projeto CSC sobre as 

autoridades funcionais 

83. Informações sigilosas x doutorado 

84. Infraestrutura CSC 

85. Início dos estudos da onda jurídica 

86. Inovação tecnológica 

87. Interlocução com a Autoridade 

Funcional x Planejamento 

Administrativo 

88. Lay out interno no departamento 

administrativo para acomodar a equipe 

do CSC 

89. Liderança do SESMT como gestor 

90. Localização do CSC 

91. Localização dos pólos regionais CSC 

92. Mapeamento de processos durante a 

fase de implementação 

93. Método de dimensionamento pessoal 

94. Modelo gestão administrativa da 

empresa 

95. Modelo de sistemas organizacionais e 

autoridades funcionais 

96. Momento de definição de SLAs 
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97. Movimentações de pessoas no 

projeto CSC 

98. Movimentações internas pessoal 

UNs/Sups contra CSC 

99. Mudança da forma de atuação da 

Superintendência de Planejamento 

100. Mudança da forma de   atuação 

dos departamentos administrativos 

pós-CSC 

101. Neces apoio metodológio externo 

102. Necessidade de apoio jurídico na 

UN 

103. Necessidade de um coordenador de 

pólo CSC 

104. Necessidade de utilização de 

consultoria especializada no tema 

105. Necessidade dos nomes das pessoas 

e não apenas de quantidades para 

dimensionamento 

106. Nível hierárquico dos 

Administrativos 

107. Nível hierárquico das lideranças do 

CSC 

108. Orçamento financeiro CSC 

109. Organização da função TI na 

diretoria de operação da RMSP 

110. Organização dos gestores nos 

Administrativos das UNs 

111. Ousadia x conservadorismo 

112. Papel de assessoria 

113. Papel dos fóruns no novo modelo 

114. Paradigma estrutural do CSC 

115. Participação implementador na 

RD 

116. Participação do implementador na 

reunião fórum diretoria 

117. Participação implementador 

reunião Diretor/Consultoria do plano 

de cargos e salários 

118. Perda de pessoas 

119. Perfil dos profissionais do CSC 

120. Ponto de vista da autoridade 

funcional 

121. Possib das pessoas escolherem ir ou 

não para o CSC 

122. Possibilidade do projeto parar 

123. Possibibilidade do projeto 

retroceder 

124. Possibilidade dos gerentes 

administrativos perderem o cargo (tiro 

no pé) 

125. Possibilidade de mudança da 

consultoria do CSC 

126. Possibilidade de Mudança do  

Diretor de operação da RMSP 

127. Possibilidadde de Mudança do 

Presidente da Empresa 

128. Possibilidade dos profissionais 

concorrerem a gerente e a gestor do 

CSC 

129. Possibilidade de restrição 

governamental de contratações 

130. Possibilidade de triangulação de 

pessoas entre UNs 

131. Preocupação do timing da questão 

dos gestores 

132. Pressão de outras unidades cessão 

empregados 

133. Problema dos gestores 

134. Profissional CSC não ser 

embaixador área origem 

135. Profundidade de participação da 

consultoria do CSC nas etapas 

136. Projeto de Gestão do Conhecimento 

no contexto do projeto CSC 

137. Projeto CSC envolve apenas o 

jurídico 

138. Proximidade da autoridade 

funcional 

139. Qtde de almoxarifados 

140. Qtde de reuniões para tomada 

decisão 

141. Quadro de pessoal dos 

departamentos administrativos 

142. Quadro de pessoal incompleto no 

CSC 

143. Quantidade de CSCs por empresa 
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144. Questão da onda financeira 

145. Questão da onda jurídica 

146. Questão da onda SC 

147. Questão da onda TI 

148. Questão do modelo de gestão  

administrativa da diretoria de 

operação da RMSP 

149. Questão das transições pessoais 

150. Questionados por não ter projetos 

interfuncionais antes 

151. Questionamento do rateio 

financeiro do proj entre UNs 

152. Regionalização de Patrimônio e 

Serviços 

153. Regionalização Serviço Social 

154. Regionalização SESMT 

155. Relação entre departamentos 

administrativos e programas de 

qualidade 

156. Posicionamento dos gerentes 

administrativos frente à cessão de 

pessoas para o CSC 

157. Posicionamento dos 

Superintendentes frente ao projeto 

CSC 

158. Respeito às espeficidades locais 

159. Resultados do Projeto CSC 

160. Retirada de advogados das UNs 

para compor o quadro da autoridade 

funcional Jurídica 

161. Risco de assimilação das 

atividades pelas Autoridades 

Funcionais 

162. Risco de fusão do administrativo 

com o planejamento 

163. Risco de mudança do local do CSC 

após início operação 

164. Ritmo de desenvolvimento do 

projeto CSC 

165. Segmentação do Desenvolvimento 

Gerencial 

166. Segmentação de atividades CSC x 

UN 

167. Segmentação de atividades DH 

168. Segmentação de atividades JUR 

169. Segmentação de atividades PS 

170. Segmentação de atividades RH 

171. Segmentação de atividades RH – 

Atendimento a empregados 

172. Segmentação de atividades RH – 

Movimentação interna 

173. Segmentação de atividades SC 

174. Segmentação de atividades TI 

175. Sentimento de perda 

176. Sentimento de piora dos serviços 

prestados 

177. Sentimento de sobrecarga dos 

profissionais 

178. Separação entre RH e DH 

179. Simulação do dimensionamento 

quadro CSC x UNs 

180. Sobra de pessoas 

181. Solução de transição gerente 

indicada CSC enquanto 

formalização CSC não acontece 

182. Soluções de TI para mudar 

processos 

183. Tamanho do CSC (qtde pessoas) 

184. Terceirização de serviços 

administrativos 

185. Uso da expressão "piloto" p/ onda 

inicial 

186. Utilizar material do projeto de 

mapeamento 

187. Vagas de estacionamento para 

equipe CSC 

188. Vinculação hierarquica CSC 

189. Visão crítica do fórum DH 

190. Visão dos dois lados do balcão
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APÊNDICE F – Mapas mentais adaptados das controvérsias relevantes 

1. Abordagem de implementação da mudança de big bang 

2. Adoção do modelo CSC por outras diretorias 

3. Apresentação do projeto CSC para as autoridades funcionais 

4. Aprovação do projeto CSC pela Diretoria Colegiada 

5. Clima nos Administrativos por conta da mudança 

6. Comunicação durante o projeto de implementação do CSC 

7. Concorrência entre CSC e adm UNs 

8. Contratação de empregados administrativos 

9. Cronograma do projeto de implementação do CSC 

10. Definição do gerente CSC 

11. Definição dos gestores do CSC 

12. Definição do limite de atuação implementador x gerente CSC 

13. Desempenho da consultoria CSC 

14. Desempenho dos deptos administrativos (*) 

15. Extinção dos Departamentos Administrativos 

16. Formalização da estrutura do CSC 

17. Inclusão da implementação do CSC como macro-ação planej tático diret oper RMSP 

18. Localização do CSC 

19. Mapeamento de processos durante a fase de implementação 

20. Método de dimensionamento pessoal 

21. Modelo de sistemas organizacionais e autoridades funcionais 

22. Movimentações de pessoas no projeto CSC 

23. Mudança da forma de   atuação dos departamentos administrativos pós-CSC 

24. Participação implementador na RD 

25. Possibilidade de Mudança do Diretor de operação da RMSP (*) 

26. Problema dos gestores 

27. Quadro de pessoal dos departamentos administrativos 

28. Questão da onda financeira 

29. Questão do modelo de gestão  administrativa da diretoria de operação da RMSP 

30. Questão das transições pessoais 

31. Regionalização SESMT 

32. Posicionamento dos gerentes administrativos frente à cessão de pessoas para o CSC 

33. Posicionamento dos Superintendentes frente ao projeto CSC 

34. Resultados do Projeto CSC 

35. Risco de assimilação das atividades pelas Autoridades Funcionais 

36. Segmentação de atividades CSC x UN 

37. Segmentação de atividades DH 

38. Segmentação de atividades RH 

39. Sentimento de piora dos serviços prestados 

40. Solução de transição gerente indicada CSC enquanto formalização CSC não acontece 

(*) Controvérsias não mapeados por serem anteriores à observação participante  
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Figura 104 – Mapa mental controvérsia – Abordagem de implementação da mudança          

de big bang 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: A favor da adoção da estratégia de big bang

Posição 2: Contra a adoção da estratégia de big bang

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Abordagem de 

implementação

da mudança 

de big bang

Argumento 1: Abordagem típica 
                    de consultorias de 
                    redução de custo

H
Consultor CSC - líder

Vendem big bangs

Recebem dinheiro

Deixam problema com o cliente

Depois vendem o socorro

Argumento 2: Diretoria administrativa faria
                        apresentação sobre Estudo
                        de redução de custos na
                        Reunião da diretoria colegiada

H
Diretor operação RMSP

NH
Diretoria administrativa

Diretoria colegiadaArgumento 1: Preocupação de realinha 
                    discurso em função da 
                    apresentação da síntese do 
                    relatório redução custos

H
Consultor CSC - líder

NH
Síntese relatório redução de custos

Consultoria de redução de custos

Argumento 2: Estratégia

 mais adequada não é de confronto H
Consultor CSC - líder

é de alinhamento H
Consultor CSC - líder

típica adotada

não é de confrontar

é de buscar entendimento

H
Diretor operação RMSP

Argumento 3: Mostrar que todas as ações
                    em curso têm forte alinhamento
                    com conclusões do estudo de
                    redução de custos

H
Consultor CSC - líder

NH
Síntese relatório redução de custos

Consultoria de redução de custos

Argumento 4: Discordância quanto a

Prazo curto

Só tem sentido em

empresas
falimentares

Empresas com
elevado risco de
sobrevivência

Não tem relação com a realidade da empresa

Processo de mudança 
dessa magnitude

H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: Problemas decorrentes da estratégia de big bang H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Proposição de discurso
                    contrário à estratégia de
                    big bang

H

Consultor CSC - líder

NH

Consultoria de
redução de custos

Consultoria de implementação
de redução de custos

Nota técnica Central ização SC

Nota técnica central lização JUR

Estudo de redução de custos

Consultoria 
de redução 
de custos

Fez diagnótico anos atrás

Fez série de recomendações

Apresentou visão de oportunidades

Deveria ter implementado a redução de custos

Estudo ficou no l imbo por anos

Consultoria de 
implementação
de redução
de custos

Reavaliou pontos de viabi l idade

Concordou com redução de custos da
consultoria de redução de custos

Não fez nenhuma ação efetiva de implementação

Houve troca da direção da empresa no período

Empresa está revisi tando o estudo de redução de custos

Existem notas técnicas baseadas no estudo de redução de custos

Implementação de estudo de redução de custos 
ainda demandará elaboração de plano

Diretoria operação RMSP vem desenvolviendo estudos faz 4 anos

Modelo defendido pela diretoria operação RMSP está em l inha com
princípios do estudo de redução de custos

Projeto CSC foi

Construído de baixo para cima

Feito a partir do empenho dos gers adms baseado nos
direcionados do diretor operação RMSP

Validado em vários níveis

Gestores

Gerentes

Sups

Foi comunicado a todos empregados administrativos

Definido
Gerente

l ideranças

Dado passo concreto de 
integração c/ aut func

Apresentação para 
time gerencial completo 
de Aut func RH

Implementação do Projeto CSC

Encontra-se em curso

Demandando antecipação de etapas

Próximas semanas definidas l ideranças remanescentes

tem instalações definidas

tem recursos em migração

tinha sido percorrido boa parte do caminho

estava às portas de começar a operar a 1a. onda

Projeto CSC está discutindo nível de atividade e padronização de mais de 100 processos

Argumento 7: Diagrama sobre velocidade vs risco de mudanças

Foi apresentado

H
Consultor CSC - líder

H
Gerente indicada CSC

Reputado como um
dos mais importantes
da apresentação no
contexto atual H

Diretor operação RMSP

Foi explorado

H
Gerente indicada CSC

Importância das 
estratégias de 
implementação

Big bang 
corporativo

Não é caso a adotar

Empresa não está em
condição fal imentar H

Implementador

por diretoria

por ondas
Opção de implementação

Boa prática de gestão H
Implementador

NH
Diagrama sobre velocidade vs risco de mudanças

Argumento 8: Mencionou vários casos de empresas que enfrentaram múltiplas dificuldades com estratégias de big bang corporativos

H
Consultor CSC - líder

NH
Diagrama sobre velocidade vs risco de mudanças

Argumento 9: Apesar de estratégia de big bang por diretoria ser menos pior adotamos estratégias por ondas

H
Consultor CSC - líder

NH
Diagrama sobre velocidade vs risco de mudançasParticipação do implementador à reunião da diretoria colegiada
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Figura 105 – Mapa mental controvérsia – Adoção do modelo CSC por outras diretorias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Posição 1: Indiferente quanto à adoção do 
                  modelo CSC por outras diretorias

Posição 2: A favor da adoção do modelo CSC
                  por outras diretorias

Posição 3: Contra a adoção do modelo CSC 
                   por outras diretorias

Controvérsia

Adoção do 

modelo CSC

por outras

diretorias

Argumento 1: Não estava

Defendendo a adequação do modelo CSC 
para a diretoria de operação do interior

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Recomendando modelo CSC como solução
adequada para diretoria operação do interior

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Vendendo o projeto CSC H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 2: O objetivo era

Dar uma satisfação à diretoria operação interior
por conta dela também ser uma diretoria de operação H

Implementador

Deixar claro as motivações internas para o Projeto CSC

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Explicar como haviam chegado ao modelo CSC H
Implementador

Apresentar o que estava acontecendo na 
Diretoria operação RMSP H

Implementador

Como o projeto CSC foi realizado

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Mostrar os resultados esperados

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Comentar os próximos passos

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Explicar as razões históricas

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 3: Não sabia se gers adms interior iriam aval iar algo do projeto CSC internamente

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 4: Diretor operação interior poderia ser questionado sobre posicionamento sobre
                      adoção do modelo CSC

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Argumento 5: Estava à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários H
Implementador

Argumento 1: Diretoria operação interior poderia ser questionada 
                      sobre adequação do modelo à sua diretoria

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 2: Presidente da empresa tinha sol ici tado aos diretores que aval iassem 
                      internamente a pertinência do modelo em suas diretorias

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 3: Entendia que havia alguma possibil idade de adoção do modelo CSC
                      para alguns serviços, mas não para todos

H Ger Depto apoio adm
diretoria operação interior

NH
Modelo CSC

Argumento 1: Diretoria operação interior tinha características muito
                      di ferentes da diretoria operação RMSP H

Implementador

Argumento 2: Não dava simplesmente para recortar e colar o modelo
                     concebido para a diretoria operação RMSP na
                     diretoria de operação interior

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Argumento 3: Colocou-se à disposição para discutir a adoção do modelo CSC 
                      pela diretoria operação interior em outra oportunidade

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Argumento 4: Consultaria o implementador caso fosse necessário um aprofundamento
                      da anál ise da adoção do modelo CSC pela diretoria operação interior

H Ger Depto apoio adm
diretoria operação interior

NH
Modelo CSC
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Figura 106 – Mapa mental controvérsia – Apresentação do projeto CSC para as autoridades 

funcionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Posição 1: Não apresentar para autoridades funcionais

Posição 2: Apresentar para autoridades funcionais

Controvérsia

Apresentação para

Autoridades

Funcionais

Argumento 1: Momento inadequado / prematuro H
Diretor Operação RMSP

Implementador

Argumento 2: Não havia decisão final sobre o projeto CSC fora da diretoria

H
Diretor Operação RMSP

Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 3: Não havia fechamento estrutural sobre o projeto CSc fora da diretoria

H
Diretor Operação RMSP

Implementador

NH
Diretoria Operação RMSP

Argumento 4: Seguir orientação superior (Diretor -> Implementador) H
Sup RH

Argumento 1: Aut func RH seria a primeira

H
Implementador

NH
Aut func RH

Argumento 2: Cobrança da aut func RH H

Assessora adm Diretoria operação RMSP

Implementador

Sup RH

Argumento 3: Desejo das aut funcs de conhecer o projeto CSC

H
Implementador

NH

Projeto CSC

Autoridades 

funcionais

Aut func RH

Aut func PS

Aut func TI

Aut func SC

Aut func JUR

Argumento 4: Fazer programação de apresentação

H
Implementador

NH

Autoridades 

funcionais

Aut func RH

Aut func PS

Aut func TI

Aut func SC

Aut func JUR

Argumento 5: Aut func RH deveria conhecer mudanças 

                        introduzidas pelo projeto CSC no

SESMT

H
Implementador

NH
Aut func RH

Projeto CSC

Serviço Social

H
Implementador

NH
Aut func RH

Projeto CSC

Argumento 6: Aut func RH poderia não aceitar mudanças

                        introduzidas pelo projeto CSC no

SESMT

H
Implementador

NH
Aut func RH

Projeto CSC

Serviço Social

H
Implementador

NH
Aut func RH

Projeto CSC

Argumento 7: Proximidade da migração de pessoas

H
Assessora adm Diretoria operação RMSP

Implementador

NH
Aut func RH

Argumento 8: Negativa de apresentação poderia alimentar resistência ao projeto CSC

H
Implementador

NH

Aut func RH

Projeto CSC

Gers deptos Superint RH

Argumento 9: Importância de participantes que assistiriam à apresentação do projeto CSC H

Sup RH

Assessor diretoria 

administrativa

Argumento 10: Concluir sequencia de apresentações antes da apresentação do projeto 

                        para a diretoria colegiada

H
Implementador

Consultor CSC - líder

NH
Diretoria Colegiada

Argumento 11: Disponibi lidade de agenda dos participantes

H
Implementador

Sup JUR

NH
Agenda

Argumento 12: Entender razões da proposta de diretoria jurídica e como funcionaria

H
Diretor Operação RMSP

Gerente indicada CSC

NH
Aut func JUR

Figura Diretoria Jurídica

Argumento 13: Buscar aproximação com as aut funcs

H
Implementador

NH

Autoridades 

funcionais

Aut func RH

Aut func PS

Aut func TI

Aut func SC

Aut func JUR

Argumento 14: Mudança do Sup TI

H
Implementador

Gerente indicada CSC

NH
Aut func TI
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Figura 107 – Mapa mental controvérsia – Aprovação do projeto CSC pela Diretoria 

Colegiada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tema 1: Manifestação dos diretores 
               acerca do projeto CSC

Tema 2: Conteúdo para intensificar 
               argumentação a favor da 
               proposta do projeto CSC

Tema 3: Quem deveria fazer a 
               apresentação para a 
               Diretoria Colegiada

Tema 5: Adequação do momento 
               para fazer a apresentação 
               à diretoria colegiada

Tema 4: Participação do 
               implementador
               na reunião da 
               diretoria colegiada

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Aprovação projeto CSC

pela Diretoria Colegiada

Posição 1: A favor da proposta do projeto CSC
Argumento 1: Diretor administrativo foi receptivo à

                      proposta do projeto CSC H
Diretor operação RMSP

Posição 2: Contra a proposta do CSC

Argumento 1: Diretor técnico foi contrário à

                      proposta do projeto CSC H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Diretoria Administrativa faria 

                      apresentação sobre Estudo 

                      de redução de custos

H
Diretor operação RMSP

NH
Estudo de redução de custos

Consultoria de redução de custos

Argumento 3: Sol ici tou analisar apresentação

                      sobre estudo de redução de

                      custos para reunião da 

                      diretoria colegiada H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Mostrou arquivo da apresentação 

                      preparada para a reunião da

                      diretoria colegiada

H
Consultor CSC - líder

NH Arquivo apresentação projeto CSC 

para diretoria colegiada

Argumento 5: Concordou com arquivo da 

                      apresentação preparada para 

                      a reunião da diretoria colegiada

H
Diretor operação RMSP

NH Arquivo apresentação projeto CSC 

para diretoria colegiada

Argumento 8: Fez longa exposição 

                     sobre ponto de vista 

                     do projeto CSC

H
Diretor operação RMSP

Retrospecto das razões

Etapas percorridas

Necessidades da diretoria operação RMSP por agi lidade

Opções de solução

Posição 1: Vincular a outros projetos Argumento 1: Atrelar argumento do CSC ao GVA

H
Diretor operação RMSP

NH
Modelo GVA

Posição 2: Vincular a perdas administrativas

Argumento 1: Considerar para a apresentação à

                      diretoria colegiada a redução de

                      quadros administrativos H
Diretor operação RMSP

Posição 3: Crítica à forma de atuação das autoridades funcionais

Argumento 3: Considerar que as aut funcs não

                      se conversavam

H
Diretor operação RMSP

NH
Autoridades funcionais

Posição 4: Agregar informações de porte da diretoria

Argumento 1: Sol ici tou inclusão de quadro com

                      informações sobre o porte da

                      diretoria operação RMSP para a

                      apresentação do projeto CSC para

                      a diretoria colegiada

H
Diretor operação RMSP

NH Arquivo apresentação projeto CSC 

para diretoria colegiada

Informações

demandadas

Suprimentos

Volume

Agil idade

Giro de estoque

Jurídico 

(qtde processos 

per capita)
Judicial

Extra-judicial

Patrimônio
Quantidade

Valor

Quadro de pessoal
Operacionais

Administrativos

Parque de equipamentos de TI

Argmento 2: Parte das informações 

                      para quadro de informações 

                      sobre porte da diretoria 

                      operação RMSP constavam

                      em trabalhos prévios

H
Consultor CSC - líder

Informações

obtidas

Suprimentos

Estudo contra 

central ização de 

Suprimentos e 

contratações

H
Gerente 

indicada 

CSC

NH

Estudo contra 

central ização 

suprimentos e 

contratações

Volume

Agil idade

Giro de 

estoque

Dados 

sobre

estoque 

eram

dispares 

entre UNs
H

Implementador

Jurídico 

(qtde processos 

per capita)

Judicial

Extra-judicial

Estudo contra 

central ização 

jurídica

H
Gerente 

indicada 

CSC

NH
Estudo contra 

central ização 

jurídica

Patrimônio

Quantidade

Valor

H
Ger controller diretoria operação RMSP

NH Relatório de controladoria da 

diretoria operação RMSP

Quadro de pessoal
Operacionais

Administrativos

Parque de 

equipamentos 

de TI

H
Implementador

Foram os mais dificeis de local izar

Contatos 

frustrados H

Gst TI Planej (férias)

Braço-direito 

Gst TI Planej

Não disponha

dos dados

Recomendou

contato com

Aut func TI

(visto pelo

implementador

como não 

conveniente)

Ger depto 

sistemas TI

Superint Planej

Diretoria Operação 

RMSP

Dados 

inexistentes

Recomendou

estimativa a

partir do

quadro de

pessoal (visto pelo

implementador

como não 

conveniente)

Contato

bem sucedido

H
Gst TI Manut

NH
Relatório da aut func TI

Posição 5: Crítica à estratégia de big bang Argumento 1: Considerou diagrama big bang o mais importante da apresentação

H
Diretor Operação RMSP

NH

Arquivo apresentação projeto CSC 

para diretoria colegiada

Diagrama estratégia de big bang

Posição 6: Al inhamento com proposta do estudo redução de custos

H
Diretor Operação RMSP

NH
Estudo redução de custos

Alinhamento do projeto CSC com a essência da proposta 

da consultoria de redução de custos

Posição 1: Gerente indicada CSC 

                 deveria fazer a apresentação

Argumento 1: Questionou se gerente indicada CSC

                      estaria disposta a fazer a apresentação

                      na diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Preocupação com menção apenas da

                      gerente indicada CSC para apresentação

                      à diretoria colegiada H
Implementador

Argumento 3: Não queria que apresentação do projeto CSC

                      fosse fei ta pela consultoria CSC H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Gerente indicada CSC tinha sido escolhida pelo

                      diretor operação RMSP H
Diretor operação RMSP

Posição 2: Implementador deveria fazer

                  a apresentação

Argumento 1: Domínio sobre o assunto H
Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 2: Gerente indicada CSC tinha 

                      ficado 6 meses ausente da

                      empresa por l icença maternidade H
Implementador

Consultor CSC - líder

Posição 1: Momento era adequado
Argumento 1: Via que momento era adequado pelo 

                      início iminente das operações do CSC H
Implementador

Posição 2: Momento era inadequado

Argumento 1: Próxima reunião diretoria colegiada deveria acontecer 

                      após retorno das férias do diretor administrativo H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Haverá "janela" de 

                      apenas dois dias

entre

Retorno das férias do 

diretor administrativo H
Diretor operação RMSP

Saída para férias da

Presidente H
Diretor operação RMSP

"Janela" das férias pode inviabi lizar apresentação no período

Posição 1: Implementador não deve participar 

                  da reunião da diretoria colegiada

Argumento 1: Não queria participação do implementador 

                      na reunião da diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Diretorias levavam muitas pessoas nas

                      reuniões da diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 3: Defendia a presença l imitada de pessoas

                      de outras diretorias nas reuniões da

                      diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Queria dar exemplo não levando muitas

                      pessoas para a diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 5: Levaria uma pessoa para cada assunto

                      que trataria H
Diretor operação RMSP

Argumento 6: Domínio do diretor 

                       operação RMSP 

                       sobre projeto CSC 

H
Implementador

Mostrou desnecessidade da 

presença do implementador na 

reunião da diretoria colegiada

Trouxe tranquil idade se diretor ou

gerente indicada CSC serem

questionados sobre informação

de domínio do implementador

Posição 2: Implementador deve participar

                  da reunião da diretoria colegiada

Argumento 1: Necessidade de participação do implementador

                     na reunião da diretoria colegiada H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Poderia ser questionado em reunião sobre formalização da 

                      estrutura CSC com ger depto organiz Superint Planej Presid H
Implementador

Abordagem de implementação da mudança de big bang
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Figura 108 – Mapa mental controvérsia – Clima nos Administrativos por conta da mudança 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Possibilidades de MELHORA do clima

Posição 2: Possibilidades de PIORA do clima

Controvérsias relacionadas

Controvérsia

Clima nos deptos adms

por conta da mudança

Argumento 1: Definições relativas às pessoas minimizam ansiedade

Quantidade

Perfi l

H
Gst TI Oeste

NH
Dimensionamento de pessoal CSC x UNs

Argumento 2: Planejamento da gestão da mudança é importante H
Gst PS Prod B

Argumento 3: Trato de problema com 

                      empregado em UN 2 [SIGILO]

Questionou como o implementador iria tratar o problema H
Gst RH UN 1 [SIGILO]

Não queria reclamações por ter contado ao implementador H
Gst RH UN 1 [SIGILO]

Ligaria para ger adm UN 2 [SIGILO] e verificaria a repercussão na unidade H
Implementador

Não tinha recebido nenhuma reclamação específica sobre [Problema de cl ima][SIGILO]H Ger adm UN 2 [SIGILO]

"Isso está no script" da mudança [sobre Problema de clima] [SIGILO] H
Implementador

Recomendações

H
Implementador

Não confrontar envolvidos [Problema de clima] [SIGILO] H
Implementador

Chamar envolvidos e perguntar sobre evento H
Implementador

Observar para tentar identi ficar o empregado abalado emocionalmenteH
Implementador

Expl icou para Gst RH UN 1 [SIGILO] como resolveu problema de cl ima na UN 2 H
Implementador

Ficou satisfeita como foi tratado o problema de cl ima na UN 2 H
Gst RH UN 1 [SIGILO]

Argumento 4: Gestão de transições

H
Consultor CSC - líder

Objetivo é definir ações objetivas para trato de transições

Questionou visualização 

das pessoas em cada 

etapa da transição

Etapas

Final ização

Zona neutra
Pessoas estão no 

"vou ou pretendo ficar" H
Gst RH Oeste

NH
Diagrama de transições pessoais

Considerou como normal poucas pessoas terem feito a transição

Questionou onde estariam 

as pessoas no diagrama de 

raiz quadrada colocando 

post-its nos pontos 

correspondentes

NH
Diagrama raiz quadrada

Post-i ts

Maioria sinalizou post-its na parte descendente da "raiz quadrada"

Colocou dinâmica das frases que têm sido proferidas com relação à mudança

Argumento 5: Está claro que vai acontecer a mudança H
Gst DH Leste

Argumento 6: Pessoas estão trabalhando e produzindo H
Gst DH Leste

Argumento 7: Acredita que as equipes não estejam tão perdidas H
Gst DH Sul

Argumento 8: Cl ima ainda não está um terror - pessoal acha que só vai quem quer ir H
Gst DH Norte

Argumento 9: Não está sentindo desalinhamento de informações H
Med trab Sul

Argumento 10: Receptividade positiva da palestra do implementador nas áreas H
????

Argumento 11: Ações para tratar o cl ima

Consultor CSC - 2o percorreria todas as áreas falando com 

os gerentes e gestores para conhecer situação em cada unidade

H
Implementador

Exempli ficou com a situação no 

depto adm manut

Proposta de 

mudança cultural 

nos deptos adms

Tópicos

Detalhou necessidade de mudança de comportamento

Intenção de desenvolver um programa de capacitação para deptos adms

para assimilar em maior profundidade as especificidades de sua UN/Sup

Promover uma maior aproximação tanto no domínio do conhecimento das

atividades quanto na linguagem

Adoção de indicadores do negócio

H
Implementador

NH
Apresentação sobre proposta de mudança cultural nos deptos adms

Manifestou contentamento de saber que existe algo a mais H
Gst PS Centro

Não adiantava estressar a questão da mudança cultural anes, 

pois era necessário que o CSC começasse a adquirir forma H
Implementador

Argumento 12: Problemas eram esperados e justamente por isso fizemos 

                        a contratação [da consultoria de apoio metodológico]

H
Implementador

Parte das manifestações foram por conta dos problemas vivenciados

Argumento 13: Compreendia perfeitamente a pressão que ger adm Leste estava sofrendo / Também era questionado em seu deptoH
Implementador

Argumento 14: Não haviam razões para

Aquilo que foi bom não se repetir

Aqui lo que foi ruim voltar a acontecer

H
Implementador

Argumento 1: Trato de problema com 

                      empregado em UN 2 [SIGILO]

Pessoas teriam que buscar lugar para ficar H
Representante RH UN 2 [SIGILO]

Preocupada com repercussão do alerta H
Gst RH UN 1

Decepção do implementador saber do problema antes do gerente H
Ger adm UN 2 [SIGILO]

Argumento 2: Implementações de CSC no 

                      mercado envolvem demissões

Se mudança fosse feita cinco anos antes teríamos provavelmente demissões H
Implementador

Demissões seriam um problema sério H
Implementador

Argumento 3: Tinha dúvidas se não havia carência em algumas posições nas UNs H
Implementador

argumento 4: Efeito "telefone sem fio" com distorção do conteúdo da mensagem H
Implementador

Argumento 5: Contratação de empregados administrativos

H
Implementador

Considera contratação totalmente inviável

Diretor operação RMSP

Não deu nenhum espaço para contratação

Considerava na fase 

de projeto conceitual

Despadronização nas UNs

Projetos similares em momentos diferentes

Perda de escala

Sups reconheciam problema de contratação de empregados administrativos, porém não brigavam por isso

Argumentos 6: Empregados 

H
Gst DH Leste

não sabem

"O que vai?"

"Quando vai?"

"Onde vai?"

Não estão no mesmo patamar de entendimento de 
gestores

gerentes

Argumento 7: Quando alguém fala em CSC a preocupação é grande H
Gst DH Leste

Argumento 8: RH está mais desestruturado que o DH por conta da dinâmica prévia feita pelo fórum DHH
Gst RH Prod A

Argumento 9: Gestão de transições

H
Consultor CSC - líder

Sabotagens possíveis em 

processos de mudança

Tipos

Culpa

Ressentimento

Ansiedade

Auto-compaixão

Stress

Perdas

"Moral da tropa"

Questionou se 

elementos de

sabotagem 

estavam 

presentes

Clima de 

ansiedade H
Gst DH Norte

Med trab Norte

Possibil idade

de pedidos de

demissão por

motivo de 

distãncia do 

local do CSC H
????

Questionou grupo sobre afl ições

Burburinho

Percepção de piora por redução de 

disponibi lidade do serviço social
Superint Manut

UN Sul

Liberação de pessoas e sentimentos de perda

Descontentamento 

muito grande dos 

profissionais H
Ger Adm Centro

Atribuindo a ela o

esfacelamento da

equipe H
Ger Adm Centro

Receio de ser

cobrada pelo Sup H
Ger Adm Centro

Implementador teria dito

que todos os empregados

seriam ouvidos e que isso

não teria acontecido H
Ger Adm Centro

Problemas de cl ima internos

estavam de tal ordem que 

pouco ouviu da apresentação

do implementador sobre 

proposta de mudança cultural

nos deptos adms H
Ger adm Norte

Argumento 10: Pessoas com raiva da gerente com conta da l iberação das pessoas H
Ger Adm Centro

Argumento 11: Acreditava que pessoas estavam achando que 

H
Implementador

Mudança na UN se resumia à cessão de pessoas para o CSC

Teriam que se virar sozinhas

Argumento 12: Considerava que ger adm Leste 

H
Implementador

Estava sendo pressionada na pior fase do projeto CSC

Seria cobrada

Argumento 13: Compreendia que para muitos profissionais essa mudança era vista 

                        como uma destruição de um status quo duramente conquistado H
Implementador

Argumento 14: Piora do clima não era devido aos deptos adms H
Gerente indicada CSC

Argumento 15: Levantamento feito a partir da pesquisa de cl ima organizacional 

                        mostrava algumas áreas mais descontentes que os deptos adms H
Gerente indicada CSC

Contratação de empregados administrativos

Abordagem aos candidatos do CSC
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Figura 109 – Mapa mental controvérsia – Comunicação durante o projeto de implementação 

do CSC – Parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tema 1: Práticas adotadas

Tema 3: Conteúdos disseminados

Tema 2: Práticas demandadas

Tema 4: Conteúdos demandados

Controvérsia

Comunicação

durante o 

projeto de

implementação

do CSC

Posição 1: Práticas adotadas consideradas adequadas

Argumento 1: Retorno aos fóruns após levantamento de dados

H
Implementador

NH

Fóruns

temáticos

RH

DH

TI

PS

SC

JUR

Argumento 2: Fala direta do implementador às UNs não era conveniente no início da implementaçãoH Implementador

Argumento 3: Gers adms conhecem equipes e a melhor forma de transmitir conteúdo

H
Implementador

NH
Equipes deptos adms

Argumento 4: Disponibi lidade do implementador para receber

                        informações del icadas H
Implementador

Argumento 5: Plano de comunicação precisa ser discutido com Gers Adms

H
Implementador

NH
Plano de comunicação

Argumento 6: Precisamos uti lizar áreas de 

                       comunicação das UNs/Sups

H
Implementador

NH

Áreas de 

comunicação 

das UNs/Sups

Área Comunicação Superint Manut

é limitada (possui apenas uma estagiária)

Áreas de 

Comunicação

das UNs 

são mais

estruturadas

(Jornalistas) Agentes de comunicação

que fazem matérias

Argumento 7: Consultoria CSC preparou as minutas de comunicação

H
Consultor CSC - líder

NH
Minutas dos comunicados CSC

Argumento 8: Fez encaminhamento de matérias para áreas de comunicação em

                       função do "aumento de temperatura" nos deptos adms

H
Implementador

NH
Comunicados específicos sobre o CSC

Argumento 9: Assumiu risco de enviar comunicado para divulgação mesmo sem 

                        ter a autorização prévia do diretor operação RMSP

H
Implementador

NH
1o Comunicado CSC

Argumento 10: Importância de uma comunicação rápida

H
Gst RH Centro

Equipes sabiam do evento

Suplantar fofoca x depoimentos

Argumento 11: E-mails semanais do implementador

H
Implementador

Ger adm Centro

NH
E-mails do implementador

Argumento 12: Dar continuidade às apresentações nos deptos adms encerrando o ciclo /

                           Estava fazendo ciclo de palestras diretamente para equipes dos deptos adms

H
Implementador

NH Apresentação

sobre projeto CSC

Argumento 13: Decisão tomada de participação nas próximas reuniões da diretoria

H
Implementador

NH
Fórum da diretoria

Argumento 14: Projeto CSC foi comunicado a todos os empregados administrativos

H
Consultor CSC - líder

NH
Projeto CSC

Argumento 15: Agendamento de reunião para plano de comunicação

H
Consultor CSC - líder

NH
Plano de comunicação

Argumento 16: Preparação para reunião do fórum adm

H
Consultor CSC - líder

NH
Fórum adm

Argumento 17: Eventos de integração dos pólos CSC com gerentes operacionais

H
Consultor CSC - líder

NH
Pólos CSC

Argumento 18: Colocou possibi lidade de canais de comunicação

H
Gerente indicada CSC

NH

Vídeo do projeto CSC
Por onda

Reunião 

estruturada

Todas as UNs fazem

Área prepara
Pauta

Apresentação

Atinge os empregados

Possibil idade CSC passar 

os conteúdos do CSC

Boletim eletrônico 

(link comente a matéria)
Periodicidade

proposta é

quinzenal

Portal corporativo

Evento de início de 

atividades CSC teve

matéria no portal

corporativo

Painel mural

Melhor meio de comunicação

com pessoal operacional

Profissionais de comunicação 

posicionam matérias em quadro mural

Argumento 19: Contava com apoio da área de comunicação Prod B

H
Gerente indicada CSC

NH
Área de comunicação Prod B

Argumento 20: Estruturação de reuniões de integração por pólos do CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
Pólos do CSC

Argumento 21: Estratégia de encontro face-a-face tinha sido adotado para permitir 

                      que as pessoas tivessem oportunidade de sanar suas dúvidas H
Implementador

Posição 2: Práticas adotadas consideradas inadequadas

Posição 1: Conteúdos disseminados considerados adequados

Posição 2: Conteúdos disseminados considerados inadequados

Posição 1: Práticas demandadas consideradas adequadas

Posição 2: Práticas demandadas consideradas inadequadas

Posição 1: Conteúdos demandados considerados adequados

Posição 2: Conteúdos demandados considerados inadequados
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Figura 110 – Mapa mental controvérsia – Comunicação durante o projeto de implementação 

do CSC – Parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Práticas adotadas

Tema 3: Conteúdos disseminados

Tema 2: Práticas demandadas

Tema 4: Conteúdos demandados

Controvérsia

Comunicação

durante o 

projeto de

implementação

do CSC

Posição 1: Práticas adotadas consideradas adequadas

Posição 2: Práticas adotadas consideradas inadequadas

Argumento 1: Vazamento de informações H
Implementador

Argumento 2: Falta de informação introduz distorção desnecessária H
Implementador

Argumento 3: Lamentou possível dor de cabeça para diretor pela divulgação do comunicado

H
Implementador

NH
1o Comunicado sobre o CSC

Argumento 4: Texto do comunicado sobre CSC foi alterado numa das UNs

H
Implementador

NH
1o Comunicado sobre o CSC

Argumento 5: Um dos Sups [SIGILO] vetou divulgação de comunicação na sua Superint

H
[SIGILO]

NH
1o Comunicado sobre o CSC

Argumento 6: Forma de comunicação tinha sido decidida no fórum adms

H
Implementador

NH
Fórum adms

Argumento 7: Proposta de equipe de comunicação do projeto CSC não

                       foi  aceita no fórum adms

H
Implementador

NH
Fórum adms

Argumento 8: Questionou não comunicação para eng seg trab empr H
Ger adm Empr

Argumento 9: Reuniões dos grupos são muito espaçadas para fins de comunicação

H
Consultor CSC - líder

NH
Fórum adms

Argumento 10: Propós rodízio das áreas (ordem alfabética) para atender ao projeto CSC / Cada mês 

                      uma área de comunicação assumiria a elaboração do conteúdo validado para divulgação

H
Gerente indicada CSC

NH Áreas de

comunicação

Argumento 11: Objetivo da reunião era estruturar o fluxo de comunicação do projeto CSCH
Gerente indicada CSC

Posição 1: Conteúdos disseminados considerados adequados

Posição 2: Conteúdos disseminados considerados inadequados

Posição 1: Práticas demandadas consideradas adequadas

Argumento 1: Comunicação mais intensa H
Gst PS Sul

Argumento 2: Divulgar calendário de reuniões

H
Gst TI Oeste

NH
Calendário de reuniões

Argumento 3: Projeto CSC necessita definir dois profissionais 

                       de comunicação para apoio H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Discutir equipe de apoio de comunicação com gers adms

H
Consultor CSC - líder

NH
Fórum adms

Argumento 5: Retomada dos e-mails semanais do implementador

H
Implementador

NH
E-mails do implementador

Argumento 6: Necessidade de uma comunicação mais clara com o cl iente H
Consultor CSC - líder

Argumento 7: Recomendação de briefing sistemático nas reuniões fórum diretoria

H
Consultor CSC - líder

NH
Fórum da diretoria

Briefing

Argumento 8: Adoção de mídias disponíveis na empresa

H
Gerente indicada CSC

NH
Reuniões estruturadas para repasse de informações

Clip em flash para comunicação

Argumento 9: Necessidade de conversa individual com Sups TI e SC para colher percepções

                        podendo ser fei ta pelo consultor CSC ou pelo implementador H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

Argumento 10: Necessidade de dar conhecimento a gers adms sobre andamento do projeto CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 11: Proposição de evento para gerentes operacionais para garantir repasse da forma

                          como depto adm e CSC trabalhariam H
Consultor CSC - líder

Argumento 12: Necessidade de agendamento com diretoria operação interior sobre apresentação

                          do projeto CSC

H
Consultor CSC - líder

NH Apresentação sobre

Projeto CSC

Argumento 13: Necessidade de agendamento com diretoria técnica

H
Consultor CSC - líder

Sobre projeto CSC

Detalhar e abordar consultoria para projeto de 

viabil idade de implementação de CSC no exterior

Argumento 14: Colocar gerente indicada CSC em contato com pares em outras empresas para troca de experiências

H
Consultor CSC - líder

NH
Empresas com CSC

Argumento 15: Objetivo de discussão sobre possibi lidade de comunicação do CSC

Projeto CSC

Dia-a-dia

H
Gerente indicada CSC

Argumento 16: Atuação dos pólos de comunicação seria frente ao grupo dos

indiferentes

beneficiários

H
Repres comunic Prod B

Argumento 17: Necessidade de "Dois mesmos": Dia e conteúdo H
Consultor CSC - líder

Argumento 18: Questionou fluxo de feedback H
Gerente indicada CSC

Argumento 19: Discutiu a possibil idade de estruturação de e-mail  para o CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
E-mail para o CSC

Posição 2: Práticas demandadas consideradas inadequadas

Argumento 1:Problema no 1o comunicado mostrava necessidade de 

                      aprimorar forma de disseminação

H
Consultor CSC - líder

NH 1o Comunicado

sobre o CSC

Argumento 2: Discussão de canal al ternativo de comunicação com 

                        assessor (2) diretoria operação RMSP para divulgar ações H
Implementador

Argumento 3: Verificar próxima reunião do fórum da diretoria para apresentar abordagem de 

                         atuação dos deptos adm pós-CSC para evidenciar a agregação de valor

H
Consultor CSC - líder

NH
Fórum diretoria

Posição 1: Conteúdos demandados considerados adequados

Posição 2: Conteúdos demandados considerados inadequados
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Figura 111 – Mapa mental controvérsia – Comunicação durante o projeto de implementação 

do CSC – Parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Práticas adotadas

Tema 3: Conteúdos disseminados

Tema 2: Práticas demandadas

Tema 4: Conteúdos demandados

Controvérsia

Comunicação

durante o 

projeto de

implementação

do CSC

Posição 1: Práticas adotadas consideradas adequadas

Posição 2: Práticas adotadas consideradas inadequadas

Posição 1: Conteúdos disseminados considerados adequados

Argumento 1: Base de informações projeto CSC até nível gestor H
Implementador

Argumento 2 Palestra do implementador nas áreas H
Grupo serviço social

Argumento 3: Discussão sobre conceitos de gestão de transição

H
Implementador

NH Apresentação sobre

gestão de mudanças

Argumento 4: Apresentou teoria sobre 

                    plano de comunicação 

                    em mudanças

H
Implementador

NH
Teoria sobre plano 

de comunicação 

em mudanças

Grupo dos 

indiferentes

Dimensões
Baixa influência

Baixo apoio

Tipo de

comunicação
Insti tucional

Ex: Jornalzinho / Mural

Exemplo de 

stakeholder Unidades não envolvidas 

na mudança

Grupo dos 

resistentes

Dimensões
Alta influência

Baixo apoio

Tipo de

comunicação
Detalhada

Ex: Palestra / treinamento

Exemplo de 

stakeholder
Equipes dos deptos adms

Gers adms

Grupo dos 

apoiadores

Dimensões
Baixa influência

Alto apoio

Tipo de

comunicação
Demanda por apoio

Ex: Pauta de reunião

Exemplo de 

stakeholder
Diretor

Grupo dos 

beneficiários

Dimensões
Alta influência

Alto apoio

Tipo de

comunicação
Venda de benefícios

Ex: Palestra

Exemplo de 

stakeholder
Gerentes operacionais

Argumento 5: Separação de assuntos 

                    de comunicação

Assuntos corporativos da 

diretoria saem pelas UNs H
Repres Comunic Leste

Assuntos gerais de comunicação 

corporativa podem ser enviados à 

Superint Comunicação Presid H
Repres Comunic Leste

Posição 2: Conteúdos disseminados considerados inadequados

Argumento 1: Informações sensíveis sem expl icação cuidadosa H
Implementador

Argumento 2: Falta homogeneidade de informações entre grupos H
Implementador

Argumento 3: Não houve feedback sobre lembretes (workshop RH e DH) H
Gst RH Prod A

Argumento 4: Comunicação está ruim gerando problemas de 

                         informações desencontradas nas unidades H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: 1a tentativa de comunicação

                     tinha redundado em comunicações

níveis de detalhes diferentes

informações inadequadas

distorções introduzidas por

interpretação errada do jornalista

H
Implementador

NH
1o comunicado CSC

Posição 1: Práticas demandadas consideradas adequadas

Posição 2: Práticas demandadas consideradas inadequadas

Posição 1: Conteúdos demandados considerados adequados

Argumento 1: Informações permitem

Entendimento

Diferenciação

Adequação

H
Implementador

Argumento 2: Consultoria CSC preparar texto base para médias corporativas

H
Implementador

NH Médias

corporativas

Argumento 3: Não se sabe

"O que vai"

"Quando vai"

"Onde vai"

H
Gst DH Leste

Argumento 4: Falta de clareza NH
Grupo serviço social

Argumento 5: Preocupação com os clientes NH
Grupo serviço social

Argumento 6: Discussão sobre comunicação para grupos de interesse da mudança H
Implementador

Argumento 7: Necessidade de l istar as atividades H
????????

Argumento 8: Vários acontecimentos estavam se sucedendo 

                         e não tínhamos como dar ciência a todos H
Consultor CSC - líder

Argumento 9: Detectada falta de informações entre gerentes operacionais H
Implementador

Argumento 10: Colocar gerente indicada CSC em contato com 

                      pares em outras empresas para troca de experiências H
Consultor CSC - líder

Argumento 11: Necessidade de "Dois mesmos": Dia e conteúdo H
Consultor CSC - líder

Argumento 12: Áreas de comunicação util izassem ao máximo as informações 

                      do portal intranet CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
Portal intranet CSC

Argumento 13: Compromisso de atualização do conteúdo do portal intranet CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
Portal intranet CSC

Argumento 14: Boletim eletrônico deve referenciar Portal intranet CSC

H
Repres comunic Prod A

NH
Boletim eletrônico

Portal intranet CSC

Argumento 15: Divulgação de programas do CSC

H
Gst DH CSC

NH
Programas do CSC

Argumento 16: Evitar-se comunicação despadronizada de informações sobre o CSC H
Implementador

Argumento 17: Comunicação deveria ser mais homogênea H
Ger adm Centro

Posição 2: Conteúdos demandados considerados inadequados
Argumento 1: Dificuldade de comunicação dos eventos x conteúdos para UNs

                    com mais de uma região de abrangência (Prod A e Prod B) H
Gerente indicada CSC
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Figura 112 – Mapa mental controvérsia – Concorrência entre CSC e adm UNs 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 113 – Mapa mental controvérsia – Contratação de empregados administrativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Confronto entre CSC e Adms UNs

Posição 2: Visão conjunta complementar 
                   entre CSC e deptos adms das UNs

Controvérsia

Concorrência entre

CSC e adm UNs

Argumento 1: Postura da equipe do CSC em relação 

                      aos gers adms na reunião no fórum adm H
Consultor CSC - líder

Gerente indicada CSC

Argumento 2: Resistência por parte dos gers adms de

                      cessão de pessoas para o CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
Fórum Adm

Equipe CSC

Argumento 3: Postura de gers adms de dificultar a 

                      negociação de migração de pessoas para o CSC

H
Gerente indicada CSC

NH
Fórum Adm

Equipe CSC

Argumento 4: UNs têm tido posicionamento avesso à discussão H
Gst DH CSC

Argumento 5: Dificuldades específicas 

                      com RH depto adm manut

Analista (1) RH manut está sozinha H
Implementador

Gst DH CSC

Parece que cada demanda de serviço 

gera um sentimento de culpa H
Gst DH CSC

Afastamento médico gst RH Manut H
Implementador

Licença maternidade anal ista (2) RH Manut H
Implementador

Problemas são notórios pois ger adm manut não 

tinha escondido situação ao longo do projeto CSC H
Implementador

Problemas eram a razão de estar pleiteando um

analista RH adicional para unidade

H
Implementador

NH

Figura de 

analista RH

adicional para

 equipe RH Manut

Equipe RH Manut

Perda de analistas de RH por desl igamento 

no TAC aposentados H
Implementador

Profusão de e-mails diariamente enviados

H
Implementador

NH
E-mails

Argumento 1: Gers adms devem ser vistos como parceiros H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Reconhecimento da inadequação 

                      da postura de confronto

Postura de 

confronto 

seria 

desastrosa H
Implementador

Argumento 3: Projeto CSC envolve CSC e UNs H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Atuação conjunta e complementar para planejamento de treinamentoH
Implementador

Gst DH Prod B (original)

Argumento 5: Tanto o CSC quanto os Deptos adms são importantes

H
Gst DH Sul

NH
Perfi l Psicológico

Argumento 6: Demandas que permeiam 

                      as UNs poderiam ser 

                      tratadas pelos DHs das UNs

                      em conjunto ao CSC

Aspectos específicos seriam 

tratados pelos DHs locais

Demografia H
Implementador

Condição sócio-cultural H
Implementador

Topografia H
Implementador

Tipo de instalações H
Implementador

Tecnologia H
Implementador

Estado de conservação H
Implementador

Vida úti l dos equipamentos H
Implementador

Aspectos comuns seriam 

tratados pelo CSC H
Gst DH CSC

Implementador

Argumento 7: Necessidade de mudança de forma de atuação em relação ao papel do passado 

                      (é parecido com papel atual, porém atuação não é igual) H
Implementador

Posição 1: Contratar empregados administrativos

Posição 2: Não contratar empregados administrativos

Controvérsia

Contratação de

empregados

administrativos

Argumento 1: Quadro de pessoal considerado insuficiente (lacunas de pessoal)

H
Gerente indicada CSC

Ger adm Sul

NH Dimensionamento

de pessoal

Argumento 2: Contratar em situações específicas

Autorizaria contratação 

de pessoas para o CSC H
Diretor Operação RMSP

Contratação de pessoas 

para as UNs dependeria

de auxíl io para saber se 

pedido cabia ou não H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Não cessão de empregados 

                      pelos deptos adms para o CSC

Unidade sistematicamente não 

se posicionava sobre liberação

de profissionais para o CSC H
Ger Adm Oeste

Gst FIN Oeste

Argumento 1: Modelo definido não tinha sido implementado na íntegraH
Gerente indicada CSC

Implementador

Argumento 2: Existem outras possibi lidades 

                      para suprir lacuna de pessoal 

                      além da contratação de pessoal

Impedir Sups de bancar

permanência de profissionais

além do dimensionamento H
Gerente indicada CSC

Mudar modelo do GRH

assumindo mais atividades

pelo CSC H
Gerente indicada CSC

Transferência de empregados

de outros deptos H
Gerente indicada CSC

Contratar H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Restrição de contratação tinha partido do diretor operação RMSP H Analista (1) Superint 

Planej Presid

Argumento 4: Hierarquização de cargos quanto à importância dos operacionais

                      e a falta de importância dos administrativos

H
Implementador

NH
CODEC

Argumento 5: Restrição a contratação tinha sentido por conta do projeto CSC 

                      encontrar-se em curso H
Implementador

Diretor Operação RMSP
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Figura 114 – Mapa mental controvérsia – Cronograma do projeto de implementação do CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Cronograma está claro

Posição 2: Cronograma não está claro

Controvérsia

Cronograma do

Projeto de 

Implementação

do CSC

Argumento 1: Apresentou etapa paralela de benchmarking no cronograma

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 2: Diretoria operação RMSP vem desenvolvendo estudos há cinco anos

H
Consultor CSC - líder

NH

Estudo de regional ização
do SESMT

Projeto de mapeamento
de processos

Estudo sobre os gestores

Argumento 3: Tem equipes demandando antecipação de etapas

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 4: Foram definidos gerente do CSC e parte das l ideranças do CSC

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 5: Próximas semanas serão definidas lideranças remanescentes

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 6: Instalações definidas e recursos em migração

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 7: Projeto CSC está discutindo nível de atividade e padronização de
                        mais de 100 processos

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 8: Dado passo concreto de integração com aut fun com apresentação
                        para aut func RH

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 9: Já tínhamos percorrido boa parte do caminho

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 10: Estávamos às portas de começar a operar a 1a onda

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 11: Compreendeu e concordou com diagrama 
                          sobre velocidade vs risco das mudanças

H
Diretor Operação RMSP

NH

Cronograma projeto
implementação CSC

Diagrama sobre
velocidade vs
risco das mudanças

Argumento 12: Impossibi lidade de esperar término das ondas por conta do
                          final do contrato da consultoria / questão contratual era um fato

H
Implementador

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 13: Apresentou cronograma do projeto justificando ajustes

H
Consultor CSC - líder

NH

Cronograma 
ajustado 
do projeto de
implementação 
CSC

Argumento 14: Apresentou estáfio de efetivação dos processos de RH no CSC

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 15: Apresentou cronograma específico para a 3a onda

H
Consultor CSC - líder

NH
Cronograma projeto
implementação CSC
específico da 3a onda

Argumento 1: Necessidade de aval iação de cada onda

H
Sup Centro

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 2: Fazer anál ise crítica antes do início da segunda onda

H
Sup Centro

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 3: Zona cinzenta - Não está claro as datas-marco das ondas

H
Sup Norte

NH Cronograma projeto
implementação CSC

Argumento 4: Enviará cronograma detalhado para Sups

H
Consultor CSC - líder

NH Cronograma detalhado
projeto implementação CSC

Argumento 5: Entendimento sobre o papel dos deptos adms só teria
                        sentido após as ondas

H
Sup Centro

NH Cronograma detalhado
projeto implementação CSC

Argumento 6: Se o problema era contratual que aditivassem o prazo

H
Sup Centro

NH

Cronograma detalhado
projeto implementação CSC

Contrato consultoria CSC

Argumento 7: Estávamos antecipando a discussão

H
Sup Centro

NH Cronograma detalhado
projeto implementação CSC
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Figura 115 – Mapa mental controvérsia – Definição do gerente CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Assistência à escolha

Tema 2: Candidatos a gerente do CSC

Tema 3: Critérios de escolha

Tema 4: Transparência do processo

Tema 6: Decisão final sobre a escolha 

               do gerente do CSC

Tema 7: Acesso do implementador aos

               dados relativos ao processo de 

               escolha do gerente do CSC

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 8: Divulgação do nome do gerente indicado para o CSC

Controvérsia
Definição do

Gerente do CSC

Posição 1: Escolha seria assistida

Argumento 1: Não tinha nome para o Gerente do CSC H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Necessidade de definição processo de escolha do gerente CSC H
Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 3: Assistência à escolha do gerente do CSC estava prevista no contrato H
Implementador

Argumento 4: Apresentou próximos passos na escolha do gerente do CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: Preparação prévia com assessora sobre reunião com 

                       diretor operação RMSP para escolha do gerente do CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Dados sobre gerentes e gestores tinha sido submetidos 

                      ao diretor operação RSMP para escolha do gerente do CSC

H
Implementador

Membros do fórum de TI ficaram surpresos 

com informação que dados dos gestores 

foram apresentados ao diretor

Argumento 7: Escolha do gerente do CSC

H
Implementador

contou com a presença

Assessora adm diret operação RMSP

Consultor CSC - líder

Consultor perfi l  psicológico

Definida a l ista de candidatos a gerente do CSC por ordem de preferência

Diretor consultoria sups dos candidatos a gerentes do CSC por ordem de preferência

Posição 2: Diretor faria a escolha direta
Argumento 1: Questionamento se diretor operação RMSP tinha 

                      clareza sobre quem deveria ser o gerente do CSC H
Implementador

Posição 1: Um dos gerentes administrativos

Argumento 1: Considera que seria melhor a 

                         pessoa já ocupar posição gerencial

H
Assessora adm diret operação RMSP

Aprovação de estrutura do CSC demoraria de 6 a 7 meses

Não seria justo um gestor assumir a liderança de uma

área com 150 pessoas

Posição 2: O implementador

Argumento 1: Não entendia porque não tinha 

                       assumido a gerência do CSC

H
Repr adm planej (original)

Implementador tinha sido ético e perdido o controle com a inclusão dos gestores

Argumento 2: Questionou porque implementador não 

                     queria assumir o cargo de gerente do CSC H
Gst RH Norte

Argumento 3: Nunca tinha dito que não 

                     queria ser o gerente do CSC

H
Implementador

Todas as vezes tinha dito que a decisão sobre o 

gerente do CSC era do diretor operação RMSP Diretor tinha que ter empatia

com o gerente do CSC

Argumento 4: Questionou quando o implementador assumiria o cargo de gerente do CSCH
Gst TI Oeste

Argumento 5: Achava difíci l que implementador assumisse o CSC H
Implementador

Argumento 6: Questionou se implementador seria o gerente do CSC H
Gst JUR Manut

Posição 3: Um dos gestores administrativos Argumento 1: Gsts adm Prod B já sabiam quem estava concorrendo H
Gst JUR Prod B

Posição 4: Contra a indicação do gerente do CSC

                     a partir dos gestores
Argumento1: Questionou envolvimento dos gestores 

                         como candidatos a gerente do CSC H
Assessora adm diret operação RMSP
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Figura 116 – Mapa mental controvérsia – Definição do gerente CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Assistência à escolha

Tema 2: Candidatos a gerente do CSC

Tema 3: Critérios de escolha

Tema 4: Transparência do processo

Tema 6: Decisão final sobre a escolha 

               do gerente do CSC

Tema 7: Acesso do implementador aos

               dados relativos ao processo de 

               escolha do gerente do CSC

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 8: Divulgação do nome do gerente indicado para o CSC

Controvérsia
Definição do

Gerente do CSC

Posição 1: Uso da metodologia original da consultoria CSC

Argumento 1: Consultoria CSC tinha metodologia própria para aval iação dos

                         candidatos a gerente do CSC

H
Implementador

NH Metodologia aval iação candidatos 

da consultoria CSC

Posição 2: Uso de metodologia do perfi l psicológico

NH
Método do perfi l psicológico

Argumento 1: Tinha assumido posição após avaliação geral na Superint Manut /

                       Fez perfil  psicológico dois dias antes do fechamento das avaliações

H
Gst JUR Manut

NH
Perfi l psicológico Gst JUR Manut

Argumento 2: Analista (2) RH Manut tinha se especial izado no método do perfi l psicológico H
Implementador

Argumento 3: Tinha gostado da devolutiva do perfi l psicológico

H
Gst JUR Manut

NH
Perfi l psicológico Gst JUR Manut

Argumento 4: Questionou perfi l psicológico do ger adm Manut

H
Gst JUR Manut

NH
Perfi l psicológico Ger adm Manut

Argumento 5: Declarou (ingenuamente) seu perfi l psicológico

H
Ger adm Manut (implementador)

NH
Perfi l psicológico Ger adm Manut

Argumento 6: Ger adm Prod B tinha discutido abertamente o 

                       perfi l desejado do gerente CSC

H
Gst JUR Manut

NH
Perfi l psicológico desejado do gerente CSC

Argumento 7: Gsts adm Prod B já sabiam quem estava concorrendo H
Gst JUR Prod B

Argumento 8: Ger adm Prod B tinha perfi l psicológico totalmente 

                       aderente ao perfil  psicológico desejado do gerente CSC

H
Gst JUR Prod B

NH
Perfi l psicológico desejado do gerente CSC

Perfi l psicológico Ger adm Prod B

Argumento 9: Objetivo era mostrar quantos candidatos estariam no perfi l  adequado

H
Consultor perfi l  psicológico

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com avaliação de adequação 

de candidatos ao perfi l psicológico 

desejado para Gerente do CSC

Argumento 10: Organização dos candidatos a 

                          gerente do CSC em quatro grupos

H
Consultor perfi l  psicológico

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com avaliação de adequação de candidatos 

ao perfi l  psicológico desejado para Gerente do CSC

Relatório com selecionados

1o grupo: Perfi l  ideal (12 candidatos)

2o grupo: Perfi l  com poucas adequações (13 candidatos)

3o grupo: Perfi l  com menor aderência

4o grupo: Perfi l  com pouquíssima aderência

Argumento 11: Gerente do CSC deveria sair do 1o e 2o grupos H
Consultor perfi l  psicológico

Argumento 12: Diretor operação RMSP preencheu o perfi l  desejado do gerente do CSC

H
Implementador

NH
Perfi l psicológico desejado do gerente CSC

Argumento 13: Havia alinhamento entre o perfil  psicológico desejado do gerente do CSC nas óticas 

H
Implementador

dos gers adms

Diretor operação RMSP

Argumento 14: Discussão intensa sobre possibil idade de coaching 

                            para candicados fora do perfi l  desejado do gerente CSC

Inflexível quanto à possibil idade 

de intervenção de coaching H
Consultor perfi l  psicológico

Importância de considerar

certos conhecimentos e

experiências dos candidatos

H
Consultor CSC - líder

Gerente do CSC teria que começar a

atuar a partir do CSC instalado

Importância da ausência de determinados 

gerentes nas posições atuais H
Diretor operação RMSP

Posição 3: Uso de Critérios adicionais considerados na 

                   escolha do gerente do CSC

Argumento 1: Escolha do gerente do CSC envolveria outros fatores H
Implementador

Argumento 2: Outros fatores considerados para escolha do gerente do CSC

                        poderiam mudar o cenário H
Implementador

Argumento 3: Necessidade de considerar 

                        quantidade de subordinados

H
Implementador

Experiência dos gerentes não serviam de base pois já tinham passado pela transição

Alguns gestores

tinham vários subordinados

eram ex-gerentes de áreas com vários subordinados

tinham equipes muito pequenas

Questionou fortemente postura crítica sobre "perda de tempo"

Argumento 5: Experiência em quantidade de 

                      funções que o candidato tinha tido

H
Consultor CSC - líder

Escala de 1 a 6 seria uti lizada para pontuam
Experiências

Conhecimentos

NH Planilha de conhecimento e experiências para escolher
gerente CSC

gestores CSC

Argumento 6: Pontuar todos os gestores para não identificar candidatos H
Implementador

Argumento 7: Questionou adequação de autopreenchimento da 

                       planilha de conhecimento e experiências pelos

                       gerentes candidatos à gerência do CSC

H
Ger adm Prod B

NH Planilha de conhecimento e experiências para escolher
gerente CSC

gestores CSC

Considerava que preenchimento da planilha do candidato 

a gerente do CSC deveria ser feita pelo Sup

Gers adms poderiam subavaliar para preencher plani lha ...

Argumento 8: Plani lha de conhecimento e experiências compila 

                      dados pessoais dos candidatos a gerente do CSC

H
Implementador

NH Planilha de conhecimento e experiências para escolher
gerente CSC

gestores CSC

Sup terá dificuldade de preencher a planilha ... por desconher os dados pessoais

Achava pouco provável Gers adms se subavaliar

Argumento 9: Questionou sobre preenchimento de experiência

                          específica de gst TI Prod B 

H
Ger adm Prod B (original)

NH Planilha de conhecimento e experiências para escolher
gerente CSC

gestores CSC

Gst TI Prod B durante o período que ficou respondendo pelo 

depto Prod B na l icença maternidade da ger adm Prod B (original)

argumento 10: Deveria ser pontuado como nota seis em função do período extenso de substituição

H
Implementador

Responsabilidade 

elevada daquele que 

substi tui um gerente

Tem que tomar decsões pelo

titular mesmo contra a sua

vontade

Subsituição ocorreu em 

período de mudanças do

projeto CSC (stress-maior)

Argumento 11: Questionou que mestrado deveria ser diferenciado de lato-sensu normal

H
Ger adm Prod B (Original)

NH

Planilha de conhecimento e 

experiências para escolher
gerente CSC

gestores CSC

Argumento 12: Concordou que mestrado deveria ser diferenciado de lato-sensu normal

H
Implementador

NH
Mestrado do Gst TI Prod B

Mestrado do implementador

Encontrava-se na mesma situação

Recomendeu que colocasse critérios 

adotados no campo observação

Caso alguém não

concordasse com 

critérios adotados

entenderia raciocínio

util izado para correção

Posição 4: Contra critério de escolha por meio do

                  perfi l psicológico

NH
Método do perfi l psicológico

Argumento 1: Achava temerário escolha do gerente por método do perfi l psicológicoH
Repr adm planej (original)

Argumento 2: ExperÍencia negativa com método do perfi l  psicológico H
Repr adm planej (original)

Argumento 3: Estava impressionado como estavam considerando 

                         o perfi l psicológico como decisivo

H
Implementador

Perfi l psicológico é apenas uma teoria
Toda teoria é uma simpli ficação da realidade
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Figura 117 – Mapa mental controvérsia – Definição do gerente CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Assistência à escolha

Tema 2: Candidatos a gerente do CSC

Tema 3: Critérios de escolha

Tema 4: Transparência do processo

Tema 6: Decisão final sobre a escolha 

               do gerente do CSC

Tema 7: Acesso do implementador aos

               dados relativos ao processo de 

               escolha do gerente do CSC

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 8: Divulgação do nome do gerente indicado para o CSC

Controvérsia
Definição do

Gerente do CSC

Posição 1: Informação deveria ser compartilhada

Argumento 1: Gers adms deveriam saber quem são os selecionados

H
Ger adm Prod A

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com aval iação de adequação de candidatos 

ao perfi l  psicológico desejado para Gerente do CSC

Relatório com selecionados

Argumento 2: Se não conseguissem manter sigilo não deveriam estar

                      em posição gerencial H
Ger adm Prod A

Argumento 3: Achava que deveria ser divulgado quem estaria concorrendo

                      com perfis psicológicos ideais e adequados

H
Ger adm Prod B

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com aval iação de adequação de candidatos 

ao perfi l  psicológico desejado para Gerente do CSC

Relatório com selecionados

Posição 2: Informação tinha que ser restri ta

Argumento 1: Considerava compartilhamento da informação 

                        dos perfis psicológicos um erro

H
Implementador

NH

Perfi l psicológico desejado do gerente CSC

Perfi l psicológico Ger adm Prod B

Perfis psicológicos Gst adms Prod B

Argumento 2: Complicado divulgar pontuações por colocar

                      questionamento sobre escolha do diretor

H
Implementador

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com aval iação de adequação de candidatos 

ao perfi l  psicológico desejado para Gerente do CSC

Relatório com selecionados

Se diretor quiser alguém fora do 1o e 2o grupos poderia ser complicado

Argumento 3: Possibi lidade de vazamento da informação H
Implementador

Argumento 4: Entende que questão de sigi lo é importante

H
Implementador

Não achava bom correr risco de perder sigi lo sobre selecionados

Sigi lo sobre selecionados faci l itaria na isenção na aval iação dos candidatos

Argumento 5: Considerava temerária a divulgação por estarmos subsidiando a escolha do diretorH
Implementador

Argumento 6: Não tínhamos o direito de expor a decisão do diretor H
Implementador

Posição 1: Decisão cabe ao diretor

Argumento 1: Decisão caberia ao diretor operação RMSP e não aos gers adms H
Implementador

Argumento 2: Diretor não tinha delegado escolha para gers adms H
Implementador

Argumento 3: Diretor pode indicar pessoa fora do perfi l psicológico ideal ou adequado

H
Implementador

NH

Perfis psicológicos dos candidatos

Diagrama com aval iação de adequação de candidatos 

ao perfi l  psicológico desejado para Gerente do CSC

Relatório com selecionados

Argumento 4: Diretor pode considerar outros elementos para indicar o gerente do CSC

H
Implementador

NH
Conhecimento

Experiências

Argumento 5: Diretor operação RMSP teria ficado entre o 

                      implementador e a ger adm Prod B (original)

H
Consultor CSC - líder

Análise do perfil

do implementador

Favorável

Experiência

Ter pertencido a aut func como gerente

Conduzir o processo de descentral ização na

área de transportes

Ter conduzido o projeto CSC até aquele momento

Conhecimento Gestão de mudanças
Mestrado

Doutorado

Comportamento Tinha presenciado todo o empenho 

do implementador até então

Desfavorável Perfi l psicológico
Fora do perfi l desejado

Análise do perfil

da ger adm Prod B

Favorável

Perfi l psicológico
Dentro do perfi l  psicológico ideal

Notoriamente é uma pessoa empenhada

Dependência da UN

do profissional

Tinha substituto testado

Tinha ficado em licença maternidade

por 6 meses

Desfavorável
Concil iação de maternidade recente x implementação do CSC

Argumento 6: Recomendou consulta de interesse de assumir a gerência do CSC à Ger adm Prod B (original)H
Diretor operação RMSP

Argumento 7: Proposta sobre posição da gerente CSC merecia uma conversa pessoal

H
Ger adm Prod B

Teria interesse se diretor convidasse

Argumento 8: Colocou para consultor CSC - l íder que 

                     escolha da Ger adm Prod B (original) como 

                     gerente CSC seria uma opção muito boa

H
Implementador

Ger adm Prod B (original) empenhou-se durante todo o período que participou do projeto CSC

Apesar do retorno recente da l icença maternindade havia se integrado ao projeto CSC

Dúvida como Ger adm Prod B (original) concil iaria a maternidade recente x implementação do CSC

Argumento 9: Questionou se ger adm Prod B (original) já tinha conversado pessoalmente 

                      com diretor operação RMSP para fechar indicação para gerência do CSC H
Implementador

Argumento 10: Não tinha conversado pessoalmente ainda com o Diretor

H
Ger adm Prod B (original)

Aparentemente comunicado da designação do gerente do CSC sairia sem conversa

Argumento 11: Achava estranho falta de conversa do diretor com a gerente indicada do CSC, 

                       pois entendia que empatia seria quesito fundamental H
Implementador

Argumento 12: Questionou Sup manut se diretor o consultou sobre 

                        possibi l idade do implementador ser o gerente do CSC H
Implementador

Argumento 13: Informou que diretor não o consultou sobre

                        possibi l idade do implementador ser o gerente do CSC H
Sup Manut

Argumento 14: Informou que diretor não iria consultar sobre a

                        possibi l idade do implementador ser o gerente do CSC

H
Implementador

Já sabia o nome do Gerente do CSC

Colocou que não seria o Gerente do CSC

Não poderia contar o nome do Gerente do CSC

Argumento 15: Achou injusto implementador não ter sido 

                        convidado para ser o gerente do CSC

Ger Serv Manut

Se implementador tivesse decl inado do convite para Gerente do CSC poderia escolher outra pessoa

Empresa perdeu oportunidade de ter uma pessoa de conhecimento diferencial na posição

Posição 2: Decisão cabe aos gers adms Argumento 1: Se diretor tivesse delegado escolha poseríamos fazer o que quiséssemos H
Implementador
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Figura 118 – Mapa mental controvérsia – Definição do gerente CSC – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

  

Tema 1: Assistência à escolha

Tema 2: Candidatos a gerente do CSC

Tema 3: Critérios de escolha

Tema 4: Transparência do processo

Tema 6: Decisão final sobre a escolha 

               do gerente do CSC

Tema 7: Acesso do implementador aos

               dados relativos ao processo de 

               escolha do gerente do CSC

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 8: Divulgação do nome do gerente indicado para o CSC

Controvérsia
Definição do

Gerente do CSC

Posição 1: Implementador teria acesso aos dados do 

                   processo de escolha do Gerente do CSC

Posição 2: Implementador não teria acesso aos dados do

                   processo de escolha do Gerente do CSC

Argumento 1: Não quis receber relatório com selecionados

H
Implementador

NH
Relatório com selecionados

Argumento 2: Objetivo de implementador não receber relatório com 

                        selecionados para ter isenção total no processo de escolha

                        do gerente do CSC

H
Implementador

NH
Relatório com selecionados

Argumento 3: Apenas consultor CSC receberia relatório com selecionados

H
Implementador

NH
Relatório com selecionados

Argumento 4: Não participou da reunião de decisão sobre gerente do CSC

                         por confli to de interesses (Era um dos candidatos) H
Implementador

Argumento 5: Não sabia seu posicionamento no espectro de candidatos H
Implementador

Definição dos gestores

Definição do gestor de RH do CSC

Definição do gestor de DH do CSC

Definição do gestor de TI do CSC

Definição do gestor de PS do CSC

Definição do gestor de SC do CSC

Definição do gestor de JUR do CSC

Argumento 1: Definição dos gestores do CSC depende da conclusão da escolha do gerente do CSC H
Implementador

Limites de papel do implementador x gerente do CSC

Argumento 1: Mostrou-se preocupado com o papel do implementador na sequência do projeto CSCH
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Entendia que eram dois papéis

H
Consultor CSC - líder

Implementador

Papel de implementador

Papel de gerente do CSC

Argumento 3: Entendimento dos dois papéis é compartilhado por diretor e ger adm Prod B (original)H Consultor CSC - líder

Argumento 4: Durante "tour" nos fóruns adms implementador colocou em seu discurso a existência

                      dos dois papéis H
Implementador

Argumento 5: Planejamento tático da diretoria operação RMSP insti tucional izou o papel de implementador

                      ao colocá-lo como "coordenador da macro-ação" da implementação do CSC H
Implementador

Posição 1: Diretor deveria divulgar o nome

Argumento 1: Naquele momento já sabia 

                     quem seria o gerente do CSC

H
Implementador

Não poderia comentar quem seria o gerente do CSC

Argumento 2: Sups estavam sendo consultado sobre escolha do gerente do CSC H
Implementador

Argumento 3: Expectativa de definição do gerente do CSC naquela semana H
Implementador

Argumento 4: Divulgação da escolha do gerente CSC seria 

                      comunicado pelo diretor operação RMSP H
Implementador

Argumento 5: Comunicado do diretor sobre candidato escolhido 

                      para gerente do CSC não é condição ideal

H
Implementador

Comunicado exporia o escolhido

Posição 2: Implementador poderia divulgar o nome
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Figura 119 – Mapa mental controvérsia – Definição dos gestores do CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 1: Processo de escolha dos gestores do CSC

Tema 3: Assunção da posição de gestor no CSC
              é vantajosa

Tema 2: Debates específicos sobre indicação de gestores

Controvérsia

Definição dos

Gestores do CSC

Posição 1: Gerente CSC faz a indicação direta
Argumento 1: Gerente CSC indica quem quiser como 

                       gestor e unidades terão que l iberar H
Ger adm Centro

Posição 2: Gerente CSC faz indicação após

                  processo de escolha assistida

                  adaptado para atender ao

                  cronograma do projeto CSC

Argumento 1: Questionou critério de 

                      escolha de gestores do CSC

H

Ger adm Prod B (original)

Consultor CSC - líder

Implementador

Processo seletivo amplo dos gestores do CSC H
Implementador

Valorizar gestores atuais na escolha dos gestores do CSC H
Implementador

Fazer a assistência ao processo de 

escolha dos gestores do CSC

H
Consultor CSC - líder

Consultoria subsidiará decisão de perfi l

desejável dos gestores do CSC

Processo de escolha dos gestores seria

similar ao adotado para a escolha do

gerente do CSC

Uso de metodologia 

consagrada na empresa 

de outra consultoria

H
Implementador

Uti lizar método de outra consultoria

pode não ser confortável

Deveria conhecer outro método

para não ser surpreendido

UNs/Sups da Diretoria operação RMSP

tinham adotado há anos o método do 

perfi l  psicológico

Possibil idades metodológicas

H
Gerente indicada CSC

1a: Perfil  imaginado cargo / unidade 

      (estratégico x operacional)

2a: Perfil  ideal do cargo na ótica do gerente CSC / grupo

3a: Análise do perfi l psicológico dos candidatos

Fatores do processo de escolha

H
Gerente indicada CSC

Elaboração de perfi l  ideal afetaria negativamente

a velocidade do projeto

Solicitaram ao consultor do 

perfi l  psicológico um perfil  

ideal de prateleira
Perfi l ideal 

de prateleira

não existe

Aspectos contra a indicação

Aposentadoria

Gravidez

Doença

Residência

Consulta aos perfis psicológicos de todos os gestores

Intenção de definir todos os gestores 

para ter mais tranquilas a
Migração

Sucessão

A partir da 

seleção consultar

e negociar l iberação

de indicados com 
Sups

Gers adms

Se autorizado formalizar convite ao gestor

Argumento 2: Pré-indicação dos gers adms para

Gst RH CSC

Dos gers adms
Gst RH Prod A

Gst RH Norte

Do implementador
Gst RH Prod A

Gst DH CSC

Dos gers adms
Gst DH Sul

Gst DH Planej

Do implementador

A favor
Gst DH Sul

Contra

Gst DH Planej

Comete erros conceituais (sem saber)

Não teria recebido feedback 

sobre erros conceituais H
Gerente indicada CSC

Tentativas de feedback 

foram desconsideradas

Entendimento sobre uso de 

escala Likert de 6 pontos 

em Pesquisa de clima

Diferença entre

gestão por
Competências

Desempenho

Substituição de assertivas por perguntas 

genéricas para medir competências

Gst TI CSC Gst TI Prod B Desconsiderado por conta da possibil idade de efetivação como Ger adm Prod B

sucedendo a Gerente indicada CSC no Depto adm Prod B

Gst JUR CSC
Gst JUR Sul

Gst SC CSC
Gst SC Prod A

Gst SC Leste

Estudo estrutural numa das unidades [SIGILO] afetou escolha de um dos gestores

Argumento 3: Características comportamentais

Gerais

Multi tarefa H
Consultor CSC - líder

Pouco estratégico H
Consultor CSC - líder

Comparti lhar decisões

com gerente H
Consultor CSC - líder

Interlocução com aut funcs

H
Implementador

NH
Aut funcs

Interlocução com 

clientes internos H
Consultor CSC - líder

Atendimento ao cl iente H
Consultor CSC - líder

Perfi l autônomo para tratar

demandas (risco calculado) H
Consultor CSC - líder

Perfi l inovador H
Consultor CSC - líder

CSC é l inha de produção H
Consultor CSC - líder

Flexível H
Implementador

Negociador H
Implementador

Alguém que tem que decidir

para a equipe H
Consultor CSC - líder

Liderança de grandes grupos

(15 a 60 pessoas) H
Consultor CSC - líder

Específicas

Gst RH CSC

Segurança do trabalho para
empregados

terceiros

Liderança
Presencial

à distância

Cumpridor de Normas e Leis

H
Implementador

Gst SC CSC

Pensar mais ousado H
Gerente indicada CSC

Buscar soluções de mercado H
Gerente indicada CSC

Pensar mais fora da caixinha H
Gerente indicada CSC

Negociador H
Gerente indicada CSC

Articulador H
Gerente indicada CSC

Ter jogo de cintura H
Consultor CSC - líder

Ritmo H
Consultor CSC - líder

Visão sistêmica H
Implementador

Argumento 4: Experiências Experiência em mais de uma função H
Implementador

Argumento 5: Perfi l  psicológico

Necessidade de levantamento de perfi l ideal do gestor seguindo método H
Implementador

Possibil idade de uso de perfi l psicológico típico de mercado H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Proposição de bl indagem do sucessor do gst indicado para CSC para proteger a unidade H
Ger adm Prod A

Argumento 7: Cuidado para não haver perda de gestores de uma mesma unidade H
Ger adm Prod A

Posição 3: Aval iação técnica de perfil  psicológico

H
Consultor do perfi l psicológico

NH
Método do perfi l psicológico

Perfi l psicológico dos gestores

Argumento 1: Perfi l  ideal emergente

Dominância (l igeira - não excessiva)

Extroversão

Paciência baixa

Formalidade composta com dominância

Argumento 2: Fazer confronto
Perfi l ideal

Perfi l psicológico dos candidatos

Posição 4: Gerente indicador CSC faz indicação dos 

                  gestores a partir de apl icação do mesmo 

                  processo uti lizado para indicação do 

                  gerente do CSC
Argumento 1: Gestores seriam selecionados após 

                       levantamento do perfil  psicológico ideal H
Ger adm Norte
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Figura 120 – Mapa mental controvérsia – Definição dos gestores do CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 1: Processo de escolha dos gestores do CSC

Tema 3: Assunção da posição de gestor no CSC
              é vantajosa

Tema 2: Debates específicos sobre indicação de gestores

Controvérsia

Definição dos

Gestores do CSC

Gst PS CSC

Argumento 1: Acreditava na adequação do gestor de sua unidade de origem H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Apesar da crença na adequação do gestor de sua unidade de origem

                      quis aval iar todos os demais gestores

H
Gerente indicada CSC

NH Perfi l psicológico dos

gestores de PS

Argumento 3: Gestor escolhido acumulava gestão de duas áreas na UN Prod B

Gst PS Prod B

Gst SC Prod B

H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: indicação de gst PS Prod B como gst PS CSC 

                      implicava na perda pela UN Prod B nas duas áreas H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Além da perda do gst PS Prod B a UN Prod B já tinha perdido a 

                      ger adm Prod B quando foi indicada para gerente indicada CSC

H
Implementador

New Branch

Gst SC CSC

Posição 1: Escolha feita pelo grupo de 

                  aval iação tinha sido adequada

Argumento 1: Questionou forma como 

                      consultor perfi l psicológico 

                      se referia aos candidatos 

                      por conta do perfi l psicológico

H
Implementador

NH Perfi l psicológico dos

gestores de SC

Questionou visão do subordinado 

como Ger adm Manut

Argumento 2: Escolha do gestor SC encontrava-se em 

                      anál ise pelo Sup UN CANDIDATO SC 1 /

                      Nome do CANDIDATO SC 1 não seria 

                      mencionado para não haver constrangimento

                      caso o Sup UN CANDIDATO SC 1 vetasse H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Perfi l  da área de origem do gestor

                  influenciaria a indicação para o CSC

Argumento 1: Características das áreas de apoio 

                      seriam muito diferentes das UNs regionais H
Sup Prod B

Argumento 2: Colocação do Sup Prod B 

                      fez com que refletisse sobre 

                      a adequação do CANDIDATO SC 1 

                      para gst SC CSC

H
Gerente indicada CSC

Como Sup CANDIDATO SC 1

não tinha fechado l iberação do

CANDIDATO SC 1 seria mais

conveniente segurarmos a

discussão

Argumento 3: Questionou no CANDIDATO SC 1

                      conhecimento específico da 

                      realidade das UNs H Assessora adm

diret operação RMSP

Argumento 4: Em função dos questionamentos seriam 

                      reavaliadas as indicações dos gestores pendentes H
Gerente indicada CS

Posição 3: Conhecimento pessoal de perfi l profissional

                  dos candidatos por pessoas relevantes

Argumento 1: Não conhecia o CANDIDATO SC 1 H Assessora adm

diret operação RMSP

Argumento 2: CANDIDATO SC 2 era um bom nome H Assessora adm

diret operação RMSP

Argumento 3: Ponto de vista sobre o CANDIDATO SC 1

H
Ger adm Empr

(+) Demonstrava conhecimento

(+) Quando fazia qualquer 

      colocação tinha domínio

(-) Forma como se colocava

     (de vez em quando) que

     poderia soar agressivo

Gst JUR CSC

Subtema 1: Critério de escolha

Posição 1: Escolha feita pelo grupo de 

                  aval iação tinha sido adequada

Argumento 1: Não houve consenso sobre indicação do Gst JUR CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Não houve convergência sobre indicação do Gst JUR CSC

                      por parte dos gers adms H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Houve certa convergência sobre indicação do Gst JUR CSC

                      para dois candidatos H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Foram consultados gers adms dos candidatos com certa

                      convergência para Gst JUR CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Célula jurídica CSC seria a única sem gestor escolhido H
Implementador

Posição 2: Atividades no CSC deveria

                  estabelecer perfi l do gestor 

Argumento 1: Dependendo da segmentação de atividades o CANDIDATO JUR 1

                      seria o adequado para assumir uma ou outra posição H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 2: CANDIDATO JUR 1 estava muito preocupado com situação já que

                      não sabia se contencioso ia realmente para o CSC H
Ger adm CANDIDATO JUR 1

Argumento 3: Acredita que se contencioso for para o CSC outra pessoa não teria

                      condições de tratar demandas judiciais H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 4: Ponto central era dar o discurso correto para interpretação porque não 

                      teríamos ainda o gst JUR CSC que poderia de comunicado do diretor H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: Recomendou que não entrássemos na discussão sobre segmentação

                      de atividades JUR neste momento H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Recomendou que falássemos que para definição do gst JUR CSC 

                      seria importante refinar a segmentação de atividades JUR H
Consultor CSC - líder

Argumento 7: Tínhamos detectado que para definição gst JUR CSC precisaríamos

                       rever segmentação de atividades jurídicas H
Implementador

Subtema 2: Informar o CANDIDATO JUR 1

                   sobre indicação antes da

                   l iberação gerencial

Posição 1: CANDIDATO JUR 1

                  não deveria saber da

                  indicação para o CSC

Argumento 1: Manifestou esperar que não tivessem falado com 

                      CANDIDATO JUR 1 sobre escolha para assumir 

                      o jurídico do CSC H
Implementador

Argumento 2: Manifestou irri tação por terem falado com o 

                      CANDIDATO JUR 1 sobre escolha para assumir

                      o jurídico do CSC H
Implementador

Argumento 3: Tinha sido combinado que o escolhido só tomaria

                       conhecimento da indicação após l iberação superior H
Implementador

Argumento 4: Questionou se decisão de informar o CANDIDATO JUR 1

                      significava que não seria l iberado H
Implementador

Argumento 5: Escolhido poderia se sentir

H
Implementador

Valorizado

Podado na ascensão profissional

Argumento 6: Se outra pessoa for convidada poderia se sentir 

                      desprestigiada por não ter sido a primeira nem a segunda

                      (efeito Mano Menezes - técnico da seleção brasi leira à época) H
Implementador

Argumento 7: Era péssimo combinarmos uma coisa e isso não ser seguido H
Implementador

Argumento 8: Gestor convidado não dormiu de preocupação porque foi

                      envolvido antes da hora H
Implementador

Argumento 9: Tínhamos perdido a oportunidade de discutir e rever indicação

                       com a maior tranqui lidade H
Implementador

Argumento 10: Questionou porque tinham envolvido CANDIDATO JUR 1 

                         naquele momento (antes da l iberação gerencial) H
Gerente indicada CSC

Argumento 11: Seria importante ouvir o CANDIDATO JUR 1 depois que 

                        houvesse entendimento da liberação do Sup e da ger adm H
Implementador

Posição 2: CANDIDATO JUR 1

                  deveria saber da

                  indicação para o CSC

Argumento 1: Consultou CANDIDATO JUR 1 sobre escolha para

                      assumir o jurídico do CSC H
Ger adm CANDIDATO JUR 1

Argumento 2: Questionou a razão de não poder consultar o escolhido H
Ger adm CANDIDATO JUR 1

Argumento 3: Considera que escolhido poderia se sentir valorizado H
Ger adm CANDIDATO JUR 1

Argumento 4: Gestor convidado não dormiu de preocupação H
Ger adm CANDIDATO JUR 1

Argumento 5: Questionou envolvimento antes do momento por

                       considerar muito importante ouvir o escolhido H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Subtema 3: Forma de discussão sobre a

                   l iberação do gst CANDIDATO JUR 1

Posição 1: Discussão poderia ser feita por viva-voz

Argumento 1: Para implementador não ter que

                      se deslocar até sede da Superint

                      do CANDIDATO JUR 1 reunião 

                      poderia ser feita por viva-voz H

Sup CANDIDATO JUR 1

Ger adm CANDIDATO JUR 1

Gerente indicada CSC

Posição 2: Discussão tinha que ser pessoalmente

Argumento 1: Assunto não podia ser tratado

                      por viva-voz e que preferia 

                      conversar pessoalmente H
Implementador

Argumento 2: Opinião do Sup UN CANDIDATO JUR 1

                      era muito importante para o projeto CSC H
Implementador

Argumento 3: Considerou que implementador ter saído do 

                      planejamento operacional da Superint Manut 

                      para falar com Sup UN CANDIDATO JUR 1

                      era precioso mostrando importância do

                      projeto CSC para o implementador H
Consultor CSC - líder

Subtema 4: Candidatos disponíveis para assumir

                   célula JUR do CSC

Posição 1: Existiam outros candidatos além do

                  CANDIDATO JUR 1
Argumento 1: Se ponto era não l iberação poderíamos convidar o

                       CANDIDATO JUR 2 H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Não existiam outros candidatos além do

                  CANDIDATO JUR 1

Argumento 1: Não acreditava que existissem outros 

                      gestores jurídicos com condições de assumir

                      exceto a gst JUR Leste (original) H
Sup CANDIDATO JUR 1

Argumento 2: Não conhecia a gst JUR Leste (original), porém

                      tinha visto pareceres "muito bem feitos" dela H
Sup CANDIDATO JUR 1

Argumento 3: Gst JUR Leste (original) tinha virado a 

                      ger adm Leste (sucessora) e tinha sido 

                      sucedida por outro advogado da equipe H
Gerente indicada CSC

Subtema 5: Perda do escolhido para a UN

Posição 1: Perda não era só na UN

Argumento 1: Ponderou que perda aludida estava 

                      acontecendo com outros Sups H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Gst PS CSC era da UN Prod B (unidade

                      de origem da gerente indicada CSC) e 

                      também era o gst SC Prod B. Portanto,

                      uma perda em duas posições de gestor

                      relevantes além da Ger adm Prod B

H
Gerente indicada CSC

Questionou como 

ficaria a UN Prod B 

com as perdas relatadas H
Sup CANDIDATO JUR 1

Ideia seria compensar perdas com a sucessão de outras unidades

Posição 2: Perda do escolhido seria 

                  significativa para a UN

Argumento 1: Insistiu que perda de CANDIDATO JUR 1

                      seria uma perda muito grande para sua UN H
Sup CANDIDATO JUR 1

Argumento 2: Assentiu quanto à perda do 

                      CANDIDATO JUR 1 para a UN H
Gerente indicada CSC

NH

Consultoria Perfil  Psicológico

Método do perfi l psicológicos

Perfis psicológicos dos gestores
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Figura 121 – Mapa mental controvérsia – Definição dos gestores do CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Tema 1: Processo de escolha dos gestores do CSC

Tema 3: Assunção da posição de gestor no CSC
              é vantajosa

Tema 2: Debates específicos sobre indicação de gestores

Controvérsia

Definição dos

Gestores do CSC

Definição do gerente do CSC

Argumento 1: Gerente CSC precisa ser ouvido sobre

Gst RH CSC

Gst DH CSC

H
Implementador

Argumento 2: Escolha dos gestores do CSC dependia da definição do gerente do CSC H
Implementador

Problema dos gestores

Argumento 1: Questão de gestores deve fechar

na UN

no CSC

H
Ger adm Oeste

Argumento 2: Se fizéssemos pel ito para gst adm teríamos que fazer para todos os gsts da diretoria (não seria aceito) H
Implementador

Antecipação da indicação dos gestores as ondas

Posição 1: Antecipar indicações dos 

                  gestores às ondas

Argumento 1: Tínhamos precipitado discussão sobre onda 

                       jurídica ao buscar designação do gestor H
Implementador

Argumento 2: Necessidade de antecipar a escolha dos 

                      gestores do CSC no início H
Implementador

Argumento 3: Possibi lidade de fazer a seleção 

                      simultânea de todos os gestores H
Implementador

Argumento 4: Indicação do gst JUR CSC 

                      era muito importante para 

H
Gerente indicada CSC

poder compor a equipe

que unidade pudesse fazer 

uma transição de longo prazo

Argumento 5: Intenção era que CANDIDATO JUR 1 não saísse da unidade naquele momento

Argumento 6: Definição dos gestores ajuda as pessoas a se 

                      posicionarem quanto a ir ou não para o CSC H
Implementador

Posição 2: Não antecipar indicações 

                  dos gestores às ondas

Argumento 1: Questionou porque faer a indicação

                      do gst JUR CSC naquele momento H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 2: Não conseguiriam formar um sucessor à 

                      al tura para substi tuir o CANDIDATO JUR 1 H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 3: Já tinham investido dois anos na 

                       formação do CANDIDATO JUR 1 H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 4: Sugeriu que voltássemos a discutir mais

                      próximo à onda jurídica H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 5: Concordou com complexidade do projeto CSC

                      e questionou antecipação à discussão sobre gestores H
Sup UN CANDIDATO JUR 1

Argumento 6: Face adiantado da hora propôs deixar a questão da indicação 

                      do gst JUR CSC para depois do refinamento do estudo H
Implementador

Argumento 7: Sol ici tou que CANDIDATO JUR 1 não conversasse com ninguém sobre convite H
Implementador

Aprovação do projeto CSC pela Diretoria Colegiada
Argumento 1: Contato com diretor operação RMSP objetivava concordância com 

                      ações de curto-prazo para próxima reunião da diretoria colegiada H
Implementador

Posição 1: Assunção da posição de gestor do CSC é vantajosa

H
Sup Centro

Argumento 1: Vantagem de assumir a gestão em célula do CSC é a exposição

Argumento 2: Se exposição não fosse vantajosa ninguém teria assumido sem remuneração

Posição 2: Assunção da posição de gestor do CSC não é vantajosa
Argumento 1: Questionou a vantagem de assumir 

                      a gestão em célula do CSC H
Sup Leste
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Figura 122 – Mapa mental controvérsia – Definição do limite de atuação implementador x 

gerente CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

CONTROVÉRSIA RELACIONADA

Posição 2: Esforço para definir os dois papéis

Posição 1: Falta de aceitação do diretor dos dois papéis

Posição 3: Acúmulo dos papéis pela gerente indicada CSC

Posição 4: Alegação de clareza nos papéis

Controvérsia

Definição de

limites entre papéis do

implementador

x

Gerente do CSC 

Argumento 1: Impressão de que o diretor em relação aos 
                        papéis implementador e gerente indicada CSC

H
Implementador

Não compreendeu

Não tem clareza

Não aceitou

Argumento 2: Preocupação forma como diretor estava 
                        encarando o papel da gerente indicada CSC H

Implementador

Argumento 3: Posição de liderança do implementador 
                        seria fortemente fragil izada H

Implementador

Argumento 4: Papéis estavam confusos entre 
                        implementador e a gerente indicada CSC H

Implementador

ARG Implementador ficou surpreso (e indignado) pelos e-mails trocados sem cópia

Argumento 5: Diretor operação RMSP envio cópia p/ ela do 
                       e-mail enviado pelo diretor administrativo ao 
                       Sup TI sugerindo real ização trabalho sobre 
                       sistema informatizado corporativo jurídico

H
Gerente indicada CSC

NH

E-mail do diretor administrativo para Sup TI copiado para
Diretor Operação RMSP e Gerente indicada CSC

Sistema informatizado corporativo jurídico

Argumetno 6: Ficou surpreso (e indignado) pelos e-mails 
                       trocados sem cópia para ele

H
Implementador

NH

E-mail do diretor administrativo para Sup TI copiado para
Diretor Operação RMSP e Gerente indicada CSC

Sistema informatizado corporativo jurídico 

Argumento 7: Diretor Operação RMSP e gerente indicada CSC não 
                       estavam percebendo necessidade envolvimento do 
                       implementador na questão do sistema informatizado 
                       corporativo jurídico

H
Implementador

NH
Sistema informatizado corporativo jurídico 

Argumento 8: Viu no relato do implementador um problema que 
                       precisaria ser resolvido H

Consultor CSC - líder

Argumento 9: Diretor o estava "gelando" e que isso poderia virar um 
                       processo de "fritura" / não desejado pelo implementador H

Implementador

Argumento 10: Recordou que 1o. Fórum diretoria todos os assuntos 
                         (unidade CSC e projeto CSC) foram endereçados 
                         pelo diretor à gerente indicada CSC

H
Implementador

Considerou ter sido sumariamente ignorado 
pelo diretor no 1o. Fórum diretoria

Só teve oportunidade falar no 1o. Fórum diretoria 
quando gerente indicada CSC passou a palavra

Argumento 11: Implementador começa a perdar função H
Implementador

Argumento 12: Conversa gerente indicada CSC c/ diretor poderia 
                         ser visto como sinal de fragi lidade dela

H
Implementador

Fragi lização da gerente indicada CSC 
não seria bom p/ o projeto CSC

Argumento 13: O assunto em si era del icado H
Consultor CSC - líder

Argumento 14: Ficou bastante irritado com não convocação 
                           para a reunião fórum diretoria H

Implementador

Argumento 15: Na outra reunião fórum diretoria

H
Implementador

também não tinha chamado 

tinha informações que precisava repassar 
aos sups e ignorou não ter sido convidado

Argumento 16: Achava tratar-se de mal entendido entre o que diretor 
                          teria dito no final do expediente e entendimento parcial 
                          da secretária quanto ao projeto como um todo H

Consultor CSC - líder

Argumento 17: Chegou cedo e conversou com secretária sobre participação 
                           sistemática gerente indicada CSC na reunião fórum diretoria H

Gerente indicada CSC

Argumento 18: Manifestou preocupação com seu desempenho em reuniões com diretor H
Implementador

Argumento 19: Concorda que desempenho do implementador em outras reuniões
                          é muito diferente daquele que o diretor observa nas reuniões que 
                          mantidas com ele H

Consultor CSC - líder

Argumento 20: Parte do problema de não reconhecimento da necessidade do papel 
                          de implementador pelo diretor era devida à própria postura do implementadorH Implementador

Argumento 21: Ficaram de refletir como mudar a postura do implementador H
Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 22: Tinha colocado pleito de reunião do implementador e que o 
                           mesmo tinha exigido a presença da gerente indicada CSC H

Secretária do Diretor operação RMSP

Argumento 23: Sabe da dificuldade que confusão de papéis entre implementador 
                           e gerente indicada CSC tem trazido p/ atuação do implementador H

Consultor CSC - líder

Gerente indicada CSC
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Figura 123 – Mapa mental controvérsia – Definição do limite de atuação implementador x 

gerente CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

CONTROVÉRSIA RELACIONADA

Posição 2: Esforço para definir os dois papéis

Posição 1: Falta de aceitação do diretor dos dois papéis

Posição 3: Acúmulo dos papéis pela gerente indicada CSC

Posição 4: Alegação de clareza nos papéis

Controvérsia

Definição de

limites entre papéis do

implementador

x

Gerente do CSC 

Argumento 1: Precisaria resgatar os dois papéis com o diretor H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Achava importante marcar imagem da gerente indicada CSCH
Implementador

Argumento 3: Não era uma questão de briga de espaço 
                        implementador x gerente indicada CSC

H
Implementador

Tinha sublimado desde que assumiu o projeto CSC a briga 
de espaço implementador x gerente indicada CSC

Argumento 4: Diretor tinha designado o implementador como tal H
Implementador

Argumetno 5: Confusão de papéis devia-se às operações 
                        da unidade ainda não ter começado H

Implementador

Argumento 6: Duas semanas depois a gerente indicada CSC 
                        estaria muito dedicada à operação da unidade H

Implementador

Argumento 7: Gerente indicada CSC não teria condições de 
                        ficar dividindo o processo de implementação H

Implementador

Argumento 8: Dedicação da Gerente indicada CSC à 
                        gestão da nova unidade era fator crítico 
                        de sucesso do projeto CSC H

Implementador

Argumento 9: Dedicação da Gerente indicada CSC e do implementador 
                        era de 70% do tempo disponível ao projeto CSC H

Implementador

Argumento 10: Recomendou que implementador conversasse com 
                         gerente indicada CSC sobre l imites papéis H

Consultor CSC - líder

Argumento 11: Sol ici tou que implementador não deixasse coordenação 
                         do projeto CSC (semblante evidenciou preocupação) H

Gerente indicada CSC

Argumento 12: Não ter interesse em deixar coordenação projeto CSC H
Implementador

Argumento 13: Ficou durante um ano

H
Implementador

respondendo a perguntas de diferentes níveis esclarecendo dúvidas

fil trando o que poderia ou não dizer

tentando trazer as pessoas p/ o projeto CSC

Argumento 14: Talvez ela devesse falar c/ o diretor sobre o problema dos dois papéis H
Gerente indicada CSC

Argumento 15: Propôs à gerente indicada CSC conversar com 
                           consultor CSC para explorar experiência dele H

Implementador

Argumento 16: Após relato implementador considerou que a situação fosse corrigida H
Consultor CSC - líder

Argumento 17: Para solucionar o problema poderia fazer um 
                          diagrama p/ clarificar os papéis (bol inha-bolão)

H
Consultor CSC - líder

NH Diagrama de separação de papéis
implementador x gerente do CSC

Argumento 18: A opinião da gerente indicada CSC é fundamental 
                          para del ineamento do que ela queria H

Implementador

Argumento 19: Caberia ao implementador a viabil ização das ações 
                          demandadas pela gerente indicada CSC H

Implementador

Argumento 20: Pela posição de neutral idade do consultor CSC 
                           poderia tentar que o diretor visse a situação

H
Consultor CSC - líder

Poderia falar algo c/ maior isenção 
(seu pto de vista do projeto)

Argumento 21: Diretor teria entendido e aceitado diferença de 
                           papéis implementador x gerente CSC

H
Consultor CSC - líder

NH Diagrama de separação de papéis
implementador x gerente do CSC

Diretor tinha tido boa receptividade s/ l imites papéis

Argumento 22: Diretor operação RMSP passou palavra para 
                           implementador e para gerente indicada CSC H

Implementador

Argumento 23: Fez menção à presença do implementador na
                           reunião da diretoria colegiada

H
Gerente indicada CSC

NH Diagrama de separação de papéis
implementador x gerente do CSC

Argumento 24: Apresentação p/ Sups Interior deveria ser fei ta 
                          pelo implementador H

Gerente indicada CSC

Argumento 25: Colocou a divisão de tarefas entre 
                           implementador x gerente CSC

H
Gerente indicada CSC

NH Diagrama de separação de papéis
implementador x gerente do CSC

Explicou a diferença de papéis entre 
implementador x gerente CSC

Esclareceu que aquela apresentação deveria 
estar sendo feita pelo implementador

Esclareceu que implementador não fez 
apresentação por conta de licença médica

Diretor colocou papel do implementador de 
coordenação geral do projeto CSC

Argumento 26: Achava que sua ausência na reunião fórum diretoria 
                          seria esperada no próximo ano por conta de não ter 
                          mais nenhum envolvimento com o projeto CSC H

Implementador
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Figura 124 – Mapa mental controvérsia – Definição do limite de atuação implementador x 

gerente CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

CONTROVÉRSIA RELACIONADA

Posição 2: Esforço para definir os dois papéis

Posição 1: Falta de aceitação do diretor dos dois papéis

Posição 3: Acúmulo dos papéis pela gerente indicada CSC

Posição 4: Alegação de clareza nos papéis

Controvérsia

Definição de

limites entre papéis do

implementador

x

Gerente do CSC 

Apresentação do projeto CSC para a diretoria Colegiada

Posição 1: Gerente CSC deveria fazer a apresentação

Argumento 1: Questionou se gerente indicada CSC estaria disposta 
                     a fazer apresentação na diretoria colegiada

H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Preocupação com menção apenas da gerente indicada CSC
                        para apresentação diretoria colegiada H

Implementador

Argumento 3: Não era uma questão se a gerente indicada CSC deveria 
                        ou não estar na reunião diretoria colegiada H

Implementador

Posição 2: Implementador deveria fazer a apresentação

Argumento 1: Apresentação s/ projeto CSC deveria caber ao implementador H
Implementador

Argumento 2: Apresentação s/ projeto CSC não caberia à gerente indicada CSC H
Implementador

Posição 3: Implementador não deveria estar presente à apresentação

Argumento 1: Mensagem que passa p/ as pessoas 
                       da ausência do implementador à
                       diretoria colegiada é de fragi lização 
                       da posição de liderança H

Implementador

Argumento 2: Preocupação de veto à participação do 
                         implementador na diretoria colegiada H

Implementador

Argumento 3: Considerou que seu papel ficaria 
                         claro no âmbito da diretoria colegiada
                         com a apresentação do diagrama de
                         separação de papéis de implementador
                         x gerente do CSC

Desempenho do consultor CSC Posição 1: Desempenho adequado

Argumento 1: Elogiou a capacidade de síntese do consultor CSC no 
diagrama separação papéis Implementador x gerente CSC

H
Implementador

NH Diagrama de separação de papéis
implementador x gerente do CSC

Argumento 1: A persistir situação melhor seria passar comando 
                       do projeto CSC para a Gerente indicada CSC H

Implementador

Argumento 2: A persistir a situação teria que sair da coordenação do projeto CSC H
Implementador

Argumetno 3: A persistir a situação em nada agregaria a 
                      permanencia na coordenação do projeto CSC H

Implementador

Argumentto 4: Gerente indicada CSC precisava se preparar p/ responder pergunta 
                        do diretor s/ condições de tocar o projeto e a gestão da unidade H

Implementador

Argumento 5: Achava que agora além de tirar um tempo precioso 
                        da gerente indicada CSC ainda concentrava sobre 
                        ela todas as responsabilidades H

Implementador

Argumento 1: Estava clara divisão de papeís implementador x gerente indicada CSCH
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Concordava c/ divisão de papeís implementador x gerente indicada CSCH
Diretor operação RMSP
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Figura 125 – Mapa mental controvérsia – Desempenho da consultoria CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Desempenho adequado

Posição 2: Desempenho inadequado

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Desempenho da

Consultoria CSC

Argumento 1: Controle emocional em situação de confl i to H
Implementador

Argumento 2: Demora na solução de GRH 

                      não era problema da consultoria

Não tomada de 

decisão da empresa H
Implementador

Consultoria não 

poderia tomar

decisão pela empresa H
Implementador

Argumento 3: Trabalho não poderia ser caracterizado como superficial

                      se já tinham sido gastos mais de 2000 h em consultoria

H
Consultor CSC - líder

NH

Planilha de controle

de carga horário

dedicada pela

consultoria CSC

Argumento 4: Consultores estavam trabalhando quase sempre justo e

                      entendia que esta forma estava adequado (Gst RH CSC) H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: Consultor CSC - 2o ARG  é uma pessoa 

                      ótima no relacionamento interpessoal H
Implementador

Argumento 6: Início Consultor CSC 3 mudaria cenário 

                    problemas estruturação conteúdos

H
Consultor CSC - líder

Consultor CSC 3 era mais experiente 

e tinha grande sintonia 

Argumento 7: Desconhece desempenho do 

                     consultor CSC - 2o nos bastidores

H
Implementador

Pode até ser organizador de informações

Argumento 8: Elogiou o consultor CSC - 2o na condução da 

                    dinâmica de reunião de formação de imagem H
Gst DH CSC

Argumento 1: Falta de segurança 

                      na consultoria Dimensionamento de pessoal

H
Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Consultoria CSC

Argumento 2: Lacunas de atuação 

                      da consultoria CSC

Gestão de transição H
Gerente indicada CSC

Revisão de processos H
Gerente indicada CSC

Definição de indicadores H
Gerente indicada CSC

Falta de abordagem 

centrada em inovação

H
Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Não atendimento à expectativa 

de provocação externa H
Gerente indicada CSC

Impressão que consultoria CSC

está "tateando" para achar caminho

H
Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Trabalho estaria sendo superficial

H
Sup Centro

NH
Projeto CSC

Argumento 3: Diferenças significativas 

                      de entendimento entre 

                      consultores

Visão estratégica, mas 

não desce no detalhe H
Gerente indicada CSC

Visão eminentemente

operacional, mas não 

enxerga o todo H
Gerente indicada CSC

Não está havendo

complementariedade

entre ambos porque não

estão trabalhando juntos

no mesmo processo H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Falta de objetividade no

                      trabalho da consultoria CSC
Demora de 45 dias para

solução do problema GRH H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Erro de aval iação 

                      da consultoria CSC

Não adoção do modelo 2

(centralização total da área de pessoal)

era uma "comida de bola" da fase de

modelagem e que atenderia o sistema

H
Gerente indicada CSC

NH Modelo 2 - centralização

total das áreas de pessoal

Argumento 6: Ação inadequada do

                      consultor CSC - líder

Estaria forçando a seguir cronograma

H
Sup Centro

NH Cronograma do projeto

durante implementação

Não estariam reportando os problemas

que estavam acontecendo ao diretor H
Sup Centro

Antecipação de discussão sobre papel

dos deptos adms pós-CSC H
Sup Centro

Dificuldade de entendimento consultor CSC 2 já 

tinha sido colocado para consultor CSC líder

H
Implementador

Consultor CSC - líder não deu a devida 

atenção a dificuldades com consultor CSC 2

Argumento 7: Carga horária excessiva gasta no projeto CSC

H
Implementador

Consultor CSC - líder

NH
Quadro de controle de carga horário da consultoria

Argumento 8: Ação inadequada do

                      consultor CSC - assistente

Faltou esclarecimento 

em etapa crítica 

dimensionamento estimado

H
Implementador

NH
Simulação de dimensionamento de pessoal

Gerou desgaste perante ger adm H
Implementador

Manifestações revelam

manifestações revelam falta de entendimento H
Implementador

visão superficial  dos problemas H
Implementador

pouca profundidade nas discussões H
Implementador

Agregação de outro consultor (consultor CSC 3)

H
Consultor CSC - líder

Trunfo Consultor CSC 3 ter 

trabalhado em outra consultoria

Cogita fazer inversão papéis com outro consultor

H
Consultor CSC - líder

Inversão de papéis consultor CSC 2 e 3 

depende decisões pessoais do consultor CSC - 3o

Pretendia mudar distribuição horas dos consultores assistentes

Não inspira confiança quando se posiciona H
Implementador

Gerente indicada CSC

Poderia fazer anotações quando 

estivesse acompanhando reuniões

H
Implementador

Não faz anotações quando 

acompanha reuniões

Agrega pouco ao projeto CSC H
Gerente indicado CSC

Não teria atuação "Ao vivo e a cores" H
Implementador

Método de dimensionamento de pessoal
Posição 1: Método inadequado

Simulação de dimensionamento de pessoal

Posição 1: Simulação de pessoal 

                  com problemas

NH
Simulação de dimensionamento de pessoal

Falhas cometidas pelo 

Consultor CSC - 2o

Faltou esclarecimento 

em etapa crítica 

dimensionamento estimado H
Implementador

Falta cuidado trato informações 

coleta dados sobre simulação 

de dimensionamento H
Implementador

Interpretação errônea quantidades

H
Implementador

Não percebeu sobreposição papéis

Empréstimo de empregado

Necessidade de profissional a mais

Diferença entre valores quadros 

pessoal consultoria x oficial

Alerta sobre necessidade diferenciação 

cargos já tinha sido feita antes H
Implementador

Tem dificuldade tratar diversidade informações H
Implementador

Gerentes tinham reclamado sobre consultor CSC 2 H
Implementador

Problemas com consultor CSC 2 queimavam 

consultoria quando vacilava nas colocações H
Implementador

Descontente por ter que fazer ajustes por 

l imitações de entendimento do consultor CSC 2 H
Implementador

Falhas de estruturação de conteúdos já 

discutidos estavam queimando imagem projeto H
Implementador

Esclarecimentos ao consultor CSC - 2o sobre 

a diferença entre encarregado e coordenador H
Implementador
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Figura 126 – Mapa mental controvérsia – Extinção dos Departamentos Administrativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Questionamento sobre a continuidade dos deptos adms

Posição 2: Manutenção dos deptos adms

Controvérsia

Extinção dos

Deptos adms

Argumento 1: Surpreendeu não extinção deptos adms H
Sup Planej Presid

Argumento 2: Não extinção deptos adms não 
                      ficou claro no comunicado

H
Sup Planej Presid

NH
1o comunicado sobre CSC

Argumento 3: Questionou como ficavam as áreas administrativas H

Ger depto A 
Superint RH 
(Relações 
sindicais) 

Argumento 4: Explicação sobre continuidade Deptos adms 
                      soa como desculpa para manter gerências H

Ger depto A 
Superint RH 
(Relações 
sindicais) 

Argumento 5: Questionou como ficariam os administrativos nas UNs H
Assessora (1) 
adm diretoria 
administrativa

Argumento 6: Tínhamos que decidir o que faríamos pois continuidade 
                      de um depto adm na ponta era questionável H

Consultor CSC - líder

Argumento 7: Afirmação do consultor CSC provocou reação 
                      de estranheza em todos os presentes H

Implementador

Argumento 8: Ameaça de existência dos deptos adms 
                      tinha permeado o projeto e tinha culminado 
                      com apresentação na diretoria colegiada H

Implementador

Argumento 9: Provavelmente continuidade depto adm 
                      não aconteceria na UN Prod B  por conta de 
                      estudos de estrutura que estavam em curso

H Ger adm Prod B 
(Substi tuto provisório)

NH
Estudo de 
estrutura 
UN Prod B

Argumento 10: Provavelmente continuidade depto adm 
                        não aconteceria também na UN Prod A  
                        por conta de estudos de estrutura que 
                        estavam em curso

H
Ger adm Prod A

NH
Estudo de 
estrutura 
UN Prod A

Argumento 11: Poderia haver mudanças tanto nas duas 
                        UNs de Produção quanto na Superint Manut H

Implementador

Argumento 12: Fez questão de corrigir a posição
                        por conta de não ser uma questão 
                        de justi ficar ou não

H
Implementador

Questão de não quererem pleitear 
um depto a mais para adequar a 
estrutura vigente

Argumento 13: Uma fusão de deptos estava 
                        sendo estudada aproveitando a 
                        justi ficativa da formação do CSC

H
Implementador

NH
Estudo de 
estrutura 
UN Prod B

Argumento 14: Objetivo de buscar entendimento 
                        conjunto das propostas de estruturas 
                        das UNs Prod A e Prod B em termos 
                        de coerência com projeto CSC com o 
                        novo papel dos deptos adms pós-CSC H

Consultor CSC - líder

Argumento 15: Unificação de conceito foi exigida 
                        pelo diretor operação RMSP H

Consultor CSC - líder

Argumento 16: Participação do implementador poderia 
                        permitir início do al inhamento das propostas 
                        de estrutura das UNs Prod A e Prod B

H
Consultor CSC - líder

Ponto central que envolvia 
implementador era a proposta 
de fusão do depto adm 
com o depto planej

Argumento 17: No caso da UN Prod A não existe um 
                        depto planej formal mas sim funções 
                        que seriam assimiladas numa estrutura 
                        que congregaria as duas funções

H
Consultor CSC - líder

No caso da UN Prod B existe 
um depto planej formal e proposta
 é de fundir depto adm e depto planej 
para sobrar um depto para ser uti lizado 
na estrutura como função Manutenção

Argumento 18: Buscou entender 
                        proposta no que 
                        concerne às 
                        funções adms

H
Implementador

NH
Estudo de estrutura UN Prod A

Estudo de estrutura UN Prod B

Forma como propostas 
estão estruturadas 
funções de planej e 
adm estavam colocadas 
em dois núcleos separados

Dois núcleos têm 
incompatibi lidade de 

timing

foco de 
atuação

Grupos não "conversariam" 

Teriam apenas a função 
de el iminar estruturas 
num nível mais elevado

Argumento 19: Propos visão alternativa 
                        a partir da interpretação 
                        da função planej a partir 
                        do modelo BSC

H
Implementador

NH

Modelo BSC

Estudo de estrutura UN Prod A

Estudo de estrutura UN Prod B

Entende que 
planejamento tem 
as funções de 

formulação 

implementação 
estratégica

Seria viabi l izada 
por estruturas que 
estão no depto adm

Implementação 
ótica BSC

(1) perspectiva AC

RH

DH

Qualidade

(2) perspectiva PROC

SC

TI

PS

(3) perspectiva CL
Áreas fins

(4) perspectiva FIN
controladoria

ARG Visibi l idade de 
         agregação de valor 
         seria vislumbrada 
         nas contribuições 
         das estratégias entre 
         as perspectivas 
         do modelo BSC H

Implementador

Argumento 20: Seria importante participação do implementador 
                         numa próxima reunião com Sup Prod A para 
                         explanar sua interpretação H

Ger serv Prod A

Argumento 21: Reduções dos RHs de outros 
                        Estados por meio de demissões H Gerente do CSC da 

Empresa de Tabaco

Argumento 22: Fez uma série de colocações 
                        sobre tópicos do projeto CSC

H
Diretor Operação RMSP

Deptos adms nas pontas 
não tinham mais sentido

Argumento 23: Não tinha concordado 
                        com as manifestações do 
                        Diretor operação RMSP H

Implementador

Argumento 1: Explicação sobre continuidade Deptos adms não é desculpa - é intenção H
Implementador

Argumento 2: Deptos adm continuavam / uma parte vai e a outra fica

H
Presidente da Empresa

Não tinha ficado com nenhuma dúvida 
quanto à permanência dos deptos adm

Argumento 3: Posição da presidente aceitando que deptos adms continuariam 
                      não via mais risco de extinção - em especial das UNs regionais H

Implementador

Argumento 4: Não via extinção depto adm acontencendo nas UNs regionais H
Implementador

Argumento 5: Se não justi ficava na Superint Manut um depto adm 
                      ela achava que isso não aconteceria p/ as UNs regionais H

Gst DH Sul 
(substituindo 
Ger adm Sul)

Argumento 6: Na sua opinião extinção de deptos adms é 
                      um erro - porém isso está em estudo H

Implementador
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Figura 127 – Mapa mental controvérsia – Formalização da estrutura do CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: 
Momento da
formalização

Tema 2:
Conteúdo do memorando do
estudo de estrutura do CSC

Tema 3:
Quem redige 
o memorando 
do estudo de
estrutura do CSC

CONTROVÉRSIAS 
ASSOCIADAS

Controvérsia

Formalização

da estrutura 

do CSC

Posição 1: Antes do início da Implementação H
Implementador

Posição 2: Depois do início implementação

Argumento 1: Criar fato consumado H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Preparar presidente H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Quer ter certeza que CSC funciona H
Diretor Operação RMSP

Argumento 4: Demora do processo de formalização

Demora no trâmite documental para formalização da estrutura do CSC

H Assessora adm 

Diretoria Operação RMSP

NH

Memorando de 

formalização 

de estrutura CSC

Diretoria Colegiada

CODEC

Demora nas negociações com aut func planej H
Implementador

Demora na redação do memorando estrutura CSC

H
Implementador

NH
Memorando de 

formalização 

de estrutura CSC

Dificuldade de concil iação de agendas dos membros do grupo de estrutura

H
Implementador

NH
Agenda

Posição 3: Problemas da não formalização

Argumento 1: Inexistência de centro de custo formal CSC

H
Implementador

NH
Centro de custo do CSC

Argumento 2: Problema de sucessão gerencial para UN de origem do gerente indicado CSC

H
Implementador

NH
Figura sucessor do gerente indicado CSC

Argumento 3: Dificuldade de alocação numa unidade inexistente formalmente

Pessoas H
Implementador

Bens patrimoniais H
Implementador

Recursos financeiros H
Implementador

Argumento 4: Indefinição de estrutura CSC deixa pessoas inseguras

Argumento 5: Risco prazo viabi lização formalização estrutura confl itar com período eleitoral, 

                        o que implica na proibição de movimentação de empregados H Assessora adm 

Diretoria Operação RMSP

Argumento 6: Situação de insegurança da gerente indicada CSC H
Implementador

Gerente indicada CSC

Argumento 7: Repercussão em controles administrativos H
Implementador

Argumento 8: Não era possível ter uma pessoa numa posição gerencial com 

                        a quantidade de gente que estava respondendo sem uma formalização H
Implementador

Tópico 1: Premissas do estudo

Tópico 2: Atribuições das Unidades envolvidas no Projeto CSC

Tópico 3: Argumentação sobre Relacionamentos intradepartamentais

Tópico 4: Argumentação sobre Projetos interfuncionais

Tópico 5: Aumento de relevância estratégica dos deptos adms

Tópico 6: Lacunas de conteúdo 

Tópico 7: Inovação

Tópico 8: Quantidade de CSCs por empresa

Tópico 9: Ganhos do projeto CSC

Tópico 10: Vinculação hierárquica do CSC

Tópico 11: Redução de pessoas no modelo CSC

Tópico 12: Nível de detalhamento

Posição 1: Implementador

Posição 2: Consultoria CSC pode auxi liar no estudo

Posição 3: Cada UN deveria contribuir sobre atividades 

                    quando depto adm está no foco da UN

Posição 4: Consti tuição de grupo dos gers adms

Posição 5: Redação conjunta com Depto organiz Argumento 1: Auxil iar na redação do memorando estudo estrutura CSC

H
Ger depto organiz

NH
Memorando estudo estrutura CSC

Resultados do projeto CSC

Problema dos gestores

Segmentação de atividades CSC x UNs

Redução no nível hierárquico dos deptos adms

Mudança do Papel dos deptos adms pós-CSC

Definição Limites de papéis do implementador 

e do gerente indicado CSC

Posicionamento do CSC na diretoria

Questão da onda financeira

Modelo Sistemas organizacionais e aut func

Alinhamento com outros estudos estruturais da diretoria

Quadro de pessoal dos deptos adms

Caracterização da proposta do projeto como inovadora
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Figura 128 – Mapa mental controvérsia – Formalização da estrutura do CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: 
Momento da
formalização

Tema 2:
Conteúdo do memorando do
estudo de estrutura do CSC

Tema 3:
Quem redige 
o memorando 
do estudo de
estrutura do CSC

CONTROVÉRSIAS 
ASSOCIADAS

Controvérsia

Formalização

da estrutura 

do CSC

Tópico 1: Premissas do estudo

H
Implementador

Foco nas vantagens do modelo

Foco no CSC e não nos deptos adms

Adoção do modelo CSC + especificidades da empresa

Necessidade de redefinir o papel dos deptos adms nas UNs

Não discutir nível abaixo do deptos

Não apresentar números ou valores

Formação do CSC com recursos das UNs

Tópico 2: Atribuições das Unidades envolvidas no Projeto CSC

LIMITE: Dificuldade de descrição de atividades das ondas que não tinham sido discutidas em profundidade

H
Gerente indicada CSC

NH
Grupo de estrutura CSC

NH

Quadro comparativo 

de atividades 

CSC e deptos Adm

Separou assuntos por temas (SC / RH /  TI / PS / TI / JUR)

Identificou no descritivo cada unidade administrativa em 

todas as UNs os tipos de atividades categorizando-as

Descri tivos dos deptos adms das UNs regionais

tinham passado por padronização recente por

conta do estudo do modelo de UGRs

Descri tivo de atividades dos deptos adms da

UN Prod A, UN Prod B, Superint Manut  e 

Superint Empr são muito diferentes

Descri tivo de atividades do CSC para referência e avaliação de complementariedade

Sugeriu texto para padronizar o descritivo das estruturas administrativas quando couber

Agregou texto analítico de divergências x convergências e expl icativo da sugestão dada

Deixou atividades remanescentes 

que não tinham encaixe com demais refletiam especificidades do negócio da UN 

apl icáveis somente àquela UN / Sup

Posição 1: Fazer descrição apenas do CSC

Argumento 1: Deveria fazer apenas a descrição do CSC H
Ger adm Sul

Argumento 2: "Não dar muito milho para pinto" H
Ger adm Sul

Posição 2: Fazer descrição do CSC e dos Deptos adms das UNs

Argumento 3: Demanda descrição de atividades CSC e deptos adms

H
Implementador

NH
Descrição de atividades do CSC

Argumento 7: Deve constar o que os deptos adms

Passam a fazer

H
Implementador

NH
Descrição de atividades dos deptos adms

Deixam de fazer

H
Implementador

NH
Descrição de atividades dos deptos adms

Argumento 4: Diferença significativa dos descritivos das UNs

H
Implementador

NH
Descrição de atividades dos deptos adms

Argumento 5: Descritivos das UNs Regionais estão al inhados

H
Implementador

NH
Descrição de atividades dos deptos adms

Argumento 2: Deve levar em conta o foco no negócio H
Implementador

Argumento 6: Existência de funções não relacionadas à função administrativa

H
Implementador

NH
Descrição de atividades dos deptos adms

Argumento 8: Segredo do modelo CSC estava na permanência na UN atividades 

                        no foco do negócio e o que fosse comum a todos fosse para o CSC

Posição 3: Fazer descrição do CSC, dos Deptos adms 

das UNs e da Superint Planej Diretoria Operação RMSP

Argumento 1: Confl ito de descrição de atividades com Superint Planej Diretoria Operação RMSP

H
Ger depto organiz

NH Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Argumento 2: Superint Planej diretoria Operação RMSP já tem atribuições de planejameto e desenvolvimentoH
Ger depto organiz

Argumento 3: Confl ito tem que ser resolvido
Ger depto organiz

Argumento 4: Mudança de atribuições da Superint Planej Diretoria Operação RMSP e do CSC 

                        deveriam vir no mesmo documento

H
Ger depto organiz

NH Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Argumento 5: Necessidade de fazer ajuste conjunto de atividades

H
Ger depto organiz

NH

Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Descrição de atividades dos deptos adms

Descrição de atividades do CSC

Argumento 6: Emergência da solução do CSC levou a um esvaziamento das atividades de gestão corporativa

                        na diretoria operação RMSP para assuntos corporativos

H
Implementador

NH Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Argumento 7: Descritivo de atividades da Superint Planej diretoria 

                        operação RMSP remonta a real idade de 8 anos

Tinha sido feito pleito de reorganização

que não tinha sido efetivado

H
Ger depto sistemas TI

NH

Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Memorando Estudo estrutura

Superint Planej Diretoria Operação RMSP

Descri tivo oficial  constante no 

sistema de organização empresarial

tem pouco eco na real idade da unidade

H
Ger depto sistemas TI

NH

Descrição de atividades Superint 

Planej Diretoria Operação RMSP

Sistema Organização Empresarial

Argumento 8: Considerou que atribuições do jurídico estão vagas

H
Ger depto organiz

NH
Descrição de atividades do CSC

Argumento 9: Separação de atividades de coordenação x execução

CSC e UNs coordenariam e executariam H
Implementador

H
Ger depto organiz

LIMITE 1: Teria que buscar aval dos Sups (consideravelmente mais complicado) H
Implementador

Posição 4: Fazer descrição de atividades de TI no CSC, 

nas UNs e na Superint Planej Diretoria Operação RMSP

Argumento 1: Necessidade de clarear diferença de papéis

H
Ger depto organiz

NH
Descrição de atividades do CSC

Argumento 2: Depto sistemas TI cuidaria

sistemas corporativos do negócio H
Implementador

Desenvolvimento e interlocução com aut func 

para sistemas coporativos de front office H
Implementador

Argumento 3: Áreas TI das UNs cuidariam de soluções de TI para negócio local (suporte a demandas locais) H
Implementador

Argumento 4: Célula TI CSC cuidaria

Soluções corporativas de sistemas administrativos (backoffice)

padronizando sistemas complementares aos administrativos corporativos H
Implementador

Interlocução com administradores sistemas das auts funcs H
Implementador

Argumento 5: Célula TI CSC cuidaria da interlocução com administradores sistemas das auts funcs H
Implementador

Argumento 6: Descritivo de atividades do depto sistemas tem que ser redefinido

H
Ger depto organiz

NH
Descrição de atividades do Depto Sistemas TI

Argumento 7: Papel de autoridade funcional da Superint TI é intocável no modelo propostoH Implementador

LIMITE 1: Mudança descritivo depto sistema TI deveria buscar aval da Superint Planej diretoria operação RMSP

H
Implementador

NH
Descrição de atividades do Depto Sistemas TI

Posição 5: Foco na interlocução do CSC com aut funcs estava pobre

Argumento 1: Deveria dar ênfase no planej administrativo no âmbito da diretoria

H
Ger depto organiz

NH
Descrição de atividades do CSC

Argumento 2: Considerou l imitante o enfoque de apenas interlocução c/ aut func H
Ger depto organiz

Argumento 3: Considerou que papel CSC deveria ser ampliado 

                          para enfoque planejamento da função administrativa H
Ger depto organiz

Posição 6: Olhar descrição de atividades de unidades relacionadas

Argumento 1: Buscar inspiração

H
Ger adm Empr

NH
Descrição de atividades Autoridades funcionais

Argumento 2: Tinha surtido efeito positivo no estudo de estrutura da Superint Empr

H
Ger adm Empr

NH
Descrição de atividades Superint Empr

Posição 7: Não inclusão do sistema de qualidade no CSC Argumento 1: Não estava no escopo do projeto CSC H
Implementador

Posição 8: Inclusão do sistema de qual idade no CSC

Motivo 1: Interesse dos membros do sistema de qualidade N
Repr Qualidade Planej

Motivo 2: Aderência do sistema de qual idade ao modelo CSC H
Implementador

Tópico 3: Argumentação sobre Relacionamentos intradepartamentais

Tópico 4: Argumentação sobre Projetos interfuncionais

Tópico 5: Aumento de relevância estratégica dos deptos adms

Tópico 6: Lacunas de conteúdo 

Tópico 7: Inovação

Tópico 8: Quantidade de CSCs por empresa

Tópico 9: Ganhos do projeto CSC

Tópico 10: Vinculação hierárquica do CSC

Tópico 11: Redução de pessoas no modelo CSC

Tópico 12: Nível de detalhamento
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Figura 129 – Mapa mental controvérsia – Formalização da estrutura do CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: 
Momento da
formalização

Tema 2:
Conteúdo do memorando do
estudo de estrutura do CSC

Tema 3:
Quem redige 
o memorando 
do estudo de
estrutura do CSC

CONTROVÉRSIAS 
ASSOCIADAS

Controvérsia

Formalização

da estrutura 

do CSC

Tópico 1: Premissas do estudo

Tópico 2: Atribuições das Unidades envolvidas no Projeto CSC

Tópico 3: Argumentação sobre Relacionamentos intradepartamentais

Posição 1: Manter argumentação Argumento 1: Diagrama tratava dos relacionamentos internos entre células do CSC (relação cliente-fornecedor)

H
Implementador

Diretor Operação RMSP

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Posição 2: Não manter argumentação

Argumento 1: Não agregam valor à discussão H
Ger depto organiz

Argumento 2: Não tinha entendido o diagrama de relacionamento interdepartamental

H
Ger depto organiz

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Tópico 4: Argumentação sobre Projetos interfuncionais

Posição 1: Manter argumentação

Argumento 1: Mostra projetos envolvendo mais de uma função

H
Implementador

Diretor Operação RMSP

NH Diagrama de projetos

interfuncionais

Argumento 2: Projetos interfuncionais eram exemplos e outros poderiam vir a existir

H
Implementador

Diretor Operação RMSP

NH Diagrama de projetos

interfuncionais

Argumento 3: Deveriam ser feitos outros projetos interfuncionais que abordassem outras tipi ficações

H
Ger adm Empr

NH Diagrama de projetos

interfuncionais

Posição 2: Não manter argumentação

Argumento 1: Resumiu projetos a duas tipi ficações

Treinamento

H
Ger depto organiz

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Tecnologia

H
Ger depto organiz

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Argumento 2: Não compreendeu significado de interfuncionais

H
Ger depto organiz

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Argumento 3: Projetos interfuncionais não estavam claros

H
Ger depto organiz

NH Diagrama relacionamentos

intradepartamentais CSC

Tópico 5: Aumento de relevância estratégica dos deptos adms

Posição 1 Deptos adms aumentam sua relevância estratégica

Argumento 1: Deptos adms ficarão mais focados no negócio das UNs H
Implementador

Argumento 2: Expressão "estratégica" não foi uti lizada no sentido dos níveis estratégico, tático e operacionalH Implementador

Argumento 3: Expressão "estratégica" foi uti izada no sentido de impacto para negócio da organizaçãoH
Implementador

Argumento 4: Expressão "estratégico" ser apenas aqui lo l igado à alta administração é um erro conceitual H Implementador

Argumento 5: Modelo adotado na empresa é o de "Unidades estratégicas de Negócio"

H
Implementador

NH Modelo de Unidades

Estratégicas de Negócio

Argumento 6: Para evitar discussão conceitual poderíamos adotar 

                        "agregar valor ao negócio" para fazer referência ao GVA

H
Consultor CSC - líder

NH
Modelo GVA

Posição 2: Deptos adms diminuem sua relevância

Argumento 1: Atribuições dos deptos adms já faziam parte de sua responsabilidade H
Analista (1) depto organiz

Argumento 2: Perda de pessoas poderia implicar em redução de nível hierárquico para divisãoH Analista (2) depto organiz

Argumento 3: Entendimento que "estratégico" é apenas aqui lo l igado à alta administraçãoH Ger depto organiz

Tópico 6: Lacunas de conteúdo 

Posição 1: Incluir i tem de conteúdo

Centro de custo H
Gerente indicada CSC

Delegação H
Gerente indicada CSC

Negociação H
Gerente indicada CSC

Item: Problema dos gestores Argumento 1: Oportunidade de resolver o problema H
Ger adm Oeste

Posição 2: Não incluir i tem de conteúdo Item: Problema dos gestores

Argumento 1: Poderia travar negociação estrutura CSC H
Implementador

Argumento 2: Não cabe pleitear oficial ização de gestores como gerência de nível de divisão, 

                        pois não existem divisões administrativas desde 2003 H
Implementador

Argumento 3: Se fizer pleito para gst adms teria que ser feito para todos os gsts da diretoria H
Implementador

Tópico 7: Inovação

Posição 1: CSC é inovador

Argumento 1: Foram anal isadas outras possibil idades

Possibil idades

Central ização

Manter descentralizado

Terceirização

Centros de excelência

H
Implementador

NH
Estudo do modelo de gestão administrativa da diretoria operação RMSP

Argumento 2: Modelo de centro de serviços comparti lhados foi considerada melhor opção

H
Implementador

NH
Modelo CSC

Argumento 3: Tinham criticado proposta como não inovadora, mas não reconheciam justamente o que a proposta tinha de inovadoraH
Implementador

Posição 2: CSC não é inovador

Argumento 1: Considerou que na essência o projeto CSC não tinha nada de inovadorH Ger depto organiz

Argumento 2: Texto não tinha passado uma ideia de inovação

H
Ger depto organiz

NH
Memorando Estudo de formalização estrutura do CSC

Tópico 8: Quantidade de CSCs por empresa

Posição 1: CSCs por empresa Argumento 1: Tinham consultado mercado para saber como funcionava modelo CSCH

Ger depto organiz

Analista (1) depto organiz

Analista (2) depto organiz

Posição 2: Possibi lidade de CSC por diretoria

Argumento 1: Existem empresas com mais de um CSC H
Implementador

Argumento 2: Empresas podem ter CSCs por

Tipos

Função

Subsidiária
Na petrobrás é por subsidiária

Diretoria

Regionais

Nacionais

Internacionais

H
Implementador

Argumento 3: Quantidade de CSCs na empresa dependerá das características da empresa H
Implementador

Tópico 9: Ganhos do projeto CSC

Tópico 10: Vinculação hierárquica do CSC

Tópico 11: Redução de pessoas no modelo CSC

Tópico 12: Nível de detalhamento
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Figura 130 – Mapa mental controvérsia – Formalização da estrutura do CSC – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: 
Momento da
formalização

Tema 2:
Conteúdo do memorando do
estudo de estrutura do CSC

Tema 3:
Quem redige 
o memorando 
do estudo de
estrutura do CSC

CONTROVÉRSIAS 
ASSOCIADAS

Controvérsia

Formalização

da estrutura 

do CSC

Tópico 1: Premissas do estudo

Tópico 2: Atribuições das Unidades envolvidas no Projeto CSC

Tópico 3: Argumentação sobre Relacionamentos intradepartamentais

Tópico 4: Argumentação sobre Projetos interfuncionais

Tópico 5: Aumento de relevância estratégica dos deptos adms

Tópico 6: Lacunas de conteúdo 

Tópico 7: Inovação

Tópico 8: Quantidade de CSCs por empresa

Tópico 9: Ganhos do projeto CSC

Posição 1: Redução de custo por meio das 

vagas de pessoal administrativo

Argumento 1: Contabi lizar as perdas de pessoal administrativo como parte dos ganhos do projeto CSC H
Implementador

Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Entendimento que não haveria contratação nas vagas administrativasH
Implementador

Argumento 3: Ganhos com vagas equi l ibrariam custos gerenciais (CSC + gers adms)

H
Implementador

NH
Vagas administrativas

LIMITE 1: Proposta deveria ser analisada pelos gers adms

Posição 2: Não util izar vagas de pessoal

administrativo para redução de custo Argumento 1: Vagas poderiam ser util izadas pelas áreas fins para contratação de pessoal operacional e não administrativo

H
Ger adm Sul

Ger adm Norte

NH
Vagas administrativas

Posição 3: Mostrar quadro necessário no 

modelo descentral izado x quadro existente

Argumento 1: É uma alternativa à util ização dos custos de vagas

H
Implementador

NH
Vagas administrativas

Quadro necessário no modelo descentralizado x quadro existente

Argumento 2: Efeito escala maior em relação ao quadro necessário do que ao quadro existente

H
Implementador

NH
Quadro necessário no modelo descentralizado x quadro existente

Argumento 3: Util izar o quadro existente como base argumentativa não evidencia 

                        os ganhos em relação ao quadro necessário para o modelo vigente

H
Implementador

NH
Quadro necessário no modelo descentralizado x quadro existente

Posição 4: Assunto sobre Custos gerenciais é del icado

Argumento 1: Aumento de uma gerência de depto H
Implementador

Argumento 2: Mascara ganhos redução custos pessoal H
Implementador

Tópico 10: Vinculação hierárquica do CSC

Posição 1: À diretoria operação RMSP

Argumento 1: Recursos ficarem sob comando do diretor

H
Implementador

NH Recursos

Humanos

Materiais

Financeiros

Argumento 2: Uso de recursos em situações de crise

H
Implementador

NH Recursos

Humanos

Materiais

Financeiros

Argumento 3: Possibi lidade de foco para UN H
Implementador

Argumento 4: Falta de sensibil idade das Auts funcs para a realidade da ponta com repercussões de mídia H
Implementador

Posição 2: À Superint Planej diretoria operação RMSP

Argumento 1: Seria muito mais fácil  de viabil izar se fosse reorganização 

                        da Superint Planej Diretoria Operação RMSP H
Assessora Adm Diretoria Operação RMSP

Ger depto organiz

Argumento 2: Não compreendia unidade operacional ligada à diretoriaH
Ger depto organiz

Tópico 11: Redução de pessoas no modelo CSC

Posição 1: Modelo traz redução de pessoas

Argumento 1: Ficou evidente na pesquisa de mercado H
Analista (1) depto organiz

Argumento 2: Considerou absurda informação de que 

                        estagiários e aprendizes estavam fazendo 

                        atividades operacionais

Não é papel de estagiários e

aprendizes fazerem atividades

operacionais

H
Analista (1) depto organiz

NH
Programa Aprendiz

Programa de estágio

Posição 2: Redução de pessoas não 

se apl ica ao projeto CSC na empresa

Argumento 1: Já tínhamos tido uma significativa redução de pessoas por conta do TAC

H
Implementador

NH
TAC

Argumento 2: Unidade com aprendizes em atividades de rotina, o que é um absurdo H
Implementador

Argumento 3: Modelo proposto estava compensando perdas

H
Implementador

NH
Modelo CSc

Argumento 4: Modelo proposto estava gerando independência 

                        de estagiários e aprendizes que estavam fazendo 

                        atividades operacionais

Defendemos que com a mudança

do modelo de gestão haveria um

equacionamento de posições

compensando não apenas as 

perdas de empregados quanto a

independência dos estagiários e 

aprendizes

H
Implementador

NH
Programa Aprendiz

Programa de estágio

Argumento 5: Estagiários e aprendizes tinham aprendido a fazer atividades 

                        com empregados que foram desligados no TAC

H
Implementador

NH

TAC

Programa Aprendiz

Programa de estágio

Argumento 6: Em Junho/2012 sai uma leva de aprendizes que serão substi tuídos 

                        por novos totalmente despreparados

H
Implementador

NH
Programa Aprendiz

Argumento 7: Aut funcs ficavam bravos quanto se dizia que estavam distantes da real idade das pontas,

                        mas um diretor estava dizendo que atividades estavam sendo feitas por estagiários e

                        aprendizes ao invés de empregados

H
Implementador

NH
Programa Aprendiz

Programa de estágio

Argumento 8: Próprio CODEC tinha estabelecido uma classificação de cargos não essenciais

H
Implementador

NH
CODEC

Classificação de cargos não essenciais

Argumento 9: Como existe projeto CSC em curso nada mais lógico que o diretor operação RMSP 

                        continuar restringindo a contratação de empregados

H
Implementador

NH
Projeto CSC

LIMITE 1: Se proposição de adoção do modelo CSC tivesse ocorrido em 2007 

(antes do TAC) haveria redução de pessoas

H
Implementador

NH
Modelo CSC

LIMITE 2: O diretor tinha restringido a contratação de empregados H
Implementador

Tópico 12: Nível de detalhamento

Geral

Posição 1: Detalhar muito

Argumento 1: Foi orientação da Superint Planej Presid

H
Implementador

NH Memorando formalização 

da estrutura do CSC

Argumento 2: Detalhamento no nível de atividades Fosse o mais específico possível

H
Ger depto organiz

NH

Memorando formalização 

da estrutura do CSC

Descrição de atividades do CSC

Argumento 3: Fossem adotados verbos de ação H
Ger depto organiz

Posição 2: Detalhar pouco

Argumento 1: "Não dar muito milho para pinto" H
Ger adm Sul

Argumento 2: Excesso de informações pode dar margem a outros questionamentos H
Repr adm Planej

Específico

Detalhar Quadro de pessoal 

sobre todas as ondas

Posição 1:

Não detalhar

Argumento 1: Incerteza sobre números de ondas nas quais o dimensionamento não tinha sido revisado

H
Implementador

NH Dimensionamento 

de pessoal

Argumento 2: Não queria dar informação imprecisa que poderia mudar posteriormente

H
Implementador

NH Dimensionamento 

de pessoal

Argumento 3: Quadro de pessoal tinha variado significativamente H
Implementador

Argumento 4: Estavam previstas movimentações laterais entre as UNs para compensar perdas de pessoal H
Implementador

Argumento 5: Processo de negociação de pessoas estava sendo muito intenso H
Implementador

Posição 2:

Detalhar

Argumento 1: Padrão de informação que consta do processo de formalização H
Analista (2) depto organiz

Argumento 2: Aut func RH exige informação para anál ise no estudo de estrutura H
Analista (2) depto organiz
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Figura 131 – Mapa mental controvérsia – Formalização da estrutura do CSC – parte 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tema 1: 
Momento da
formalização

Tema 2:
Conteúdo do memorando do
estudo de estrutura do CSC

Tema 3:
Quem redige 
o memorando 
do estudo de
estrutura do CSC

CONTROVÉRSIAS 
ASSOCIADAS

Controvérsia

Formalização

da estrutura 

do CSC

Tópico 1: Premissas do estudo

Tópico 2: Atribuições das Unidades envolvidas no Projeto CSC

Tópico 3: Argumentação sobre Relacionamentos intradepartamentais

Tópico 4: Argumentação sobre Projetos interfuncionais

Tópico 5: Aumento de relevância estratégica dos deptos adms

Tópico 6: Lacunas de conteúdo 

Tópico 7: Inovação

Tópico 8: Quantidade de CSCs por empresa

Tópico 9: Ganhos do projeto CSC

Tópico 10: Vinculação hierárquica do CSC

Tópico 11: Redução de pessoas no modelo CSC

Tópico 12: Nível de detalhamento

Posição 1: Implementador

Argumento 1: Estava chegando no seu limite de argumentação no estudo de estrutura CSC H
Implementador

Argumento 2: Implementador julgava que estudo estava "quadrado" e precisava concluí-loH Implementador

Argumento 3: Dificuldade de definir argumento que comporiam estudo H
Implementador

Posição 2: Consultoria CSC pode auxil iar no estudo Argumento 1: Contribuições técnicas da consultoria CSC H

Diretor Operação RMSP

Implementador

Consultor CSC - líder

Posição 3: Cada UN deveria contribuir sobre atividades 

                    quando depto adm está no foco da UN Argumento 1: Não é justo implementador ter que escrever sobre algo que é vivência dos outrosH
Ger adm Centro

Posição 4: Consti tuição de grupo dos gers adms

Argumento 1: Maioria dos membros do grupo estrutura trabalho no mesmo local físico H
Implementador

Argumento 2: Grupo estrutura tinha sido consti tuido e só o implementador estava trabalhando H
Ger adm Centro

Argumento 3: Aproveitamento de experiência recente de membro do grupo H
Ger adm Empr

Argumento 4: Fazer separação de tarefas entre os membros do grupo estrutura CSC 

                        para viabi lizar término da redação do texto H
Gerente indicada CSC

Ger adm Prod A

LIMITE 1: Dificuldade de evolução no estudo, pois grupo estava ocupado com demandas de suas áreasH Implementador

LIMITE 2: Dificuldade de conci liação de agendas dos membros do grupo estrutura CSC

H
Implementador

NH
Agenda

NH
Memorando estudo estrutura CSC

Posição 5: Redação conjunta com Depto organiz Argumento 1: Auxil iar na redação do memorando estudo estrutura CSC

H
Ger depto organiz

NH
Memorando estudo estrutura CSC

Resultados do projeto CSC

Problema dos gestores

Segmentação de atividades CSC x UNs

Redução no nível hierárquico dos deptos adms

Mudança do Papel dos deptos adms pós-CSC

Argumento 1: Se terminasse estudo do papel dos deptos adms pós-CSC 

                        a tempo poderia ser incluído no memorando estrutura CSC

H
Implementador

NH
Memorando estudo estrutura CSC

Argumento 2: Achava que não haveria tempo para incluir no texto do 

                        memorando estrutura CSC o papel dos deptos adms pós-CSC

H
Implementador

NH
Memorando estudo estrutura CSC

Argumento 3: Evolução lenta no entendimento do papel dos deptos adms pós-CSC H
Implementador

Definição Limites de papéis do implementador 

e do gerente indicado CSC

Posição 1: Gerente indicada poderia falar 

                    com diretor sobre diferença de papéis
Argumento 1: Procurar resolver impasse 

                        de atuação do implementador H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Gerente indicada não deveria falar 

                    com diretor sobre diferença de papeís
Argumento 1: Diretor poderia ver manifestação da gerente 

                        indicada CSC como sinal de fraqueza H
Implementador

Posicionamento do CSC na diretoria

Questão da onda financeira

Posição 1: Onda financeira deveria acontecer

Posição 2: Onda financeria não deveria acontecer

Argumento 1: Impacto na realização orçamentária / 

                        flexibil idade na gestão de recursos H
Sup Centro

Argumento 2: Experiência de centralização de pagamentos 

                        UN Prod A não tem sido boa H
Ger adm Prod A

Implementador

Modelo Sistemas organizacionais e aut func

Alinhamento com outros estudos estruturais da diretoria

Quadro de pessoal dos deptos adms

Posição 1: Quadro de pessoal é excessivo

Argumento 1: Desconsidera contexto histórico de redução H
Ger depto organiz

Argumento 2: Quadro de pessoal de TI da unidade do implementador H
Implementador

Posição 2: Quadro de pessoal é insuficiente

Argumento 1: Deve ser visto num contexto histórico em função da redução havida H
Assessor adm Diretoria Operação RMSP

Argumento 2: Números do 

                        quadro são frios  

                        não mostrando 

                        distorções

Empregados em cargos não administrativos

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Falta de funções 

específicas 

não intercambiáveis

(com conselho de classe)

Médico do trabalho

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Psicólogo

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 3: Números deveriam ser anal isados com mais cuidado

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 4: Unidade não possui Centro de Custo de TI / equipe TI está no RH

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 5: Anál ise superficial  não revela problemas enfrentados na sua unidade

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Caracterização da proposta do projeto como inovadora
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Figura 132 – Mapa mental controvérsia – Inclusão da implementação do CSC como macro-

ação no planejamento tático da diretoria de operação da RMSP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Posição 1: Não incluir como macro-ação

Posição 2: Incerteza quanto à inclusão como macro-ação

Posição 3: Incluir como macro-ação

NH

Controvérsia

Inclusão Implementação CSC 

como macro-ação do

planejamento tático da

diretoria operação RMSP

Argumento 1: CSC não foi considerado em nenhuma das etapas do 

                     Planejamento tático da diretoria operação RMSP H
Implementador

Argumento 2: Entendimento de que sugestão do participante ANÔNIMO 

                     estava mal colocada no flip-chart H
Implementador

Argumento 3: Como era participante ANÔNIMO não tinha 

                     como saber as razões da sugestão H
Implementador

Argumento 4: Se estivesse presente não teria feito consulta ao diretor H
Implementador

Argumento 5: Manifestou-se contra a inclusão

H
Ger Planej Centro

Ação já estava em curso

Ação tinha equipe estruturada

Ação tinha recursos estruturados

Ação tinha cronograma definido

Argumento 1: Dúvida sobre as razões que levaram

                     o Participante ANÔNIMO a ter sugerido 

                     a inclusão da implementação CSC H
Assessora adm diret oper RMSP

Implementador

Argumento 2: Dúvida sobre como agir com sugestão 

                     do participante ANÔNIMO H
Assessora adm diret oper RMSP 

Argumento 3: Orientou que sugestão do participante ANÔNIMO 

                     fosse aval iada pelo plenário como macro-ação H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Comentou proposição macro-ação implementação CSC H
Consultor de qual idade

Argumento 5: Manifestações no plenário de que a proposta 

                    de macro-ação tinha sido do implemetador NH
Plenário do evento de 

planejamento tático da

Diretoria Operação RMSP

Argumento 6: Posicionamento que 

                     implementador não tinha feito 

                     a proposta de macro-ação

H
Assessora adm diret oper RMSP 

Implementador não propos macro-ação por pertencer ao grupo

Argumento 7: Questionou plenário sobre inclusão da macro-ação H
Consultor de qual idade

Argumento 8: Sol ici tou do plenário votação (levantar mão) H
Consultor de qual idade

Argumento 1: Sugeriu por meio do Post-i t a inclusão implementação CSC H
Participante ANÔNIMO

Argumento 2: Manifestou-se pela inclusão

H
Consultor de qual idade

Ampli tude da ação

Impacto da ação

Responsáveis do projeto deveriam evidenciar ganhos

Post-i t do Participante ANÔNIMO

no fl ip-chart da dinâmica de roadshow
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Figura 133 – Mapa mental controvérsia – Localização do CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Critérios para definição do local

Tema 2: Possibilidades de locais 
              para a instalação do CSC

Controvérsia

Localização 

do CSC

Posição 1: Proximidade da diretoria operação RMSP

Argumento 1: Local do CSC deveria ser próximo 

                      à diretoria operação RMSP

H
Gst PS Centro

NH
Diretoria Operação RMSP

Posição 2: Proximidade das autoridades funcionais

Posição 3: Proximidade fóruns jurídicos
Argumento 1: Proximidade dos fóruns jurídicos 

                      por causa do horário das audiências H
Gst Jur Norte

Posição 4: Deve comportar todas as ondas Argumento 1: Local CSC deve comportar todas as ondas H
Implementador

Posição 1: Local Candidato A (Local disponível - Prédio onde estão 

                 instaladas as autoridades funcionais de RH, SC, FIN - 

                 Complexo administrativo fora da sede da empresa)

Argumento 1: Liberação inicial do espaço CSC H
Implementador

Argumento 2: Pressionado por seu diretor 

                      por não ocupação espaço cedido H
Sup PS

Argumento 3: Não tínhamos condições ocupar 

                      espaço mais rapidamente H
Implementador

Argumento 4: Veto do diretor administrativo para mudança

                       para local originalmente disponibil izado H
Implementador

Argumento 5: Local originalmente 

                      cedido a ser ocupado 

                      por áreas da diretoria 

                      administrativa

H
Sup PS

Gst Patrim Superint PS

Á•reas da Diretor ia Administrativa estão dispersas

LIMITE: Local não comportava todas as ondas do CSC H
Implementador

Consultor CSC - líder

Posição 2: Local Candidato B (Local a ser viabi l izado na sede da empresa

                  pela reorganização das áreas da diretoria operação RMSP

Argumento 1: Fazer a reorganização das áreas 

                      da diretoria operação RMSP 

                      no local "B" (CC) para instalar o CSC H
Ger adm Sul

Posição 3: Local Candidato C (locação de uma área para comportar o CSC

                   nas imediações da sede da empresa)

Argumento 1: Custos locação local CSC não tem sentido H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Compromisso com Agência Reguladora 

                      de redução sistemática de custos

H
Diretor Operação RMSP

NH
Agência Reguladora

Posição 4: Local Candidato D (Local indisponível - ocupado por unidade da

                  Aut func SC - Complexo administrativo fora da sede da empresa)

Argumento 1: Não há interesse no candidato "D" por 

                      possuir apenas 25 postos de trabalho H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Util izar Candidato "D" como local intermediário

                      (Até reforma do Local Candidato G fosse concluída) H Gst Patrim 

Superint PS

Argumento 3: Não há interesse no 

                      local candidato "D" como 

                      local intermediário

H
Consultor CSC - líder

Melhor a mudança direta para o candidato "G"

Posição 5: Local Candidato E (Local disponível - Instalações de restaurante

                  desativado - Complexo administrativo fora da sede da empresa)

Argumento 1: Espaço compatível com todas as ondas do CSC H
Ger adm empr

LIMITE: Custos vultosos de reforma do local H
Implementador

Posição 6: Local Candidato F (Local indisponível - ocupado por unidade da

                  UN Centro na sede da empresa em função de perspectiva de sua

                  mudança para outro lugar)

Argumento 1: Perspectiva de mudança da unidade da 

                      UN Centro para outro local liberando a área H
Ger adm Centro

LIMITE: Espaço só comportaria a 1a onda H
Implementador

Posição 7: Local Candidato G (Local indisponível - ocupado por unidade da

                  Aut func PS - Complexo administrativo fora da sede da empresa)

Argumento 1: Local passaria por reforma H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Necessidade de mudança 

                      da equipe da Superint PS H
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Necessidade de estudo lay-out 

                      para acomodação do CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Local acomoda todas as 

                      ondas do CSC

H
Consultor CSC - líder

Novo espaço cedido CSC tem 

potencial para 115 postos trabalho

Argumento 5: Com aceitação da proposta do 

                      local candidato "G" para o CSC

                      todas as áreas da diretoria 

                      administrativa ficariam juntas 

                      no local candidato "A" H
Sup PS

Implementador

Argumento 6: Se reforma não for fei ta de uma vez 

                      poderemos mudar para onde estavam

                      trabalhando naquele momento

H
Consultor CSC - líder

Fazer alteração ambiente 

em dois momentos

Argumento 6: CSC estaria próximo o suficiente das 

                      aut func quando precisássemos

H
Implementador

NH

Aut func RH

Aut func SC

Aut func FIN

Argumento 7: CSC estaria longe o suficiente das 

                      aut func para não ficar na cara deles

H
Implementador

NH

Aut func RH

Aut func SC

Aut func FIN

Argumento 8: Possibi l idade de ampliação futura do

                      espaço caso a unidade da Superint

                      Planej Presid saia do local H
Implementador

Argumento 9: Uso área ocupada por unidade da 

                      Superint Planej Presid depende de 

                      l iberação de local na sede da empresa

H
Sup PS

Sup Planej Presid pleiteou 

l iberação de espaço na sede

Não existe espaço disponível 

na sede da empresa para 

acomodar a unidade da 

Superint Planej Presid

LIMITE: Preocupação com o prazo 

              para a reforma do local

H
Substituto Ger adm Prod B

Experiências anteriores de prazos não 

cumpridos com mesma equipe

LIMITE: Não queria que a mudança local 

              interferisse no cronograma da mudança

H
Consultor CSC - líder

NH
Cronograma de 

implementação 

do projeto CSC

LIMITE: Necessidade de autorização do

              Diretor Operação RMSP para atraso 

              no cronograma de implementação

              por conta da mudança e da reforma

H
Consultor CSC - líder

Implementador

NH
Cronograma de 

implementação 

do projeto CSC

Reforma da 

área para o 

CSC envolve

Carpete

Divisória

Fiações

Poderia usar parte das 

estações de trabalho existentes

Parte não ocupada no CSC 

seria reformada

Parte equipe migraria 

num primeiro momento

Sup PS colocou disponibi lidade 

da sua arquiteta para fazer o 

croqui do lay-out do CSC

Alteração do cronograma com 

atraso de 1 mês

Possibidade de ajutes no lay-out 

para ilhas de quatro empregados

Estudo de lay-out não 

considerou a cessão da área 

da superint planej presid

Suposição que as instalações 

elétricas estavam funcionando 

(empregados da unidade 

deslocada estavam trabalhando)

LIMITE: Tempo estimado da reforma é de 3 meses H
Sup PS
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Figura 134 – Mapa mental controvérsia – Mapeamento de processos durante a fase de 

implementação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1
Momento do 
mapeamento

Tema 2
Adoção de 
soluções 
tecnológicas

Tema 3
Etapas do 
mapeamento 
de processos

Tema 4
Importância do mapeamento de processos

Tema 5
Resgate do 
projeto de 
mapeamento 
de processos

Controvérsia

Mapeamento de

processos durante a

fase de implementação

Posição 1: Antes da migração das pessoas

Argumento 1: Benchmarking revelou que padronização

                      de processos iniciado antes da central ização

                      ajudou muito

H
Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Benchmarking

Argumento 2: Problemas 

                      da falta de 

                      mapeamento

Estão trabalhando

despadronizados H
Gst RH CSC

Estavam trabalhando

como em suas áreas

de origem H
Gst RH CSC

Considerava uma 

condição de risco

significativo H
Gst RH CSC

Faltava clarear os 

processos do SESMT

(acidentes do trabalho) H
Gst RH CSC

Argumento 3: Desenvolvendo trabalho de mapeamento

                      com equipes migradas (equipes não têm

                      tempo de trabalhar e de mapear)

H
Gst RH CSC

Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Posição 2: Depois da migração das pessoas

Argumento 1: Desenvolvendo trabalho de mapeamento

                      com equipes migradas (conhecimento e

                      foco apenas nos profissionais que usarão

                      processos mapeados)

H
Consultor CSC - líder

NH
Abordagem metodológica

Posição 1: Adotar soluções tecnológicas

Argumento 1: Entendimento de que mapeamento 

                      de processos seria pouco H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Expectativa de adoção de 

                      outras tecnologias H
Diretor operação RMSP

Posição 2: Não há tempo hábi l para adoção 

                  de soluções tecnológicas
Argumento 1: Timing de desenvolvimento de solução de TI

                       não seria compatível com tempo para mudança H
Gerente indicada CSC

Posição 1: Fazer formação inicial de imagem

Argumento 1: Formação imagem inicial para identi ficar processos H
Gst DH CSC

Argumento 2: Imagem inicial DH

                      permitiu estruturação

Cursos

internos H
Gerente indicada CSC

externos H
Gerente indicada CSC

ações de cl ima

pesquisa H
Gst DH CSC

análise H
Gst DH CSC

Argumento 3: Recomendação de formação de imagem para RH nos 

                      moldes do DH H
Gst DH CSC

Posição 2: Inversão de etapas

Argumento 1: Fazer etapas na seguinte ordem

1o - Quanti ficação e 

        estabelecimento 

        de tempos médios

H
Consultor CSC - líder

Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

2o - Segmentação de

       atividades

H
Consultor CSC - líder

Gerente indicada CSC

NH
Abordagem metodológica

Argumento 2: Seguir a sequencia de revisão de processos

Padronização

H
Consultor CSC - líder

NH
Abordagem metodológica

Otimizações pontuais

H
Consultor CSC - líder

NH
Abordagem metodológica

Produtividade

H
Consultor CSC - líder

NH
Abordagem metodológica

Atividades que não

agregam valor

H
Consultor CSC - líder

NH
Abordagem metodológica

Posição 3: Adoção de indicadores Tipos

Indicadores 

básicos

Argumento 1: Podem ser adotados

                      independentemente do

                      mapeamento de processos

H
Gerente indicada CSC

NH
Indicadores básicos

Argumento 2: Sejam considerados cri térios

                      de seleção de indicadores

H
Implementador

NH

Indicadores básicos

Critérios

Relevância

Clareza

Disponibil idade

de dados

Confiabil idade

Apresentação ppt: Liderança de

                              Mudanças 

                              radicais

Notebook Implementador

Argumento 3: Evitar adoção de indicadores

                      inadequados

H
Implementador

NH
Indicadores básicos

De controle H
Gerente indicada CSC

Implementador

De processos H
Gerente indicada CSC

Implementador

SLAs

Argumento 1: Achava que discussão dos SLAs 

                      já deveria ter começado

H
Gerente indicada CSC

NH Acordos de nível de serviço - ANS 

Service level agreement - SLA

Posição 4: Adoção de hierarquia de conceitos

Macroprocesso H
Consultor CSC - líder

Processo H
Consultor CSC - líder

Subprocesso H
Consultor CSC - líder

Atividade H
Consultor CSC - líder

Posição 5: Analisar a agregação de valor das atividades

Argumento 1: Anál ise precisa ver se 

                      o processo tem sentido H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Necessidade de estruturação 

                      de workflow H
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Entendimento que deveriam 

                      haver padrões (para SLs para 

                      contratos semelhantes) H
Consultor CSC - líder

Posição 1: "É daí que sai o coelho" H
Sup Centro

Posição 1: Util izar o material do projeto

Argumento 1: Envolveu muito trabalho

H
Implementador

Gst PS Manut

NH

Fluxos projeto 

mapeamento

Projeto de 

mapeamento

de processos

Argumento 2: Conteúdo seria confiável por ter

                      sido feito pelos profissionais das UNs

H
Implementador

NH

Fluxos projeto 

mapeamento

Projeto de 

mapeamento

de processos

Posição 2: Não dá para uti l izar 

                  o material do projeto

Argumento 1: Anál ise evidenciou 

                      problemas nos fluxos 

                      feitos no projeto de

                      mapeamento de 

                      processos

Análise

Processos diferentes com

mesma denominação

Processos iguais com

denominações diferentes

Segmentos de processos com

denominações em certas UNs 

                       x

segmentos sem denominação

em outras UNs

Níveis de detalhamento diferentes

São evidências do efeito do 

processo de descentral ização

Actantes envolvidos

H
Implementador

NH

Fluxos projeto 

mapeamento

Projeto de 

mapeamento

de processos
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Figura 135 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

  

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Uso da experiência e intuição gerencial

Posição 2: Adoção de cri térios para dimensionamento

Critério 1: Carga de trabalho

Critério 2: Uso do mapeamento 

               de processos

Critério 3: O que impediria ida de 

               processos para o CSC

Critério 4: Uso de métricas para 

               dimensionamento

Critério 5: Benchmarking

Critério 6: Agrupamento de atividades em blocos

Critério 7: Dimensionamento por legislação

Critério 8: Dados históricos

Critério 9: Modus operandi

Critério 10: Efeito escala

Critério 11: Sazonalidade de atividades

Critério 12: Situações específicas nas UNs

Critério 13: Anál ise de perfil  de conhecimento dos empregados

Critério 14: Ciclo da demanda

Critério 16: Anál ise quali tativa e não apenas quanti tativa

Critério 17: Diferenciação de unidades

Critério 18: Cargos a serem considerados no dimensionamento

Critério 19: Considerar o saída dos aposentados

Desempenho da consultoria

Cronograma de implementação do projeto CSC

Estratégias das UNs na liberação de pessoas para o CSC

Contratação de empregados

Formalização da estrutura do CSC

Segmentação atividades RH

Quadro de pessoal deptos adms

Resistência dos gers adms a cessão pessoas para CSC

Posição 1: Só no CSC

Posição 2: Nos pólos do CSC

Posição 3: Nos deptos Adms

Posição 4: No CSC e nas UNs/Sups

Constituição da equipe do CSC

Âmbito de discussão

Estudos complementares

Pauta de discussão

Resgate de dados históricos

Tamanho do grupo para discussão

Problemas no desenvolvimento do trabalho

Sequência de desenvolvimento

Levantamento dos dados

Análise dos dados

Validação da dados

Posição 1: Dados são imprecisos

Posição 2: Dados são precisos

Posição 1: Dimensionado está 

                    acima do necessário

Posição 2: Dimensionado está 

                    abaixo do necessário

NH
Planilha de dimensionamento
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Figura 136 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Uso da experiência e intuição gerencial

Cri tério 1: Quanti tativos a partir 

               de experiências

Argumento 1: Ideia original era uti l izar experiência dos profissionais H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Na fase de modelagem cabia uti lizar apeans a experiência da consultoriaH
Implementador

LIMITE: Uso de experiência para dimensionamento não foi aceito H
Implementador

Argumento 3: Acha que uso experiência consultoria cabia H
Consultor CSC - líder

Critério 2: Quanti tativos a partir 

               de estimativas

LIMITE: Não deixar responsabilidade dimensionamento nas costas 

            gerentes e gestores H
Implementador

Argumento 1: Dimensionamento de DH é mais estimativo H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Adoção de cri térios para dimensionamento

Critério 1: Carga de trabalho

Argumento 1: Dimensionamento por carga de trabalho H
Implementador

Argumento 2: Discurso do implementador durante "tour" pelos fóruns

H
Implementador

Consultoria refinaria 

dimensionamento 

por carga de trabalho

Argumento 3: Estudo recente sobre dimensionamento de pessoal considerou

H
Consultor CSC - 2o

Quantidade de serviços

Tempo de execução de atividades

Quantidade de pessoal necessário

Argumento 4: Tinha havido recálculo com nova definição de tarefasH
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Estudos de 

                     dimensionamento

deram resultado de 

0,33 empregados nas 

UNs p/ RH H
Gerente indicada CSC

"quem tem um não tem nenhum" => necessidade duas pessoas

UN Sul foi única UN que questionou valor 

0,33 empregados nas UNs para RH UN Sul indicou necessidade de 

1,6 empregados nas UNs p/ RH

0,33 e 1,6 atenderiam aos dois critérios

Argumento 6: Apresentou quanti tativos de audiências trabalhistas real izadas e agendadas pelas UNs e CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Falta de demais cri térios para dimensionamento (férias / absenteísmo) H
Ger adm Empr

Critério 2: Uso do mapeamento 

               de processos

Argumento 1: Resgate do estudo de mapeamento de processos

H
Consultor CSC - líder

NH
Estudo de

mapeamento

de processos

Argumento 2: Processos seriam impressos folhas A3 ou A2

H
Consultor CSC - líder

NH
fluxos de processos

Argumento 3: Existem fluxos não mapeados em algumas UNs/Sups H
Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 4: Possíveis motivos 

                    não mapeamento

Processos iguais H
Consultor CSC - líder

Processos inexistentes H
Consultor CSC - líder

Dificuldade da unidade de mapear

H
Implementador

Doença do facil i tador

Critério 3: O que impediria ida de 

               processos para o CSC Argumento 1: Discussão do que impediria ida processos p/ CSC H
Consultor CSC - líder

Critério 4: Uso de métricas para 

               dimensionamento

Argumento 1: Adotar métricas para dimensionamento de pessoal H
Repr adm Planej (original)

Argumento 2: Consultoria poderia apresentar métricas referenciais 

                     para subsidio ao dimensionamento H
Repr adm Planej (original)

Argumento 3: Necessidade de referências para dimensionamento pessoal H
Gerente indicada CSC

Critério 5: Benchmarking

Argumento 1: Referências de benchmarking pode contribuir no dimensionamento H
Repr adm Planej (original)

Argumento 2: CSC da Empresa de Tabaco

H
Gerente do CSC da Empresa de Tabaco

Possui quadro de 30 profissionais

Reduções dos RHs de outros Estados por meio de demissões

Esclareceu que quantidade de BPs são proporcionais à necessidade

dimensionamento de BPs

referência bench: 1/100 BP/empregados

situação vigente: 1/300 BP/empregados

não sabe quantos BPs existem em 

cada estrutura / varia de local p/ local

Critério 6: Agrupamento de atividades em blocos

Argumento 1: Blocos de atividades foram

H
Repr adm Planej (original)

Capacitação

GRH

Serviço Social

SESMT

Argumento 2: Dificuldade de dimensionamento de capacitação 

                    nas UNs devido à diversidade de eventos H
Implementador

Argumento 3: Critério de dimensionamento de capacitação no CSC

H
Implementador

Cursos obrigatórios

TI básica

Argumento 4: Demandas específicas de capacitação ficam a cargo das UNs H
Implementador

Argumento 5: Demandas de treinamento 

                     são preponderantemente 

                     tratadas por cursos terceirizados

H
Implementador

Perfi l do profissional de treinamento privilegia 

especificação e contratação e não desenvolvimento

Argumento 6: Questão dos 

                     prepostos 

                     trabalhistas

Necessidade de identi ficação de prepostos 

para processos trabalhistas

Prepostos trabalhistas passariam a atuar no CSC

Volume processos e quantidade de Prepostos 

trabalhistas poderia gerar efeito escala

Processos 

trabalhistas 

envolvem

empregados

da empresa

empresas 

terceirizadas

Empresa é sol idária em 

processos trabalhistas 

de terceirizados contra 

suas empresas

Processos trabalhistas estão central izados na Aut func JUR

UNs fazem levantamento

Levantamento de dados

Indicação de testemunhas

Paradigmas

Argumento 7: Parte dos serviços de área pessoal poderiam ser 

                    eliminados por consultas diretas aos empregados serv TI H
Consultor CSC - líder

Critério 7: Dimensionamento por legislação

Critério 8: Dados históricos

Critério 9: Modus operandi

Critério 10: Efeito escala

Critério 11: Sazonalidade de atividades

Critério 12: Situações específicas nas UNs

Critério 13: Anál ise de perfil  de conhecimento dos empregados

Critério 14: Ciclo da demanda

Critério 16: Anál ise quali tativa e não apenas quantitativa

Critério 17: Diferenciação de unidades

Critério 18: Cargos a serem considerados no dimensionamento

Critério 19: Considerar o saída dos aposentados
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Figura 137 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Uso da experiência e intuição gerencial

Posição 2: Adoção de cri térios para dimensionamento

Critério 1: Carga de trabalho

Critério 2: Uso do mapeamento 

               de processos

Critério 3: O que impediria ida de 

               processos para o CSC

Critério 4: Uso de métricas para 

               dimensionamento

Critério 5: Benchmarking

Critério 6: Agrupamento de atividades em blocos

Critério 7: Dimensionamento por legislação

Argumento 1: Dimensionamento do SESMT é 

                     estabelecido por legislação específica

H
Implementador

NH

Legislação de 

segurança e

medicina do 

trabalho

Argumento 2: Espirito da lei  de dimensionamento do SESMT era 

                    de quantidade de pessoas por plantas industriais

H
Implementador

NH

Legislação de 

segurança e

medicina do 

trabalho

Argumento 3: Disponibi lidade de vagas de médicos do trabalho

H
Repr adm Planej (original)

NH

Legislação de 

segurança e

medicina do 

trabalho

Vagas de pessoal

Argumento 4: Liberação de contratação de vagas de médicos 

                    do trabalho foi vetada pelo diretor

H
Implementador

NH

Legislação de 

segurança e

medicina do 

trabalho

Vagas de pessoal

Critério 8: Dados históricos Argumento 1: Demandas do serviço social são quanti ficáveis por dados históricos H
Implementador

Critério 9: Modus operandi Argumento 1: Modus Operandi influencia forma de trabalho serviço social H
Repr adm Planej (original)

Cri tério 10: Efeito escala

Argumento 1: Capacitação teria nitidamente efeito escala H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Junção de demandas de treinamento implica 

                     em mudança da modalidade de contratação

H
Implementador

NH
Lei 8666 (lei  de l ici tações)

Implica autorizações e processos mais complexos

Argumento 3: Tentariam trabalhar com quadro menor que o dimensionado (De 12 p/ 8)

H
Gst DH CSC

NH Simulação de

Dimensionamento

Argumento 4: Já tinha disponibi lizado pessoas e ainda não tinha atingido 

                     o necessário como haveria ganho de escala H
Sup Sul

Critério 11: Sazonalidade de atividades

Argumento 1: Variação de perfis de certos serviços 

                     ao longo do ano (sazonalidade) H
Implementador

Argumento 2: Exemplo de sazonalidade: 

                     Agendamento de férias

1a parte: Programa geral 

orçamentário H
Repr adm Planej (original)

2a parte; Definição do

H
Repr adm Planej (original)

gerente

empregado

3a parte: Comunicado individual 

             férias assinado pelo gerente H
Repr adm Planej (original)

Argumento 3: Questionou razão da preocupação com férias H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Concentração férias maior parte contingente meses (dezembro,janeiro,fevereiro,junho,julho)

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Junho

Julho

Argumento 5: Dimensionamento deveria considerar pico meses concentração H
Consultor CSC - líder

Critério 12: Situações específicas nas UNs

Argumento 1: Dimensionamento de pessoal era uma referência importante H
Implementador

Argumento 2: Exempli ficou dificuldades de l iberação de pessoas a situação na equipe fin manutH Implementador

Argumento 3: Poderia haver algum problema similar à si tuação na equipe fin manut que impedisse 

                    a l iberação de pessoas H
Implementador

Argumento 4: Propôs que captássemos informações sobre situações das pessoas nas UNs/Sups H
Implementador

Argumento 5: Propôs que consultor CSC - 2o fosse pessoalmente  a cada depto adm H
Implementador

Argumento 6: Propôs que consultor CSC - 2o tentasse descrever e entender como estava 

                     ficando a situação na UN/Sup após a liberação de pessoas H
Implementador

Argumento 7: Propôs que consultor CSC - 2o poderia se reunir com gsts RH e DH 

                    levantando a situação de cada empregado "DANDO NOME AOS NÚMEROS" H
Implementador

Argumento 8: Propôs que consultor CSC - 2o tentasse entender porque determinadas unidades 

                    não tinham cedido tantas pessoas ficando com quadro aparentemente incompatível 

                    com demanda remanescente H
Implementador

Argumento 9: Preocupação de levantar si tuações nas UNs/Sups está al inhava 

                    à proposta de mudança cultural que pretendia apresentar na reunião H
Implementador

Argumento 10: Levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups 

                      poderia ser feito na semana seguinte pelo consultor CSC - 2o H
Implementador

Argumento 11: Depois do levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups 

                      fosse feito pelo consultor CSC - 2o poderiamos analisar e entender o 

                      que estava ocorrendo e fazer proposta H
Implementador

Argumento 12: Consultor CSC - 2o começasse o levantamento das situações dos 

                      empregados nas UNs/Sups c/ ele p/ que pudesse "dar o tom" das 

                      informações a serem levantadas H
Implementador

Argumento 13: Tinha interesse em acompanhar o consultor CSC - 2o no 

                      levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups H
Implementador

Argumento 14: Levantamento das situações dos colaboradores nas UNs/Sups 

                      não poderia ser colocado como uma auditoria H
Implementador

Argumento 15: Levantamento das situações dos colaboradores nas UNs/Sups 

                      deveria ser colocado como esforço de entendimento da situação 

                      remanescente na unidade H
Implementador

Argumento 16: Listaram uma série de atividades que o pessoal fazia H

Ger adm Sul

Gst RH Sul

Gst DH Sul

Argumento 17: Após sua análise teria considerado que atividades são relativas a gestão e não de execuçãoH
Gerente indicada CSC

Argumento 18: Existem várias atividades do dia-a-dia que não teriam condições de dimensionarH

Ger adm Sul

Gst RH Sul

Gst DH Sul

Argumento 19: Objetivo da reunião de discutir problemas de definição do dimensionamento das UNs e 

                       específico da UN Sul em função da reunião ocorrida com ger adm Sul H
Gerente indicada CSC

Critério 13: Anál ise de perfil  de conhecimento dos empregados

Critério 14: Ciclo da demanda

Critério 16: Anál ise quali tativa e não apenas quantitativa

Critério 17: Diferenciação de unidades

Critério 18: Cargos a serem considerados no dimensionamento

Critério 19: Considerar o saída dos aposentados
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Figura 138 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

  

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Uso da experiência e intuição gerencial

Posição 2: Adoção de cri térios para dimensionamento

Critério 1: Carga de trabalho

Critério 2: Uso do mapeamento 

               de processos

Critério 3: O que impediria ida de 

               processos para o CSC

Critério 4: Uso de métricas para 

               dimensionamento

Critério 5: Benchmarking

Critério 6: Agrupamento de atividades em blocos

Critério 7: Dimensionamento por legislação

Critério 8: Dados históricos

Critério 9: Modus operandi

Critério 10: Efeito escala

Critério 11: Sazonalidade de atividades

Critério 12: Situações específicas nas UNs

Critério 13: Anál ise de perfil  de conhecimento dos empregados Argumento 1: Apresentou quadro bola-cheia x bola-vazia e critérios adotados (origem dos números)

H
Consultor CSC - líder

NH

Quadro de perfi l  de

conhecimento dos

empregados

(bola-cheia / bola vazia)

Critério 14: Ciclo da demanda

Argumento 1: Colocou características diferentes de ciclo de demanda de GRH e DH H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Colocou que base GRH é mensal e ciclo de DH é base anual H
Consultor CSC - 2o

Critério 16: Anál ise quali tativa e não apenas quantitativa

Argumento 1: Tinha sol icitado ao repr adm planej uma listagem de todos os empregados 

                     dos deptos adms em outubro/2011 para ter uma base de referência

H
Implementador

NH
Listagem de 

empregados dos 

deptos adms

Argumento 2: Precisávamos ter dados das pessoas e não dos quantitativos H
Implementador

Argumento 3: Concluíram que daquele ponto em diante as discussões 

                    de pessoal teriam que ser nominais H

Gerente indicada CSC

Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 4: Mostrou quadro com nomes das pessoas em cada UN 

                      util izando recurso do fil tro excel

H
Consultor CSC - 2o

NH Quadro dos nomes das 

pessoas em cada UN

Argumento 5: Anál ise não deveria ser apenas quantitativa H ARG Gst DH leste 

(visivelmente nervosa)

Critério 17: Diferenciação de unidades

Argumento 1: Questionou se não haveria diferenciação entre unidades em função do tamanho do quadro das UNsH Ger adm Empr

Argumento 2: Discussão sobre diferenciação entre unidades em função do quadro seria feita em reunião específicaH Gerente indicada CSC

Critério 18: Cargos a serem considerados no dimensionamento

Argumento 1: Esclareceu que no valor Po estavam considerados 

                      os quanti tativos de aprendizes e estagiários com 

                      atuação em atividades operacionais H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Dúvida sobre necessidade de dimensionamento de quadro de pessoal 

                      para UN para análise da Superint RH (aut func RH) H
Analista (1) sup planej

Argumento 3: Defendeu que deveríamos nos basear apenas 

                      nos números atuais de quadro de pessoal H
Analista (1) Sup Planej Presid (S)

Argumento 4: Manifestou-se contrário a nos basear apenas 

                      nos números atuais de quadro de pessoal H
Implementador

Argumento 5: Considerou absurda a informação do implementador de que 

                       estagiários e aprendizes estavam fazendo atividades operacionais

H
Analista (1) Sup Planej Presid (S)

considera que não é papel de estagiários e 

aprendizes fazerem atividades operacionais

Argumento 6: Concorda com Analista (1) Sup Planej Presid (SC) que não é papel 

                      de estagiários e aprendizes fazerem atividades operacionais H
Implementador

Argumento 7: Voltou a insistir que não deveriam aparecer as 

                      quantidades de aprendizes e estagiários H
ARG Analista (1) Sup Planej Presid (S)

Argumento 8: Deu uma "meia-surtada" com insistência do Analista (1) Sup Planej Presid (SC) 

                      de não considerar na proposta as quantidades de aprendizes e estagiários

H
Implementador

Questionou se queriam que 

retirasse a execução de atividades 

pelos estagiários e aprendizes 

apesar da fala do diretor

Argumento 9: Defendemos que com a mudança do modelo de gestão haveria um 

                      equacionamento de posições compensando não apenas as perdas de 

                      empregados quanto a independencia dos estagiários e aprendizes H
Implementador

Argumento 10: Orientou a colocar no quadro de dimensionamento a coluna com 

                        quantidade de aprendizes e estagiários na situação atual e só 

                        empregados na situação proposta H
Analista (2) Sup Planej Presid (J)

Critério 19: Considerar o saída dos aposentados

Argumento 1: Saída de aposentados devolveu-se à opção aposentadoria H
Implementador

Argumento 2: Aposentados não consideraram opção de desligamento pós-aposentadoria H
Implementador

Argumento 3: Distribuição aposentados não era uniforme nas UNs H
Implementador

Argumento 4: Alguns deptos adms perderam mais aposentados que outros H
Implementador
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Figura 139 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Constituição da equipe do CSC

Argumento 1: Estava na reunião com gestores RH e DH sobre dimensionamento equipes / indicação nomes para CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Quis saber quantas pessoas teriam que ser cedidas H
Sup Leste

Argumento 3: Começamos a discutir o dimensionamento de pessoal e veri ficar os maiores gaps de cessão de pessoas H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Entrou no foco de interesse

H
Gerente indicada CSC

discussão da consti tuição da equipe

lacunas de pessoal

Argumento 5: Já tinha disponibi lizado pessoas e ainda não tinha atingido o necessário como haveria ganho de escalaH Sup Sul

Argumento 6: Discurso tinha sido de otimização para util ização em outras áreas da UN H
Sup Sul

Âmbito de discussão

Argumento 1: Manifestou desconforto de termos levado o assunto para o fórum da diretoria H
Ger adm Sul

Argumento 2: Lembrou que os dados apresentados já tinham sido objeto de discussão

H
Gerente indicada CSC

Negociações não estavam caminhando

Argumento 3: Ficaria muito mal termos que levar esse assunto para fórum diretoria por conta de 

                         nossa incapacidade de fechar esse assunto no Ã¢mbito do fórum adm H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Possibi lidade de tratar grupos em eventos específicos

H
Implementador

Medicina do trabalho

Segurança do trabalho

Serviço social

Argumento 5: Equalização entre áreas deveria caber aos gst RH e DH H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Considerou que discussão s/ dimensionamento de pessoal no fórum adm seria bastante intensa H
Consultor CSC - líder

Estudos complementares

Argumento 1: Situação relatada sobre dimensionamento de pessoal tinha mudado 

                         por estudo recente feito pelo consultor CSC - 2o com gst RH CSC

H
Consultor CSC - líder

NH

Estudo de revisão

dimensionamento feito 

pelo consultor CSC - 2o

e pelo gst RH CSC

Argumento 2: Desconhecia estudo recente sobre dimensionamento de pessoal

H
Gerente indicada CSC

NH

Estudo de revisão

dimensionamento feito 

pelo consultor CSC - 2o

e pelo gst RH CSC

Argumento 3: Sugeriu chamar gst RH CSC para discutir detalhe dos números do estudo recente de dimensionamento de pessoal

H
Consultor CSC - líder

NH

Estudo de revisão

dimensionamento feito 

pelo consultor CSC - 2o

e pelo gst RH CSC

Argumento 4: Expl icou como foi feita planilha do estudo recente sobre dimensionamento de pessoal

H
Gst RH CSC

NH
Estudo de dimensionamento

feito pela consultoria com

gst RH CSC

Argumento 5: Distribuiu estudo sobre dimensionamento com perfi l  de conhecimento 

                        das equipes disponibi l izadas x necessárias 

H
Gerente indicada CSC

NH Estudo com perfi l de conhecimento das 

equipes disponibi lzadas x necessárias

Argumento 6: Distribuiu estudo sobre quadros resumos de DH e GRH

H
Gerente indicada CSC

NH
Estudo sobre quadros resumos de DH e GRH

Argumento 7: Trouxe planilha comparativa de quantidades de empregados por cargo / 

                        centro de custo dos deptos adms entre meses fev 2011 x fev 2012

H
Analista de estatística (1) RH CSC

NH
Planilha comparativa de quantidades de empregados 

por cargo / centro de custo dos deptos adms 

entre meses fev 2011 x fev 2012

Argumento 8: Discutiu estudos de dimensionamento

H
Gerente indicada CSC

NH

Estudo feito pela consultoria CSC

Estudo feito pela equipe CSC

com profissionais já migrados

Argumento 9: Entrou numa reflexão mais profunda das 

                      razões da valorização dos números na empresa

H
Implementador

Entende que números do 

dimensionamento não 

são suficientes

H
Implementador

NH
Quadro de reflexão noturna sobre dimensionamento de pessoal

Chegou a uma hierarquia de 

razões sucessivamente mais 

profundas para valorização 

dos números na empresa

Desenhou mentalmente 

quadro reflexão noturna 

sobre dimensionamento 

de pessoal

Tinha a intenção de desenhar 

quadro reflexão noturna no 

flip-chart da sala de reunião

Desenharia quadro reflexão 

noturna caso valorização 

dimensionamento fosse excessiva

Entendia como valorização excessiva do dimensionamento com 

valorizar números sem levar em conta aspectos qualitativos

Fez outras 

reflexões

multiplicação de erros nos fatores / erro final 

acumulado muito maior que erros individuais

parábolas de objetos lançados não mudam 

de opinião nem acordam com disposições 

diferentes de um dia para outro

engenharia se baseia
física

matemática

pessoas mudam de opinião

previsibi lidade 

comportamental 

é muito diferente
entre pessoas diferentes

mesmo para uma mesma pessoa

Sabia que todos os presentes no fórum adm sabem de sua formação acadêmica

Ficou incomodado com significado do dimensionamento e apl icabil idade com número sem considerar as pessoas

Considerava um ponto fraco dessa discussão termos considerado apenas as quantidades e não a identi ficação individual de cada colaborador

Argumento 10: Apresentou quadro de perfil  de conhecimento p/ CSC (bola-cheia / bola-vazia)

H
Gerente indicada CSC

NH

Quadro de perfil  de conhecimento 

para CSC (Bola-cheia / bola-vazia)

quadros resumos de DH e GRH

Pauta de discussão

Argumento 1: Objetivo da reunião que era alinhar o discurso e discutir os pontos abordados H
Implementador

Argumento 2: Objetivo da reunião com ger adm Sul / gst RH Sul / gst DH Sul seria discutir os cri térios de 

                         dimensionamento de pessoal apresentados e debatidos na reunião do fórum da diretoria H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Não deveríamos estar discutindo apenas os prepostos mas também

H
Gerente indicada CSC

 reposição de pessoas para GRH da Prod A 

por conta da liberação excessiva de pessoas

defici t de pessoas no depto adm manut

Argumento 4: Poderíamos discutir quantidade de pessoasl para áreas em reunião no dia seguinte H
Implementador

Argumento 5: Concluíram que os dados sobre quantidades de pessoas tinham 

                       que estar prontos antes da próxima reunião do fórum gers adms H

Gerente indicada CSC

Implementador

Consultor CSC - líder

NH
Pauta de reunião

Resgate de dados históricos

Tamanho do grupo para discussão

Problemas no desenvolvimento do trabalho

Sequência de desenvolvimento

Levantamento dos dados

Análise dos dados

Validação da dados
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Figura 140 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Constituição da equipe do CSC

Âmbito de discussão

Estudos complementares

Pauta de discussão

Resgate de dados históricos

Argumento 1: Questionou se implementador não tinha em seu notebook as planilhas de dimensionamento 

                         que apareceram no relatório final da consultoria CSC s/ modelo de gestão administrativa

H
Gerente indicada CSC

NH Relatório final modelo de 

gestão administrativa

Argumento 2: Localizou relatório estudo modelo CSC em seu notebook

H
Implementador

NH
Relatório final modelo de gestão administrativa

Notebook

Argumento 3: Constatou que plani lhas dimensionamento relatório estudo 

                         modelo CSC não tinham detalhamento por UN

H
Implementador

NH
Relatório final modelo de gestão administrativa

Notebook

Argumento 4: Lembrou-se que plani lhas dimensionamento com detalhamento por UN 

                         tinham sido estruturadas pela consultoria CSC ao longo do estudo

H
Implementador

NH

Planilhas sobre dimensionamento

com detalhamento por UN

Notebook

Pendrive da Gerente indicada CSC

Pesquisou localizou plani lhas dimensionamento 

com detalhamento por UN no seu notebook

Transferiu arquivo planilhas dimensionamento 

com detalhamento por UN para pendrive da 

gerente indicada CSC

Argumento 5: Sol ici tou notebook implementador para mostrar para Sup Centro e 

                         Sup Sul planilha dimensionamento com detalhamento por UN

H
Gerente indicada CSC

NH

Planilhas sobre dimensionamento

com detalhamento por UN

Notebook

Argumento 6: Preparou no fl ip-chart tabela com qtde prepostos existentes nas UNs x qtde cedida ao CSC

H
Consultor CSC - Líder

NH
Flip-chart

Argumento 7: Fez resgate discussão no fórum diretoria sobre Po H
Gerente indicada CSC

Argumento 8: Colocou que dois estudos de dimensionamento tinham sido feitos

H
Gerente indicada CSC

NH
Estudo feito pela consultoria CSC

Estudo feito pela equipe do CSC com profissionais já migrados

Argumento 9: Apresentou quadro de pessoal com

H
Gerente indicada CSC

NH
Quadro de pessoal

com transferências

real izadas e demandas

pessoas já transferidas

demandas de transferência

Argumento 10: Equipes das UNs não representam quantidade adequada 

                     de profissionais para atividades não realizadas H
Implementador

Tamanho do grupo para discussão

Argumento 1: Dificuldade agendamento grupo gers adms e gestores RH e DH

H
Implementador

NH
Agenda Gers adms

Argumento 2: Dificuldade de discussão num grupo grande H
Implementador

Argumento 3: Necessidade fazer trabalho de fechamento planilha dimensionamento

H
Implementador

NH
Planilhas de dimensionamento

Argumento 4: Depois trabalho de fechamento planilha dimensionamento poderia reunir grupo maiorH
Implementador

Argumento 5: Reunir grupo maior após fechamento seria mais rápido e focado H
Implementador

Problemas no desenvolvimento do trabalho

Argumento 1: Estávamos patinando há dois meses e não tínhamos chegado a um produto confiávelH Implementador

Argumento 2: Se não sabíamos nem a qtde pessoas necessárias como definir quem vai e quem fica H
Implementador

Argumento 3: Colocou problemas enfrentados na UN Centro H
Ger adm Centro

Sequência de desenvolvimento Argumento 6: Considera dimensionamento deve ser invertido

H
Gerente indicada CSC

1o. perfi l e qtde

2o. Negociar as pessoas

Levantamento dos dados

Argumento 1: Listou possíveis cri térios para entrevista com gerentes e gsts RH e DH H
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Recomendação reestruturação plani lha dimensionamento

H
Consultor CSC - líder

NH
Planilha dimensionamento

Desvios de função

Estagiários / aprendizes entram ou não

Vagas

SESMT detalhado

Quadro pessoal UNs/Sups

Argumento 3: Necessidade de diferenciação cargo profissionais no quadro dimensionamento

H
Implementador

NH
Quadro dimensionamento

Sem diferenciação cargo identificações 

profissionais SESMT é impossível

deveria cada um ter atuação diferente

Análise dos dados

Argumento 1: Recomendou que gers adms conversassem com respectivos gsts TI e 

                       discutissem em detalhe os números para depois fechar as atividades e 

                       discutir os números de pessoas H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Questionou gst DH leste por conta da qtde de pessoas no quadro da unidade H
Gst RH Centro

Argumento 3: Questionou qual era o quanti tativo Po / quantos tinha originalmente  e quantos estavam nas UNs naquele momentoH
Sup Sul

Argumento 4:Fazer evento gestores RH e DH para aval iar pertinência processos mapeados

H
Consultor CSC - líder

NH
Estudo de

mapeamento

de processos

Validação da dados

Argumento 1: Plani lha dimensionamento pessoal foi validada

H
Consultor CSC - líder

NH
Planilha de dimensionamento

Argumento 2: Gestores escolhidos para CSC aval iariam pertinência números para ajustes finais

H
Consultor CSC - líder

NH
Planilha de dimensionamento

Argumento 3: Recomendou que gers adms conversassem com respectivos gsts TI e 

                        discutissem em detalhe os números para depois fechar as atividades e 

                        discutir os números de pessoas

H
Gerente indicada CSC

NH Planilha dimensionamento

3a onda (TI)
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Figura 141 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 7 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Só no CSC

Argumento 1: Foi feito dimensionamento de DH só para CSC em função da diferença de atuaçãoH
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Lista de atividades desenvolvida até aquele momento ajudava no dimensionamento no CSC

H
Implementador

NH
Levantamento de

atividades inicial

dos deptos adms

Posição 2: Nos pólos do CSC

Argumento 1: Duas proposta distribuição sem consenso do grupo NH
Grupo Seg trab

Argumento 2: Maior problema distribuição é qtde tec trab na Zona Sul (Pólo Sul) NH
Grupo Seg trab

Argumento 3: Profissionais que trabalham fora da Zona Sul moram fora da Zona Sul (Pólo Sul)NH
Grupo Seg trab

Argumento 4: Profissionais que trabalham na Zona Sul moram fora da Zona Sul (Pólo Sul)NH
Grupo Seg trab

Posição 3: Nos deptos Adms

Argumento 1: Importância de dimensionamento do pessoal remanescente nas pontas H
Implementador

Argumento 2: Colocou necessidade de trabalhar o DH local H
Ger adm Prod A

Argumento 3: Estudos de dimensionamento: UN Centro e UN Sul estavam com três empregados na ponta H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Sugeriu formatação do quadro com dados da UN

H
Sup Sul

Formatação do quadro com dados da UN permitiria crítica

permite questionar objetivo da cada um

saber quantas pessoas tinham saído

saber quantas pessoas deveriam ficar

Argumento 5: Sol ici tou que fosse recal ibrado o dimensionamento de pessoal

H
Ger adm Sul

Entendia que não havia compatibi lidade entre os dados considerados

Argumento 6: Consultou o consultor CSC - 2o sobre quantidades de pessoal nas UNs H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Números informados por ele tinham tido várias 

                     checagens em vários momentos diferentes

H
Consultor CSC - 2o

achava muito difíci l que números informados por ele estivessem errados

Argumento 8: Considerava difici l discutir se o número estava correto ou não H
Implementador

Argumento 9: Questionou quantidade de pessoal para áreas com diferentes tamanhos 

                     como a sua e a do ger adm Manut (implementador) H
Ger adm Sul

Argumento 10: Consideração das situações l istadas permitiria apoiar o dimensionamento nas UNs

H
Implementador

NH Lista de atividades

específicas das UNs

Argumento 11: Tínhamos percebido na 1a onda que clareza na atividade na UN 

                      também é ponto fundamental para o dimensionamento na UN H
Implementador

Argumento 12: UNs têm perfis distintos gerando demandas de serviço diferentes H
Implementador

Posição 4: No CSC e nas UNs/Sups

Argumento 1: Foi feito dimensionamento de GRH tanto no CSC quanto para a UN H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Migração de pessoas tem que ser fei ta para garantir 

                     tanto operacional ização do CSC quanto do depto adm H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Discurso tinha sido de otimização para uti lização em outras áreas da UN H
Sup Sul

Argumento 4: Necessidade de dimensionarmos não apenas o CSC, mas também nas UNs H
Gerente indicada CSC
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Figura 142 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Posição 1: Dados são imprecisos

Argumento 1: Não tínhamos dados objetivos p/ apoiar a defesa dos quanti tativos de pessoal que estávamos pleiteandoH Gerente indicada CSC

Argumento 2: Apresentou variação números pela mudança conceito H
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Tinha havido recálculo c/ nova definição de tarefas H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Sol ici tou que fosse recal ibrado o dimensionamento de pessoal H
Ger Adm Sul

Argumento 5: Colocou que os números não fecham H

Ger adm Sul

Gst RH Sul

Gst DH Sul

Argumento 6: Manifestou preocupação se Po (quantidade inicial de empregados) estava corretoH
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Quantidades informadas e as existentes hoje não teriam tido a redução apresentada H
Ger adm Sul

Argumento 8: Consultou o consultor CSC - 2o s/ quantidades de pessoal nas UNs H
Gerente indicada CSC

Argumento 9: Considerava um ponto fraco dessa discussão termos considerado apenas 

                       as quantidades e não a identificação individual de cada colaborador H
Implementador

Argumento 10: Considerava difici l discutir se o número estava correto ou não H
Implementador

Argumento 11: Mostrou mudança quantitativo dimensionado evidenciando 

                         redução de duas pessoas p/ dimensionamento original p/ CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 12:Concluiram que: fal tavam 13 pessoas nos quadros oficiais em relação 

                        ao que foi considerado nas total izações originais de fec/2011 (Po) H

Gerente indicada CSC

Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 13: Esclareceu mudança do perfi l de atividades / indicação de zona cinzenta H
Consultor CSC - 3o

Argumento 14: Ficou em dúvida quanto a um dado do quadro comparativo dimensionamento 

                        original - fev/2011e situação vigente - fev/2012

H
Gst RH Centro

NH quadro comparativo dimensionamento 

original - fev/2011e situação vigente - fev/2012

Argumento 15: Questionou gst DH leste por conta da qtde de pessoas no quadro da unidade H
Gst RH Centro

Argumento 16: Não gostaria de informar dados que fossem alterados depois H
Implementador

Argumento 17:  Achava interessante no dimensionamento onda TI que na última rodada de discussões 

                          tinha havido um acréscimo de 1600 hh p/ atividades consideradas estratégicas H
Gerente indicada CSC

Argumento 18: Dimensionamento pode estar para mais ou para menos H
Sup Centro

Argumento 19: Dimensionamento de DH é mais estimativo H
Gerente indicada CSC

Argumento 20: Discrepâncias aparentes cri térios adotados pelos gerentes no dimensionamento H
Consultor CSC - líder

Argumento 21: Algumas unidades tinham apontado todos empregados no SESMT H
Consultor CSC - líder

Argumento 22: Unidade tinha designado para SESMT com formação, porém com cargo diferenteH Consultor CSC - líder

Argumento 23: Entendimento que não poderia ser designado alguém em desvio de funçãoH Ger adm Sul

Argumento 24: Unidades tinham deixado alguém p/ atividades certificação OHSAS H Consultor CSC - líder

Argumento 25: Dúvida se atividades certi ficação OHSAS deveriam ficar na UN ou no CSCH
Consultor CSC - líder

Argumento 26: Qtde pessoas confundiu por inclusão aprendizes e estagiários H
Consultor CSC - líder

Argumento 27: Questionou dimensionamento RH e DH H
Implementador

Argumento 28: Diferença entre valores quadros pessoal consultoria x oficial H
Implementador

Argumento 29: Detecção valores incompatíveis quadros pessoal consultoria x oficial na depto adm manutH Implementador

Argumento 30: Dimensionamento de pessoal está "quadrado" H
Implementador

Argumento 31: Agora não tinha segurança nos números de dimensionamento pessoal H
Implementador

Argumento 32: Números de dimensionamento pessoal não estavam se baseando nas demandas de serviço H
Implementador

Argumento 33: Havia distorções de informações H

Gerente indicada CSC

Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 34: Situações possíveis sobre diferença de 

                         quantidades de pessoas no período

H
Gerente indicada CSC

pessoas que estavam e permaneceram no RH

pessoas que estavam e saíram (foco da discussão)

pessoas que eram de outros lugares e vieram p/ o RH

Argumento 35: Necessidade de refinamento de números antes da reunião com fórum adm H
Gerente indicada CSC

Argumento 36: Mudança quantitativo dimensionado evidenciando redução de duas pessoas 

                           para dimensionamento original para o CSC H
Consultor CSC - 2o

Argumento 37: Motivo do bate-boca com gerente indicada CSC foi

H
Consultor CSC - líder

divergência opinião qto dimensionamento de pessoal

Argumento 38: Considera dimensionamento ponto crítico

H
Gerente indicada CSC

Questionou dimensionamento de pessoal

Dificuldade de dimensionamento de pessoal

Argumento 39: Seremos trucidados pela questão do dimensionamento de pessoal H
Implementador

Argumento 40: Entende que quantidade apurada poderia ser enganosa 

                      pela situação efetiva das pessoas em cada unidade

H
Implementador

Exempli fica situação do 

financeiro Superint Manut

possue seis pessoas

Gst Fin Manut é

aposentado

pós-TAC

cipeiro

Encarregado fundo

aposentado

pós-TAC

cipeiro

Analista
visto como sucessor do gestor

Técnico
pós-88 (processo tramitando justiça)

Analista
tem fibromialgia (afastamentos médicos)

Telefonista

desvio de função

não del igamento por posição gerencial

assunto foi objeto de canal de denúncia

De 6 pessoas apenas 1 tem garantia de continuidade no serviço

Posição 2: Dados são precisos

Argumento 1: Formatação do quadro c/ dados da UN: permite questionar objetivo da cada um

H
Gerente indicada CSC

objetivo da cada um

saber quantas pessoas tinham saído

saber quantas pessoas deveriam ficar

Argumento 2: Números informados por ele 

H
Consultor CSC - 2o

tinham tido várias checagens em vários momentos diferentes

achava muito difíci l estivessem errados

Argumento 3: Tinha sol icitado ao repr adm planej uma listagem de todos os empregados 

                       dos deptos adms em outubro/2011 p/ ter uma base de referência

H
Implementador

NH Listagem dos empregados

dos deptos adms out/2011

Argumento 4: Mostrou planilha com dados levantados originalmente

H
Consultor CSC - 2o

Planilha com dados levantados originalmente

Argumento 5: Tinha recebido da assessora um arquivo com efetivo da época do projeto de modelagemH Consultor CSC - 2o

Argumento 6: Dimensionamento do CSC é mais seguro H
Implementador
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Figura 143 – Mapa mental controvérsia – Método de dimensionamento pessoal – parte 9 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Método a adotar

Controvérsias relacionadas

Tema 3: Elaboração do dimensionamento

Tema 2: Dinâmica de discussão

Tema 4: Precisão dos dados

Tema 5: Adequação do quantitativo dimensionamento

Controvérsia

Método de

dimensionamento

de pessoal

Desempenho da consultoria

Argumento 1: Acreditaria que consultor CSC deveria ter posicionamento mais fi rme H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Consultoria CSC não passava segurança nos números do dimensionamento de pessoal H
Gst DH CSC

Argumento 3: Tinham batido-boca por conta dimensionamento de pessoal e postura na reunião com fórum admH Implementador

Argumento 4: Sol ici to informações para consultor CSC - 2o e que não tinha sido forncecido H
Ger adm Sul

Argumento 5: Manifestando preocupação com falta de segurança que consultoria CSC traz 

                    quando o assunto em pauta é dimensionamento de pessoal H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Necessidade da consultoria CSC se posicionasse acerca de quanti tativos 

                    defendendo o porque determinada posição deveria ser mantida H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Dedicação de tempo em atividades dos consultores tinha que ser ajustada com o consultor CSC - l íder

Argumento 8: Não havia ocorrido uma crítica à incompatibil idade dos númerosH
Gst TI CSC

Argumento 9: Descontentamento grupo com dimensionamento em curso H
Gst RH Prod A

Argumento 10: Feedback sobre erro (só pode existir erro se orientação foi correta) H
Gst RH Prod A

Argumento 11: Preocupação com o curso do dimensionamento H
Gst RH Prod A

Cronograma de implementação do projeto CSC

NH
Cronograma de implementação do projeto CSC

Argumento 1: Colocou deadl ine para GRH para 31/03/2012 H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Adiantamento do cronograma já tinha sido consumido H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Esperava que cronograma não atrasássemos H
Gerente indicada CSC

Estratégias das UNs na liberação de pessoas para o CSC

Argumento 1: Se houvesse alguém que tivesse saído a mais do depto adm 

                     para ir para outra área essa pessoa teria que retornar H
Sup Sul

Argumento 2: Possibi lidade de solução do problema dos prepostos com triangulação 

                     (remanejamento interno do CSC e envio de profissionais para outras 

                      funções de GRH) H
Consultor CSC - líder

Tema 1: Dimensionamento no CSC e nas pontas

Argumento 1: Projeto CSC envolve o CSC e as UNs

H
Implementador

Gerente indicada CSC

Foi fei to dimensionamento de GRH tanto no CSC quanto para UN

Argumento 2: Necessidade balanço maior entre disponibi lidade pessoal

H
Ger adm Prod A

Entende que UN Prod A perdeu mais 

pessoas que as demais UNs

Risco da equipe que ficar não ter perna 

para quantidade serviço que está ficando

Argumento 3: Migração de pessoas tem que ser fei ta para garantir 

                       tanto operacionalização do CSC quanto do depto adm H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Necessidade de trabalhar o DH local H
Ger adm Prod A

Argumento 5: UN Centro e UN Sul estavam com três empregados na ponta H
Gerente indicada CSC

Contratação de empregados

Posição 1: Contratar empregados Argumento 1: Colocou que seria necessário contratar pessoas H
Ger adm Sul

Posição 2: Não contratar 

                empregados

Argumento 1: Não pleitearia a 

                    contratação de pessoas

H
Gerente indicada CSC

Entende que existem 

outras possibil idades assunção de todas as atividades pelo CSC 

gerando mais efeito escala

Formalização da estrutura do CSC

Argumento 1: Questionou se era necessário colocar a qtde de pessoas em cada depto adm 

                      por conta do processo de negociação estar sendo muito intenso H
Implementador

Argumento 2: Repetiu que processo de negociação estava sendo muito intenso H
Implementador

Argumento 3: Repetiu que não gostaria de informar dados que fossem alterados depois H
Implementador

Argumento 4: Concordou com Analista (1) Sup Planej Presid (SC) que diretor operação RMSP tinha restringido a contratação de empregadosH
Implementador

Argumento 5: Ger depto organiz quer o quadro de pessoal fechado (CSC e UNs) H
Implementador

Segmentação atividades RH Tema 8: Situação dos prepostos

Argumento 1: Necessidade de aval iação da situação dos prepostos / principal lacuna no quadro de RH H
Implementador

Argumento 2: Situação dos prepostos era uma bola dividida H
Implementador

Argumento 3: Não pairavam dúvidas sobre se atividade deveria ser real izada exclusivamente pelo CSCH Implementador

Argumento 4: Deveríamos olhar os números com atenção para a situação dos prepostos H
Implementador

Quadro de pessoal deptos adms

Argumento 1: Quadro reduzido de profissionais no serviço social H
Repr adm Planej (original)

Argumento 12: Tinha cedido profissionais de peso do depto e que fariam muita faltaH Gst DH leste 

(visivelmente nervosa)

Argumento 10: Quadro de prepostos é insuficiente para demanda

H
Gerente indicada CSC

havia necessidade de mais três prepostos 

para fechar dimensionamento revisto

Resistência dos gers adms a cessão pessoas para CSC

Argumento 1: Tinham sido disponibi lizados pelas UNs apenas parte dos quadros necessários H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Achava que perda pessoas precisava ser revisto para não ter repercussões nas outras ondas H
Ger adm Prod A

Argumento 3: Achava que tinha perdido mais pessoas do que outras unidades H
Ger adm Prod A

Argumento 4: Descontente com a forma como as cessões de pessoas tinham se processado H
Ger adm Prod A

Argumento 5: Começou a preparar no fl ip-chart tabela com qtde 

                        prepostos existentes nas UNs x qtde cedida ao CSC

H
Consultor CSC - 2o

NH
Flip-chart

Argumento 6: Começamos a discutir o dimensionamento de pessoal e verificar os maiores gaps de cessão de pessoas H
Consultor CSC - líder

Argumento 7: UNs tinham designado quantidades diferentes de pessoas para CSC H
Implementador

Posição 1: Dimensionado está 

                    acima do necessário

Argumento 1: Propôs transferência inicial menos pessoas 

                      que o dimensionado para aval iar efetiva necessidade

H
Consultor CSC - Líder

Informação causou maior tranqui lidade para gers adms

Transferência inicial 

menos pessoas que  

é uma aposta no efeito escala

evita sobra de recursos

deixa mais recursos nas 

pontas no foco do negócio

Se transferência inicial for insuficiente então 

poderíamos veri ficar complementação

Argumento 2: Tentariam trabalhar c/ quadro menor que o dimensionado (De 12 p/ 8)

H
Gst DH CSC

Quadro DH CSC está 

aquém do dimensionado

Posição 2: Dimensionado está 

                    abaixo do necessário

Argumento 1: Quantidades de pessoal que tínham sido designados não eram suficientes 

                       na ótica gsts RH e DH CSC para atender à demanda serviços H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Considera quanti tativos dimensionamento pessoal insuficientes H
Gst RH CSC

Argumento 3: Era um dos gers adms descontentes com a forma 

                      como as cessões de pessoas tinham se processado

H
Ger adm Prod A

Achava que tinha perdido mais 

pessoas do que outras unidades

Argumento 4: Apesar do recálculo o quanti tativo previsto não tinha sido suficiente H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Não deveríamos estar discutindo apenas os prepostos, mas também: 

H
Gerente indicada CSC

reposição de pessoas para GRH da Prod A 

por conta da liberação excessiva de pessoas

defici t de pessoas no depto adm manut

Argumento 6: Aut Func RH está descentralizando várias atividades de DH para CSC H
Gst DH CSC

Argumento 7: Está tendo que fazer revisão dos procedimentos internos por conta da Aut Func RH estar descentral izando várias atividades de DH p/ CSCH Gst DH CSC

NH
Planilha de dimensionamento
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Figura 144 – Mapa mental controvérsia – Modelo de sistemas organizacionais e autoridades 

funcionais – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Movimento de centralização 
              nas autoridades funcionais

Tema 2: Modelo de CSC

Tema 3: Modelo de autoridades 
               funcionais e UNs

Controvérsia relacionada

Controvérsias

Modelo de

Sistemas organizacionais

e autoridades funcionais

Posição 1: A favor do movimento de central ização 
                  nas autoridades funcionais

Argumento 1: Possibi lidade de críticas da ger depto organiz
                       serem levantados na reunião da diretoria colegiada H

Implementador

Argumento 2: "Não entendia para que tudo isso. Por que não 
                         central izar aqui simplesmente?" H

Sup SC

Argumento 3: Razão de não central ização era a questão de poder H
Ger depto B Superint SC

Argumento 4: Lembrou que estavam em pauta os estudos realizados
                        pela consultoria de redução de custos que recomendaram
                        a central ização três anos antes

H
Implementador

NH
Estudo de redução de custos

Argumento 5: Se fosse só para central izar seria mais fáci l , não teria grandes discussões H
Implementador

Argumento 6: Colocou que central ização era uma das possibi lidades analisadas H
Implementador

Argumento 7: Relembrou período que não existiam deptos adms 17 anos antes H
Diretor operação RMSP

Argumento 8: Reparou reações dos gerentes e do Sup JUR que
                       trocaram olhares e cochicavam em conversas paralelas
                       quando ouviam sobre vantagens da central ização

H

Implementador

Sup JUR

Ger depto A Superint JUR

Ger depto B Superint JUR

Ger depto C Superint JUR

Ger depto D Superint JUR

NH
Slide aspectos positivos e negativos
da central ização e descentral ização
e o modelo CSC

Argumento 9: Pleito da diretoria administrativa de centralização de funções administrativas

H
Implementador

NH
Nota técnica SC

Nota técnica JUR

Pleito 
envolvia

RH

TI

SC

JUR

Argumento 10: Pleito da diretoria financeira de centralização de funções financeiras

H
Implementador

Central ização das
controladorias

Argumento 11: Exite entendimento amplo de que existem 
                       funções central izáveis em RH por soluções de TI H

Gerente indicada CSC

Posição 2: Contra o movimento de central ização 
                   nas autoridades funcionais

Argumento 1: Questionou se deveríamos contrapor tese 
                        de central ização x descentralização

H
Ger adm empr

NH Memorando estudo
de estrutura do CSC

Argumento 2: Contraposição de tese central ização x
                        descentralização era pertinente após
                        demais esclarecimentos

H
Ger depto organiz

NH Memorando estudo
de estrutura do CSC

Argumento 3: Reparou na indiferença dos gerentes e Sup JUR
                        quando ouviam sobre as desvantagens da
                        central ização

H

Implementador

Sup JUR

Ger depto A Superint JUR

Ger depto B Superint JUR

Ger depto C Superint JUR

Ger depto D Superint JUR

NH
Slide aspectos positivos e negativos
da central ização e descentral ização
e o modelo CSC

Argumento 4: A empresa tem certo trauma de como as coisas
                       eram feitas no passado H

Consultor CSC - líder

Argumento 5: Apresentação na diretoria colegiada 
                       poderá travar pleitos de central ização 
                       da diretoria administrativa H

Diretor operação RMSP

Argumento 6: Existe entendimento de determinadas atividades 
                      de capacitação deveriam ficar na ponta H

Gerente indicada CSC

Argumento 7: Determinadas atividades capacitação que deveriam ficar 
                      na ponta seriam sensíveis às necessidades dos clientes H

Gerente indicada CSC

Argumento 8: Advogados teriam que ficar nas pontas p/ atuação no direito preventivoH
Implementador

Argumento 9: Diretores têm mesma opinião que diretor 
                      operação RMSP de que não pode tirar da ponta H

Gerente indicada CSC

Argumento 10: Diretor operação interior entende que aut func RH não consegue 
                        ter sensibi lidade da ponta para DH e serviço social H

Diretor operação interior

Argumento 11: Experiência negativa da UN Prod A com centralização no FinanceiroH
Gerente indicada CSC

Posição 1: A favor do modelo de CSC

Argumento 1: Apresentação na diretoria colegiada poderá travar pleitos
                       de centralização da diretoria administrativa H

Diretor operação RMSP

Argumento 2: Detalhou apresentação de pontos positivos e negativos da
                        central ização e da descentral ização para introduzir as
                        vantagens adicionais que o modelo CSC tem em relação
                        aos modelos tradicionais

H
Implementador

Gerente indicada CSC

NH
Slide aspectos positivos e negativos
da central ização e descentral ização
e o modelo CSC

Argumento 3: Razões da não central ização pura e simples ficariam claras adiante H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Colocou que apresentação didática e estrutura não deveria passar a
                        imagem que tudo era um mar de rosas / Não tínhamos nenhum
                       problema de abordar os problemas do projeto CSC

H
Implementador

NH Apresentação do projeto CSC para 
gers adms diretoria operação interior

Argumento 5: Não é uma centralização como foi no passado H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Exemplo de atividade
                       no modelo de CSC
                       "desenvolvimento
                       gerencial"

H
Implementador

Envolve diferentes
níveis, conhecimentos
e entes organizacionais

1o nível:
Envolve as teorias de l iderança

Cabe à aut func RH

2o nível:

Envolve as características

Brasil

Setor a economia

Estatal

Cabe à aut func RH

3o nível:
Envolve a diretoria operação RMSP

Cabe ao CSC

4o nível:

Envolve as especificidades das
UNs

Sups

Cabe ao DH Local

Argumento 7: Apesar do absurdo da situação do TAC celebrado por uma UN com o ministério público do trabalho 
                     estávamos propondo uma mudança

H
Implementador

NH

Termo de 
ajustamento
de conduta
(TAC)

Ministério
Público do
Trabalho

Argumento 8: Intenção de estarmos al i conversando era de inaugurarmos um contato com as aut funcs H
Implementador

Argumento 9: Problema de falta de interlocução com aut funcs não acontecia somente com aut func JURH
Implementador

Argumento 10: Se conseguíssimos quebrar desejo vinculação hierárquica à 
                        diretoria administrativa projeto CSC não enfrentaria outros problemas H

Gerente indicada CSC

Posição 2: Contra o modelo de CSC

Argumento 1: Manifestação quanto à existência da Superint SC H
Sup SC

Argumento 2: Diretoria operação RMSP não mandava quase nada para Superint SCH
Sup SC

Argumento 3: Se demais diretorias (diretoria operação interior, diretoria técnica e 
                        diretoria financeira) também tivessem seus CSCs como ficaria a 
                        si tuação da Superint SC H

Sup SC
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Figura 145 – Mapa mental controvérsia – Modelo de sistemas organizacionais e autoridades 

funcionais – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tema 1: Movimento de centralização 
              nas autoridades funcionais

Tema 2: Modelo de CSC

Tema 3: Modelo de autoridades 
               funcionais e UNs

Controvérsia relacionada

Controvérsias

Modelo de

Sistemas organizacionais

e autoridades funcionais

Posição 1: A favor do modelo de autoridades funcionais e UNs

Argumento 1: Não mudaria a interlocução com a aut func RH H
Implementador

Argumento 2: Respeito ao modelo de 
                       autoridades funcionais é dado 
                       de entrada do projeto CSC

Projeto CSC tinha
sido feito para haver
a interlocução com
cada aut func H

Implementador

Gerente indicada CSC

Argumento 3: Deveria ser debatida e entendida 
                        a complementariedade entre

Aut func RH

RH CSC

RHs das UNs (no foco do negócio)

H
Implementador

Argumento 4: Tratava-se de modelo de reorganização 
                        interna da diretoria operação RMSP H

Gerente indicada CSC

Implementador

Argumento 5: Haveria a oportunidade de abordar toda a
                        parte de administração de contratos H

Gerente indicada CSC

Argumento 6: Esclareceu que procuraria fazer a
                       interlocução com a Superint TI H

Gerente indicada CSC

Argumento 7: Questionou se haveria a possibi l idade
                       de comparti lhamento de recursos para
                       desenvolvimento de soluções de TI H

Sup TI

Argumento 7: Poderia haver o compartilhamento 
                       de recursos para desenvolvimento 
                       de soluções de TI para a Diretoria
                       operação RMSP H

Gerente indicada CSC

Argumento 8: Sobre o papel das 
                     autoridades funcionais

H
Implementador

Tinha plena consciência

Recordou 1o caso de processo trabalhista com ex-gerente
no qual tomou a iniciativa de sol ici tar reunião com aut func JUR
em função do risco jurisprudencial com perdas significativas em
cascata caso a defesa não fosse adequada

Posição 2: Contra o modelo de autoridades funcionais e UNs

NH Modelo de autoridades 
funcionais e UNs

Argumento 1: "Insistência" no modelo de autoridades funcionais H
Ger adm centro

Argumento 2: Modelo de autoridades funcionais não funciona
                       porque não sabem ser autoridades funcionais H

Implementador

Argumento 3: Modelo de autoridades funcionais não funciona
                        porque não querer atuar como autoridades funcionais H

Ger adm centro

Argumento 4: Não interessaria à Superint SC ficar estabelecendo regras
                        (não queria ouvir falar de administração de contratos) H

Sup SC

Argumento 5: Acionamento da aut func JUR ocorria somente "quando 
                     não queriam que algo acontecesse" H Ger depto B

Superint JUR

Autonomia da diretoria operação RMSP

Autonomia excessiva das UNs

Constituição de uma diretoria jurídica Argumento 1: "centralização descentral izada" (manutenção advogados na ponta / comando central na Superint Jur)H Sup Jur

Vinculação hierarquica do CSC Argumento 1: Divergência de opiniões sobre a subordinação do CSC H
Gerente indicada CSC

Central ização do contas a pagar Argumento 1: Possível central ização do contas a pagar H
Gerente indicada CSC
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Figura 146 – Mapa mental controvérsia – Movimentações de pessoas no projeto CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Requisitos de movimentação

Tema 2: Concordância com a forma 

                de cessão de pessoas

Tema 3: Critério de escolha

Tema 4: Facilitadores / dificultadores para 

                cessão de pessoas para o CSC

Tema 5: Processo de negociação

Controvérsias relacionadas

CTV - Movimentações
de pessoas no 
Projeto CSC

Posição 1: Necessidade de apoio metodológico externo Argumento 1: Escolha depende conclusão proc licitatório proj implem H
Implementador

Posição 2: A favor de entrevistas com empregados

Argumento 1: Achava que as coisas precisavam ser revistas porque o implementador teria 

                      di to que todos os empregados seriam ouvidos e que isso não teria acontecido

H
Ger adm Centro

NH
Método de consulta

Posição 3: Contrário a entrevistas com empregados Argumento 1: Ouvir 700 empregados nunca esteve no escopo do projeto CSC e que isso tinha saído da cabeça dela

H
Consultor CSC - líder

NH
Método de consulta

Posição 1: Cessão a partir de critérios definidos Argumento 1: Comentou reunião c/ gestores RH e DH CSC c/ gestores p/: definir forma de convite

H
Gerente indicada CSC

NH
Critérios para cessão de empregados

Posição 2: Descontente com cessão a partir de cri térios

Argumento 1: Era um dos gers adms descontentes c/ a forma como as cessões de pessoas tinham se processado H
Ger adm Prod A

Argumento 2: Achava que tinha perdido mais pessoas do que outras unidades H
Ger adm Prod A

Argumento 3: Achava que perda pessoas precisava ser revisto p/ não ter repercussões nas outras ondas H
Ger adm Prod A

Argumento 4: Tinham sido disponibi lizados pelas UNs apenas parte dos quadros necessários H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Já tinha disponibi lizado pessoas e ainda não tinha atingido o necessário como haveria ganho de escalaH Sup Sul

NH
Critérios para cessão de empregados

Posição 1: Migração de funções específicas

Argumento 1: Migração pessoas p/ o CSC: especificamente prepostos trabalhistas H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Teríamos que solici tar a migração de pessoas p/ o papel de prepostos trabalhistas H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Questionou se não poderíamos obter a relação oficial de prepostos H
Implementador

Posição 2: Util ização de vagas de pessoal Argumento 1: Resgate reunião ger adm Sul: discussão s/ uso de vaga de um aposentado disponibi l izado pelo ger adm sul

H
Gerente indicada CSC

Ger adm Sul

NH
Vaga de pessoal

Posição 3: Desfazer movimentações contrárias ao CSC

Argumento 1: Sugeriu formatação do quadro c/ dados da UN

H
Sup Sul

NH
Quadro com dados da UN

Argumento 2: Formatação do quadro c/ dados da UN permitiria crítica

H
Sup Sul

NH
Quadro com dados da UN

Argumento 3: Se houvesse alguém que tivesse saído a mais do 

                       depto adm p/ ir p/ outra área essa pessoa teria que retornar H
Sup Sul

Posição 4: Perfi l  do empregado

Argumento 1: Melhores deveriam ficar no CSC H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Não tinha concordado c/ as manifestações do diretor H
Implementador

Posição 5: Local da residência do empregados

Argumento 1: Poderíamos supor que uma pessoa que mora longe não gostaria de trabalhar no CSC e vice-versaH Implementador

Argumento 2: Atualmente existiam profissionais que atravessam alegremente a cidade p/ ir trabalhar no CSC

H
Implementador

Não mencionaria nomes e na sequencia, de maneira jocosa, mencionou o nome do 

gst RH CSC como alguém que atravessa a cidade todo dia p/ i r trabalhar no CSC

Posição 6: Basear-se no dimensionamento de pessoal

Argumento 1: Dimensionamento de pessoal era uma referência importante

H
Implementador

NH
Dimensionamento de pessoal

Argumento 2: Começamos a discutir o dimensionamento de pessoal e verificar os maiores gaps de cessão de pessoas

H
Consultor CSC - líder

NH
Dimensionamento de pessoal

Posição 1: Faci l itadores

Argumento 1: Acreditava que l iberaria poucas pessoas p/ o CSC por conta do processo histórico H
Implementador

Argumento 2: Acreditava que poderia l iberar outras pessoas p/ CSC H
Implementador

Argumento 3: Lamentou que posição de despreendimento do implementador não era acompanhada por todosH
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Ponderou que implementador sempre tinha demonstrato despreendimento e deixado claro situação em cada áreaH
Gerente indicada CSC

Posição 2: Dificultadores

Argumento 1: Migração pessoas p/ o CSC: notadamente GRH H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Um problema sério que estava ocorrendo era na migração das pessoas p/ o CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Discutiu o caso específico de preposto da sua antiga unidade que não tinha ido p/ o CSC (desmantelamento de equipe RH)H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Lembrou que existiam algumas pessoas que até atuavam esporadicamente como prepostos - porém títulares eram os mais experientesH Gerente indicada CSC

Argumento 5: Na ótica dos gers adms não haveria gente suficiente p/ o serviço H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Pegou o gancho no discurso p/ justi ficar a não cessão de empregados p/ o CSC H
Ger adm Oeste

Argumento 7: Levantamento das situações dos colaboradores nas UNs/Sups

H
Implementador

não poderia ser colocado como uma auditoria

deveria ser colocado como esforço de entendimento da situação remanescente na unidade

Argumento 8: Propôs que 

H
Implementador

captássemos informações s/ situações das pessoas nas UNs/Sups

consultor CSC - 2o

fosse pessoalmente  a cada depto adm

tentasse descrever e entender c/ estava ficando a situação na UN/Sup após a liberação de pessoas

poderia se reunir c/ gsts RH e DH levantando a situação de cada empregado "DANDO NOME AOS NÚMEROS"

tentasse entender porque determinadas unidades não tinham cedido tantas pessoas ficando c/ quadro aparentemente incompatível c/ demanda remanescente

começasse o levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups c/ ele p/ que pudesse "dar o tom" das informações a serem levantadas

Argumento 9: Sabia que difici lmente poderia contar c/ pessoas do depto adm manut p/ compor a equipe CSCH Gerente indicada CSC

Argumento 10: Sabia que situação no depto adm manut era provavelmente a mais crítica das UNs/SupsH
Gerente indicada CSC

Argumento 11: Tinha preocupação c/ situação nas UNs que poderia estar impedindo l iberação colaboradoresH Implementador

Argumento 12: Poderia haver algum problema similar à  si tuação na equipe fin manut que impedisse a liberação de pessoas

H
Implementador

Deu como exemplo de dificuldades de liberação de pessoas a situação na equipe fin manut

Posição 1: Apoio da consultoria Argumento 1: Negociações movimentações pessoas apoiadas pela consultoria H
Implementador

Posição 2: Negociação entre gers adms Argumento 1: Definição de pessoas deveria ser tratada entre os gers adms H
Sup Centro

Posição 3: Val idação das movimentações

Argumento 1: Após definição de pessoas ser tratada entre os gers adms os sups val idariam H
Sup Centro

Argumento 2: Questionou quem seriam as pessoas H
Sup Sul

Argumento 3: Nomes deveriam ser val idados antes das pessoas serem consultadas H
Gerente indicada CSC

Movimentações UNs contra CSC

Mudança do Papel dos deptos adms pós-CSC

Método de dimensionamento de pessoal

Soluções de TI para mudar processos
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Figura 147 – Mapa mental controvérsia – Mudança da forma de atuação dos departamentos 

administrativos pós-CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Mudança cultural nos deptos adm

Tema 2: Aumento de relevância estratégica

Tema 3: Conceito de Suporte Operacional

Tema 4: Foco dos esforços iniciais no CSC

Tema 5: Criar novas atividades

Tema 7: Necessidade de aval do diretor

Tema 8: Coerência estrutural dentro da diretoria

Tema 6: Assumir atividades de áreas operacionais

Tema 9: Ouvir a voz do cliente

Controvérsias relacionadas

Tema 10: Momento adequado sobre a discussão

Controvérsia

Mudança do Papel

dos deptos adm

pós-CSC

Posição 1: Necessidade de mudança cultural

Argumento 1: Deptos adms continuariam no foco do negócio 

                      função da segmentação atividades Foco do depto adm no negócio está presente desde o início do projeto CSC H
Implementador

Argumento 2: Maior foco na ação de conhecimento do negócio e explici tação da agregação de valor pela util ização de indicadores do negócioH
Implementador

Argumento 3: Adoção de métricas do negócio

Adoção métricas pelos deptos adm que mostrasse impacto serviços operacionais UNs

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Exemplo de 

métrica

Curso voltado a correção de falhas operacionais

Questionamento

se curso corrigiu

falhas operacionais

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Uti lização de métricas do negócio para 

administrativo não era novidade na organização

Curso de formação 

de instrutores ensinava

a usar indicadores do

negócio para medir

eficácia treinamento

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Uso de indicadores do negócio para medir eficácia

treinamento se perdeu com foco contratação de cursos

Profissionais de RH 

estão mais voltados 

a contratação do que 

desenvolvimento 

de cursos

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Necessidade de resgatar 

expertise de uso de 

indicadores do negócio 

para media a eficácia do 

treinamento

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Mudança fi losofia deptos 

adm vai além. 

De consultor RH para 

analista de negócio

H
Implementador

NH
Indicadores do negócio

Argumento 4: Trato na dimensão de conhecimento do negócio

Gers adms e gst adms tinham mais visão e conhecimento pela 

maior proximidade com negócios das UNs

H
Implementador

NH
Quadro de conhecimentos do negócio

Dúvida se empregados adms tinham conhecimento e foco no negócio da UN

H
Implementador

NH
Quadro de conhecimentos do negócio

Promover uma maior aproximação tanto no domínio 

do conhecimento das atividades quanto na l inguagem

H
Implementador

NH
Quadro de conhecimentos do negócio

Intenção de desenvolver programa de capacitação para adms

para assimilar em maior profundidade especificidades de sua UN H
Implementador

Profissionais depto adm teriam que entender

mais profundamente do negócio da UN H
Implementador

Motivo 1: Resgate da expertise de "alfai te" do DH H
Implementador

Argumento 5: Expl icitar a agregação de valor dos adms

Palavras cuidadosamente escolhidas para deixar claro alguns pontos H
Implementador

Não achava que atividades administrativas não agregavam valor H
Implementador

Entende que agregação de valor das atividades adms não é percebida H
Implementador

Argumento 6: Deveria ser debatido e entendida a complementariedade

Aut func H
Implementador

RH CSC H
Implementador

RHs UNs no foco do negócio H
Implementador

Argumento 7: Al inhamento com a nova proposta de atuação da 

                      Superint Planej Diretoria Operação RMSP Equipe seria separada

Administrativo puro H
Repr adm Planej

Voltada ao negócio H
Repr adm Planej

Argumento 8: Proposta tinha méritos e era um bom "pontapé inicial" H
Ger Adm Sul

Argumento 9: Percepção de alívio por parte dos gers adms ao veri ficarem que existia algo a mais para atender à situação vigente nas UNsH

Ger adm Norte

Ger adm Sul

Ger adm Centro

Argumento 10: Colocação sobre amadorismo

Somos meio amadores no nosso negócio H
Implementador

Precisamos nos tornar especialistas no negócio H
Implementador

Conceito é o de analista de negócios H
Implementador

Posição 2: Não tem necessidade de mudança cultural

Argumento 1: Questionamento das bases

da apresentação sobre mudança cultural H
Ger adm Oeste

do projeto CSC H
Ger adm Oeste

Argumento 2: Crença que ações dos empregados adms agregavam valor ao negócio H
Ger adm Oeste

Argumento 3: Gancho para justificar a não cessão de empregados para o CSC
Tinha que atender às 

demandas da Superintendência H
Ger adm Oeste

Argumento 4: Discurso "cabeça-baixa" como se não tivéssemos importância nas UNs H
Ger adm Empr

Argumento 5: Tinha que ser algo para mostrar a contribuição daqui lo que fazíamos / não necessariamente na linha da propostaH Ger adm Empr

Argumento 6: Proposta apresentada não está adequada

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 7: Entende que expl ici tação de agregação de valor não seria adequado 

                      por não haver interesse das áreas operacionais nessa abordagem

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 8: Assunção pelos deptos adms de atividades administrativas que estivessem sendo 

                      executadas pelas áreas operacionais justi ficariam existência dos deptos adms

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 9: Cuidado com o que vamos vender

Possibil idade de se comprometer

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Depois não conseguiríamos entregar o prometido

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 10: Questionável o uso de indicadores do negócio Depto adm tem que mostrar resultados de suas ações

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 11: Percepção numa forma de atuação só será percebida quando for explici tada como agir em relação às mesmas coisas se fazia

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 12: Já está transferindo atividades de apoio com foco no negócio por meio de proposta de estruturação em curso

H
Ger adm Prod A

NH
Anotações próprias do Ger adm Prod A em reunião

Argumento 13: Processo proposto deveria vir agregado da redefinição dos processos H
Gst DH Leste

Argumento 14: Questionamento se proposta era o que as áreas operacionais queriam / escutar a voz do cl iente H
Gerente indicada CSC

Argumento 15: Proposta de mudança cultural foi com conotação positiva, mas foi vista como negativaH Implementador

Argumento 16: Entende que uso de indicadores do negócio não seria tão fácil

H
Ger adm Prod A

NH
Indicadores do negócio

NH
Proposta de mudança cultural nos deptos adms
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Figura 148 – Mapa mental controvérsia – Mudança da forma de atuação dos departamentos 

administrativos pós-CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Mudança cultural nos deptos adm

Tema 2: Aumento de relevância estratégica

Tema 3: Conceito de Suporte Operacional

Tema 4: Foco dos esforços iniciais no CSC

Tema 5: Criar novas atividades

Tema 7: Necessidade de aval do diretor

Tema 8: Coerência estrutural dentro da diretoria

Tema 6: Assumir atividades de áreas operacionais

Tema 9: Ouvir a voz do cliente

Controvérsias relacionadas

Tema 10: Momento adequado sobre a discussão

Controvérsia

Mudança do Papel

dos deptos adm

pós-CSC

Posição 1: Depto adm não teve "aumento de relevância estratégica" Argumento 1: Entende que "estratégico" é apenas aquilo l igado à alta administração H
Ger depto organiz

Posição 2: Depto adm teria um "aumento de relevância estratégica"

Argumento 1: Expressão "estratégica" não foi uti lizada no sentido dos níveis

Estratégico H
Implementador

Tático H
Implementador

Operacional H
Implementador

Argumento 2: Expressão "estratégica" foi uti lizada no sentido de impacto para negócio da organizaçãoH
Implementador

Argumento 3: Estratégico ser apenas aquilo ligado à alta administração era um erro conceitual H
Implementador

Argumento 4: Para evitar discussão conceitual adotar a expressão de 

                      "agregar valor ao negócio" para fazer referência ao GVA H
Diretor operação RMSP

Consultor CSC - líder

Argumento 5: Necessidade de mudar a forma de agregação de valor do depto adm H
Implementador

Argumento 6: Deptos adms depois de migrar todas as atividades previstas 

                      ficariam com perfi l muito diferente do atual H
Implementador

Argumento 7: Existem aspectos estratégicos da diretoria e do depto adm H
Consultor CSC - líder

Argumento 8: Resgatou BSC corporativo e o BSC da diretoria operação RMSP H
Consultor CSC - líder

Argumento 9: Percepção de múltiplas ações desconectadas 

                      às diretrizes corporativas

Problema de múltiplos projetos é 

devida a não rodar o PDCA H
Consultor CSC - líder

Levantamento de atividades

estratégicas das UNs H
Consultor CSC - líder

Argumento 10: Objetivo é que as ações sejam percebidas pelo diretor 

                        por conta de um al inhamento corporativo H
Implementador

Argumento 11: Buscando inserior anal istas no negócio / 

                        resistência de analistas em abandonar atividades H
Ger adm Centro

Argumento 12: Demandas institucionais tem que ser feitas independentemente 

                        de agregarem ou não valor ao negócio da UN H
Ger adm Prod A

Argumento 13: Deveria focar nos produtos e não nos processos / 

                        Processos seriam decorrentes dos produtos H
Gerente indicada CSC

Posição 1: Adotar o conceito de suporte operacional

Argumento 1: No final do processo mudar o nome dos deptos adms para 

                      "Depto de suporte operacional" ou "Suporte à operação" H
Implementador

Argumento 2: Valor agregado do CSC está em real izar atividades 

                      repeti tivas - padronizadas e self service H
Consultor CSC - líder

Posição 2: Não adotar o conceito de suporte operacional

Argumento 1: Adoção do conceito de Suporte à operação era pouco / passa ideia de apoio H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Deptos adms poderiam ser "deptos de implementação de ações estratégicas" H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Idéia de deptos adms serem implementadores de ações estratégicas 

                      não confl i tam com deptos de planejamento H
Diretor Operação RMSP

Argumento 4: Deptos planejamento não têm perfil  de implementação H
Diretor Operação RMSP

Argumento 5: Busca de solução para deptos adms e não para deptos de planejamento H
Diretor Operação RMSP

NH
Arquivo apresentação Proposta de mudança cultural nos deptos adms

Posição 1: Necessidade de focar esforços iniciais no CSC
Argumento 1: Não adiantava estressar a questão de mudança cultural antes, 

                      era necessário que o CSC começasse a adquirir forma H
Implementador

Posição 2: Considerar papel dos deptos adms pós-CSC desde o início do projeto H
Gers adms

Posição 1: Possibi lidade de criar novas atividades

Argumento 1: Não teríamos clareza por termos a possibil idade 

                      de criar esse novo cenário

H
Implementador

NH

Diagrama sobre 

possibi lidades de

movimentações de 

atividades entre

unidades operacionais x 

deptos adms x CSC

Argumento 2: Deptos adms virassem unidade de 

                       monitoramento do valor agregado H
Diretor Operação RMSP

Posição 2: Não criar novas atividades

Argumento 1: Questionou representação das novas atividades a serem criadas

H
Ger adm Prod A

NH

Diagrama sobre 

possibi lidades de

movimentações de 

atividades entre

unidades operacionais x 

deptos adms x CSC

Argumento 2: Entende que seria "mais do mesmo"

H
Ger adm Prod A

NH

Diagrama sobre 

possibi lidades de

movimentações de 

atividades entre

unidades operacionais x 

deptos adms x CSC

Posição 1: Possibi lidade de assumir atividades 

                  de áreas operacionais

Argumento 1: Assumir atividades que não agregavam valor 

                      nas áreas operacionais H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Assumir atividades que não são de interesse 

                      das áreas operacionais H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Não assumir atividades de 

                  áreas operacionais

Argumento 1: Não deveríamos colocar ideias sobre o que nossos clientes achavam H
Ger adm Leste

Argumento 2: Seria importante ouvir a voz do cliente H
Ger adm Leste

Argumento 3: Preocupação de não levantar expectativas para 

                      prometermos algo que não poderíamos entregar H
Ger adm Prod A

LIMITE: Forma de ouvir a voz do cl iente
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Figura 149 – Mapa mental controvérsia – Mudança da forma de atuação dos departamentos 

administrativos pós-CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Mudança cultural nos deptos adm

Tema 2: Aumento de relevância estratégica

Tema 3: Conceito de Suporte Operacional

Tema 4: Foco dos esforços iniciais no CSC

Tema 5: Criar novas atividades

Tema 7: Necessidade de aval do diretor

Tema 8: Coerência estrutural dentro da diretoria

Tema 6: Assumir atividades de áreas operacionais

Tema 9: Ouvir a voz do cliente

Controvérsias relacionadas

Tema 10: Momento adequado sobre a discussão

Controvérsia

Mudança do Papel

dos deptos adm

pós-CSC

Posição 1: Necessidade de apresentação para diretor Argumento 1: Obter o aval para processo de transformação H
Implementador

Posição 2: Não há necessidade de apresentação para diretor

Argumento 1: Implementador já tem aval para processo de transformação H
Ger adm Leste

Argumento 2: Não entendia porque iríamos apresentar a proposta 

                      se ainda teríamos que construir o que faríamos H
Ger adm Leste

Posição 1: Proposta do novo papel dos

                   deptos adms pós-CSC deve 

                   ter coerência estrutural 

                   interna na diretoria

Argumento 1: Buscar entendimento 

                      conjunto das propostas 

                      de estruturas em curso 

                      na diretoria

Estudos

Estrutura UN Prod A

Estrutura UN Prod B

Estrutura Superint Empr

Estrutura Superint Manut

Estrutura CSC

H
Implementador

Argumento 2: Unificação de conceito foi exigida 

                      pelo diretor operação RMSP H
Implementador

Argumento 3: Participação do implementador 

                      poderia permitir início do 

                      al inhamento das propostas de 

                      estruturas

Estudos

Estrutura UN Prod A

Estrutura UN Prod B

Estrutura Superint Empr

Estrutura Superint Manut

Estrutura CSC

H
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Proposta de fusão de deptos

Deptos envolvidos
Planejamento

Administrativo

H
Ger serv Prod A

Ger planej Prod B

Argumento 4: Diferenças de situação entre

                      as propostas de estruturas

UN Prod A não tem depto 

de planejamento mas funções

seriam assimiladas por um

estrutura que congregaria as

duas funções

UN Prod B tem os dois deptos

H
Consultor CSC - líder

Argumento 5: Buscar o 

                      entendimento 

                      das propostas 

                      sob o prisma 

                      das funções 

                      administrativas

Propostas 

estruturadas 

como dois 

núcleos

Núcleos
Planejamento

Administrativo

H
Implementador

Considera 

que dois 

núcleos

Análise

Têm 

incompatibi lidade

timing

Foco de

atuação

Não conversariam

Teriam apenas a

função de eliminar

estruturas num

nível mais elevado

H
Implementador

Visão 

alternativa

Interpretação da função

planejamento a partir do

modelo BSC

Planejamento

tem as funções

Formulação

estratégica

Implementação

estratégica

Viabil izada

por estruturas

que estão no

depto adm

Perspectiva

Aprendizado

e crescimento
RH

Qualidade

Perspectiva

Processos

SC

TI

PS

Perspectiva

Clientes Áreas

fins

Perspectiva

Financeira
Controladoria

Financeiro

Agregação de valor seria vislumbrada nas 

contribuições das estratégias entre as perspectivas

do modelo BSC

H
Implementador

NH
Proposta Estrutura UN Prod A

Proposta Estrutura UN Prod B

Posição 2: Proposta do novo papel dos deptos adms pós-CSC independe de demais estruturas da diretoria
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Figura 150 – Mapa mental controvérsia – Mudança da forma de atuação dos departamentos 

administrativos pós-CSC – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Mudança cultural nos deptos adm

Tema 2: Aumento de relevância estratégica

Tema 3: Conceito de Suporte Operacional

Tema 4: Foco dos esforços iniciais no CSC

Tema 5: Criar novas atividades

Tema 7: Necessidade de aval do diretor

Tema 8: Coerência estrutural dentro da diretoria

Tema 6: Assumir atividades de áreas operacionais

Tema 9: Ouvir a voz do cliente

Controvérsias relacionadas

Tema 10: Momento adequado sobre a discussão

Controvérsia

Mudança do Papel

dos deptos adm

pós-CSC

Posição 1: Oportunidade de ouvir a voz do cl iente

Argumento 1: Via uma oportunidade de desenvolvimento do trabalhoH
Consultor CSC - líder

Argumento 2: Saber o que esperavam dos deptos adms H

Diretor

Entendimento espontâneo a partir da provocação

Não tinha pensado no assunto

Deptos adm deveriam aproveitar para passar o máximo de atividades operacionais para o CSC

Deptos adm deveriam trabalhar 

como implementadores de mudança

Exemplo: Implementação 

                de UGRs

Uti lizou 

equipes

DH

TI

SC

Durante fase de

estruturação até

caberia alocação

dessas equipes

Passada a

implementação

poderiam ir para

outro projeto

Sups

Sup Centro não queria a entrevista Exigiu presença
Ger adm Centro

Implementador

Foram entrevistados 8 dos 10 sups

Apresentação dos resultados da 

pesquisa sem identificação dos Sups

Depto adm não deve ser mais depto

Depto adm deve fazer interface com CSC

Depto adm deve fazer serviços específicos

Depto adm deve ter multifuncional idade

Depto adm deve migrar tudo para o CSC

GVA é atribuição de Sup e Control lers

CSC tem que ter uma reserva de recursos para cumprir

emergências e picos de demandas das UNs

Suprimentos deveria ficar na área

Advogados deveriam ficar na área

Separação entre pessoa do gerente (prestigiado) x

estrutura do depto adm

Gerentes operacionais [FICOU PENDENTE À ÉPOCA DOS FATOS- REALIZADO POSTERIORMENTE 

AO PERÍODO DE ANÁLISE]

Posição 2: Não ouvir a voz do cl iente Argumento 1: Não prometer o que não pode cumprir H
Ger adm Prod A

Desempenho da consultoria

Argumento 1: Expectativa de proposta para não ficar sem uma linha de desenvolvimento

Argumento 2: Proposta inicial tinha sido rejeitada e que estávasse buscando um caminho

Argumento 3: Considerou proposta inicial muito conceitual / esperava alguma coisa mais prática

Argumento 4: Consultor CSC estava forçando o processo

Argumento 5: Trabalho estava sendo superficial

LIMITE: Trabalho não poderia ser caracterizado como superficial  se já tinham sido gastos mais de 2000h em consultoria

Limites de papéis implementador x gerente indicada CSC
Argumento 1: Diretor exigiu presença de gerente indicada CSC em reunião pleiteada pelo implementador

Ampliação do escopo além do administrativo

Argumento 1: Questionamento se modelo CSC incluiria a gestão da qual idade

Argumento 2: Interesse na incorporação das áreas de qualidade pelo CSC

Argumento 3: Deptos adms deveriam fazer provocação de propor incorporação das áreas de qualidade

Formalização da estrutura do CSC

Argumento 1: Se terminar estudo a tempo seria possível incluir no texto o papel dos deptos adms pós-CSC

Argumento 2: Seria difícil  terminar a tempo para incluir no texto o paple dos deptos adms pós-CSC

Argumento 3: Evolução lenta no entendimento do papel dos deptos adms pós-CSC

Desempenho do implementador
Argumento 1: Implementador não contava "as coisas" para o diretor

Nível hierarquico dos deptos adms

Posição 1: Deveria ter sido feito desde o começo do projeto CSC H
Gers adms

Posição 2: Fazer no meio do projeto CSC está no timing correto

Argumento 1: Impossibi lidade de esperar término das ondas 

                      por conta do final do contrato de consultoria H
Implementador

Argumento 2: Considerações sobre equipes RH

Já estavam demandando 

entendimento do novo papel H
Implementador

Sentimento de perda H
Implementador

Sentimento da unidade 

estar acabando H
Implementador

Argumento 3: Exempli ficação de entendimento 

                      sobre agregação de valor de DH

Deveriam assimilar 

conhecimento do negócio

Exemplos

Efeitos de treinamento

Não uso de 

indicadores 

tradicionais
Absenteísmo

Carga horária

Indicadores

Redução do tempo de

execução de atividades

Redução do índice de falhas

Execução de novos serviços

H
Implementador

Posição 3: Deveria ser fei to somente após o término das ondas

Argumento 1: Não via sentido/necessidade no questionamento sobre 

                      papel dos deptos adms pós-CSC naquele momento H
Sup Centro

Argumento 2: Se o problema era contratual que aditivassem o prazo

H
Sup Centro

NH
Contrato Projeto CSC

Argumento 3: Consultor CSC estava forçando o processo H
Sup Centro

Argumento 4: Estávamos antecipando a discussão H
Sup Centro
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Figura 151 – Mapa mental controvérsia – Participação implementador na RD 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Posição 1: Implementador não deve participar 

                  da reunião da diretoria colegiada

Posição 2: Implementador deve participar

                  da reunião da diretoria colegiada

CTV Participação 

do implementador 

na reunião 

da diretoria colegiada

Argumento 1: Não queria participação do implementador 

                      na reunião da diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 2: Diretorias levavam muitas pessoas nas

                      reuniões da diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 3: Defendia a presença l imitada de pessoas

                      de outras diretorias nas reuniões da

                      diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Queria dar exemplo não levando muitas

                      pessoas para a diretoria colegiada H
Diretor operação RMSP

Argumento 5: Levaria uma pessoa para cada assunto

                      que trataria H
Diretor operação RMSP

Argumento 6: Domínio do diretor 

                       operação RMSP 

                       sobre projeto CSC 

H
Implementador

Mostrou desnecessidade da 

presença do implementador na 

reunião da diretoria colegiada

Trouxe tranquil idade se diretor ou

gerente indicada CSC serem

questionados sobre informação

de domínio do implementador

Argumento 1: Necessidade de participação do implementador

                     na reunião da diretoria colegiada H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Poderia ser questionado em reunião sobre formalização da 

                      estrutura CSC com ger depto organiz Superint Planej Presid H
Implementador
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Figura 152 – Mapa mental controvérsia – Problema dos gestores – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Tema 1: Custo das promoções

Tema 2: Estrutura CSC x estrutura depto adm

Tema 3: Âmbito de solução do problema

Tema 5: Relação com o projeto CSC

Tema 6: Reconhecimento dos gestores

Tema 7: Questões históricas do problema

Tema 8: Critérios para constituição das áreas

Tema 9: Forma de abordagem do problema

Tema 4: Momento do pleito

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Problema dos

gestores

Posição 1: Custos poderiam ser suportados

Argumento 1: Equivalência de custo entre duas divisões e três setores H
Implementador

Argumento 2: Custos gestores com economia das contratações H
Ger adm Sul

Argumento 3: Ganhos com projeto CSC poderiam pagar custos gestores H
Implementador

Argumento 4: Ganhos com projetos interfuncionais pagariam custos projeto gestores H
Implementador

Argumento 5: "Upgrade" remuneração supervisor para problema gestor

H
Implementador

NH Plano de Cargos e Salários
vigente à época

Posição 2: Custos elevados inviabi lizam promoções

Argumento 1: Pleito sobre problema gestores não teria sido incluído 
                       por conta do impacto financeiro que proposta trazia e 
                       que poderia inviabil izar os demais i tens do PCS

H
Diretor administrativo

NH
Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Posição 1: Deve haver relação entre ambas

Argumento 1: Espelhamento estrutural do CSC nos adm H
Implementador

Argumento 2: Al inhamento entre 

H
Implementador

Autoridade funcional

Sistema Organizacional

Fóruns

Gestores UNs

Posição 2: Contrário ao al inhamento estrutural

Argumento 1: Argumento pró-gestor de alinham sist organiz não vinga H
SUBSTITUTO Ger adm Prod B

Ger adm Norte

Argumento 2: Risco de pleitear gestores atuais H
SUBSTITUTO Ger adm Prod B

Ger adm Norte

Posição 3: Poderia ser uti lizada a estrutura antes do downsizing

Argumento 1: Util izar estrutura de divisões de1996 H
Ger adm Centro

Argumento 2: Possivel solução problema gestores: Retomada estrutura H
Sup RH

Posição 4: Estrutura anterior ao downsizing não se apl ica

Argumento 1: Estrutura Deptos Adms de 1996 não serve hoje H
Implementador

TI era incipiente em 1996

Jurídico não atende só a SC

Posição 5: Proposição de fusão de áreas

Argumento 1: Colocaram Estrutura de divisões (RH,PS+TI,SC+JUR) H
SUBSTITUTO Ger adm Prod B

Ger adm Centro

Argumento 2: Existem Sups pró-fusão funções adms H
Implementador

Posição 6: Contra fusão de áreas

Argumento 1: Jurídico dentro de SC tem risco de ingerência H
Implementador

Argumento 2: Fusão DH e RH implicava na perda alguns gestores H
Implementador

Posição 7: Estrutura do CSC deveria ser de 
                   nível mais elevado que nas UNs Argumento 1: Complexidade liderança CSC níveis hierárquicos maiores H

Implementador

Posição 8: Atuação deveria ser matricial Argumento 1: Gestores deveriam atuar matricial e não especialidade H
Diretor operação RMSP

Posição 8: Contrário a nível estrutura CSC
                    mais elevado que nas UNs

Argumento 1: Temor viabi lizar divisões CSC e inviabil izar gestores UNs H
Implementador

Argumento 2: CSC não deveria ter divisões para ficar mesma situação UNs H
Implementador

Argumento 3: O que acontecer com gestores das UNs tem que acontecer com gestores CSC H
Implementador

Argumento 4: Não caber pleitear oficial ização como gerência divisão CSC H
Implementador

Argumento 5: Não existe divisão para assuntos administrativos desde mud estr 2003 H
Implementador

Argumento 6: Risco de inviabil izar o projeto todo se estrutura do CSC não for aprovada H
Implementador

Posição 1: Âmbito corporativo

Argumento 1: Problema dos gestores é corporativo H
Implementador

Argumento 2: Cabe à diretoria acatar ou não sugestões sobre problema gestores H
Consultor FIA USP - Pleno

Argumento 3: Possivel solução problema gestores: depende predisposição diretoria H
Sup RH

Posição 2: Âmbito do conselho Argumento 1: Ter que submeter proposta ao Conselho de Administração

H
Implementador

NH
Conselho de administração

Posição 3: Depende de estudo da FUNDAP

Argumento 1: Solução problema gestores vinculado ao estudo Fundap

H
Diretor Operação RMSP

NH
Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Argumento 2: Problema gestores envolve forma empresa entende problema H
Presidente da FUNDAP

Argumento 3: Problema gestores envolve questões legais H
Presidente da FUNDAP

Argumento 4: Problema gestores inerente modelo de gestão H
Presidente da FUNDAP

Argumento 5: Problema gestores apareceu em diferentes níveis e fontes disitntas H
Consultor FIA USP - Pleno

Argumento 6: Problema gestores não poderia ser ignorado H
Consultor FIA USP - Pleno

Argumento 7: Consultoria daria sugestões como compor discussão problema gestores H
Consultor FIA USP - Pleno

Posição 4: Âmbito CODEC

Argumento 1: Reportaram andamento negociações com CODEC sobre PCS H
Diretor administrativo

Sup RH

Argumento 2: Questionou diretor administrativo sobre problema dos gestores H
Assessora adm diret operação RMSP

Posição 1: Projeto CSC dificulta pleito

Argumento 1: Projeto CSC dificulta/inviabil iza reconhec gestores H
Ger adm Leste (sucessora)

Argumento 1: Projeto CSC faci li ta não reconhecimento gestores H
Gst SC Leste

Argumento 3: Proposta CSC esvazia pleito original para gestores H
SUBSTITUTO Ger adm Prod B

Ger adm Norte

Posição 1: Momento do pleito era adequado Argumento 1: Nova gestão possibi li ta nova tentativa probl gestores H
Implementador



356 

 

Figura 153 – Mapa mental controvérsia – Problema dos gestores – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Custo das promoções

Tema 2: Estrutura CSC x estrutura depto adm

Tema 3: Âmbito de solução do problema

Tema 5: Relação com o projeto CSC

Tema 6: Reconhecimento dos gestores

Tema 7: Questões históricas do problema

Tema 8: Critérios para constituição das áreas

Tema 9: Forma de abordagem do problema

Tema 4: Momento do pleito

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Problema dos

gestores

Posição 1: Falta de reconhecimento

Argumento 1: Falta de reconhecimento dos gestores H
Gst SC Leste

Argumento 2: Fusão DH e RH implicava na perda alguns gestores H
Implementador

Argumento 3: É questão justiça resolver problema de liderança 
                      do CSC e deixar gestores em condição diferente H

Implementador

Argumento 4: Qto vagas programa capacitação gerencial não considera gestores H
Analista (1) RH Centro (L)

Argumento 2: Notícia acerca da não inclusão do pleito sobre
                       problema gestores na negociação do PCS gerou
                       profundo descontentamento nos presentes

H
Implementador

NH
Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Argumento 6: Inclusão de gestores no Programa de capacitação gerencial é proibitifo H
Diretor Operação RMSP

Argumento 1: O importante é estar empregado H
Ger adm Norte

Argumento 1: Caso gestores na diretoria operação RMSP é diferente de outras diretorias H
Implementador

Argumento 2: Nem todos os gestores eram ex-gerentes no início

H
Implementador

Sucessão ger adm manut criou gestores na Superint Manut

Argumento 3: Relevância funções adm mudou muito de lá para cá H
Ger adm Sul

Argumento 4: Amplitude do problema

H
Gerente indicada CSC

(1) na diretoria tínhamos 60 administrativos

(2) na diretoria existiam gestores para outras funções

qualidade

comunicação

áreas técnicas

(3) existiam gestores em outras diretorias

(4) existiam gestores inclusive nas aut funcs

Posição 1: Pela quantidade de pessoas subordinadas

Posição 2: Pelo papel representado

Argumento 1: Difíci l  formalizar coordenação em áreas com poucas pessoas H
Implementador

Argumento 2: Proposta de instituição do representante funcional H
Implementador

Posição 3: Quantidade pleiteada influencia 
                   viabil idade do projeto

Argumento 1: Se pleiteassem menos gerências aprovaria gestores H
Gst SC Norte (original)

Argumento 2: Pode até haver discussão sobre qtde gestores UNs H
Implementador

Posição 4: Nível de divisão para gestores
                    inviabi liza projeto gestores

Argumento 1: Projeto gestores seria inviável se pleito fosse divisão H
Implementador

Argumento 2: Risco de hierarquizar se divisão H
Implementador

Posição 1: Ter mais de uma abordagem Argumento 1: Ter plano "A" e Plano "B" H
Implementador

Posição 2: Ter uma única abordagem Argumento 1: Não concorda com plano "A" e Plano "B" H
Ger adm Sul

Posição 3: Problema é de função e não de estrutura

Argumento 1: Problema gestor é de função e não de estrutura H
Implementador

Argumento 2: Marcar nível organizacional do gestor como supervisor H
Implementador

Posição 4: Solução do problema via estudo Fundap

Argumento 1: Necessita que alguém coloque o assunto em pauta H Ger depto A Superint RH 
(Relações sindicais)

Argumento 2: Colocaria o assunto em pauta na reunião com Fundap

H
Implementador

NH
Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Argumento 3: Não seria o caso de abordar qtde gestores H
Implementador

Argumento 4: Discutir valor de referência salarial  dos gestores H
Implementador

Argumento 5: Considerações sobre Plano de Cargos e Salários 
                        (Gestor como supervisor processos)

H
Implementador

NH
Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Argumento 6: Proposta gestores era nossa sugestão

H
Diretor operação RMSP

NH Estudo de formalização
dos gestores

Argumento 7: Os especial istas estão na FUNDAP

H
Diretor operação RMSP

NH Estudo de formalização
dos gestores

Argumento 8: FUNDAP poderia fazer outra proposta para problema gestores

H
Diretor operação RMSP

NH

Estudo de formalização
dos gestores

Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Argumento 9: Participação como representante diretoria reuniões negociação coletiva

H
Implementador

NH
Negociações
coletivas da
categoria

Argumento 10: Etapas previstas projeto gestores tinham acontecido

H
Implementador

NH

Estudo de formalização
dos gestores

Estudo do novo 
Plano de Cargos 
e Salários

Diretor entregou projeto gestores para FUNDAP

Diretor foi entrevistado pela FUNDAP

Posição 5: A favor de uma referência salarial sem função

NH
Plano de Cargos e Salários vigente à época

H
Ger adm Norte

Argumento 1: Adotar referência salarial  de gestores como D1

Argumento 2: Referência D1 para gestor foi  aprovada pelo Diretor

Posição 6: Contra uma referência salarial sem função

NH
Plano de Cargos e Salários vigente à época

H
Implementador

Argumento 1: Adoção ref D1 errado pela impossibi lidade redução salário

Argumento 2: Adoção ref D1 errado, pois teria fazer mesmo com substi tuto

Posição 7: Grati ficação de função

NH
Plano de Cargos e Salários vigente à época

Argumento 1: Possivel solução problema gestores: Gratif função H
Sup RH

Argumento 2: Diferenciação gestores

H
Ger adm Empr

Por alguma forma gratificação

Poderia ser concedida / retirada

Permitiria cobrança gerencial por desempenho

Seria perdida se profissional não atendesse

Formalização estrutura CSC Argumento 1: Dificuldades com ger adm oeste sobre pleito inclusão problema gestores memo estrutura CSC

H
Implementador

NH Memorando estudo
estrutura CSC
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Figura 154 – Mapa mental controvérsia – Quadro de pessoal dos departamentos 

administrativos – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Quadro de pessoal insuficiente

Posição 3: Possibilidade de redução de pessoal

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Posição 2: Quadro de pessoal é excessivo

Controvérsia

Quadro de pessoal

dos deptos adms

Argumento 1: Aprendizes e estagiários fazendo atividades de empregados

H
Implementador

NH
Programa aprendiz

Programa de estágio

Argumento 2: Aprendizes deixam a empresas após encerramento do contrato

H
Implementador

NH
Programa Aprendiz

Contrato aprendiz

Argumento 3: Insuficiência de pessoas é clara H
Ger adm Prod A

Argumento 4: Tentativa de transferência de empregado de outra unidade para suprir deficiência de quadroH
Implementador

Argumento 5: Relatório de redução de custos é questionável

Levantamento direto nas áreas

H
Implementador

NH
Relatório de redução de custos

Consultoria de redução de custos

Extrapolações indevidas

H
Implementador

NH
Relatório de redução de custos

Consultoria de redução de custos

Argumento 6: Perda de pessoas desligadas no TAC

H
Implementador

NH
TAC dos aposentados

Argumento 7: Redução de pessoas que modelo CSC traz não se aplica ao nosso caso pela perda de 

                     pessoas que já tivemos no TAC dos aposentados

H
Implementador

NH
Modelo CSC

TAC

Argumento 8: Redução de pessoas do modelo CSC somente ocorreria se a

                        implementação do modelo ocorresse antes do TAC dos aposentados

H
Implementador

NH
Modelo CSC

TAC

Argumento 9: Suposta redução de pessoas nas áreas de pessoal por conta 

                       da entrada de operação de novo sistema informatizado de RH 

                       não é problemática devido à carência de pessoas em outras áreas

H
Implementador

NH
Sistema informatizado corporativo de RH

Área de pessoal

Argumento 10: Empregados nas UNs tem atuação multi funcional H
Ger adm Sul

Argumento 11: Quadro de pessoal insuficiente é um dos problemas

                           identi ficados no Estudo do modelo de gestão 

                           administrativa da Diretoria Operação RMSP

H
Implementador

NH
Estudo do modelo de 

gestão administrativa da 

Diretoria Operação RMSP

Argumento 12: Cessão de pessoas para projeto de consultoria no exterior

H
Implementador

NH
Projeto de consultoria no exterior

Diretoria técnica

Argumento 13: Parte do quadro necessário para o CSC foi disponibil izado pelas UNs

H
Gerente indicada CSC

NH

Quadros 

resumos
DH

GRH

Argumento 14: Persistindo situação de quadro insuficiente não terá condições de

                           atender ao efeito escala no CSC

H
Gerente indicada CSC

NH

Quadros 

resumos
DH

GRH

Argumento 15: Se já tinha disponibil izado pessoas e quantidade não era necessária

                           quando ocorreria o efeito escala

H
Sup Sul

NH

Quadros 

resumos
DH

GRH

Argumento 16: Apesar do recálculo o quanti tativo previsto para o CSC não tinha

                          sido suficiente

H
Gerente indicada CSC

NH

Dimensionamento de pessoal

Quadros 

resumos
DH

GRH

Argumento 17: Definição de pessoas deveria ser tratada pelos gers adms e depois

                           validada pelos Sups H
Sup Centro

Argumento 18: Não havia mais espaço de negociação com gers adms por não haver

                           mais na ótica deles gente suficiente para o serviços H
Gerente indicada CSC

Argumento 19: Análise da cessão de pessoas não podia ser apenas quanti tativa H
Gst DH Leste

Argumento 20: Tinha cedido profissionais de peso que fariam muita fal ta H
Gst DH Leste

Argumento 21: Tinha sido fortemente cri ticado na 

                           Superint Manut por ter cedido o 

                           preposto trabalhista por conta da 

                           carência de pessoal na unidade

H
Implementador

Ger adm Manut

NH
Equipe RH Manut

Pólo Oeste CSC

Carências

Gst RH Manut afastado por problema sério de câncer

Anal ista (2) RH Manut em l icença maternidade

Analista (2) RH Manut inexperiente

Transferência da 

assistente social

para Pólo Oeste 

do CSC

Não fazia só atividades do

serviço social

Teve que repassar atividades

para demais membros da

equipe RH Manut

Outras atividades executadas

pela assistente social não

tinham relação com o 

serviço social

Solução

Poderia ter colocado preposto para minimizar problemas

de carência de pessoas na unidade

Preposto 

trabalhista

do Depto

Adm Manut

Trabalhava 

preponderantemente

em processos trabalhistas

Preparação

de material

para audiências

trabalhistas

Comparecimento

a audiências

trabalhistas

Atuava em outras atividades de

GRH apenas nas férias dos colegas

Depto adm manut perdeu o

profissional, mas perdeu o

serviço também

Argumento 22: Deptos adms 

                           que detenham 

                           prepostos 

                           trabalhistas 

                           podem 

Concentrar atividades não relacionadas a 

audiências trabalhistas em outros profissionais H
Implementador

Concentração poderia ser em profissionais de

DH já que separação RHxDH só existe no CSC

e em algumas UNs H
Implementador

Argumento 23: Aprofundamento do 

                          modelo de central ização

                          para GRH

Poderia resolver problema 

de cessão de pessoas

H

Implementador

Gerente indicada CSC

Gst RH CSC

Consultor CSC - líder

Ger adm Norte

Gst RH Norte

NH
Modelo 2

Aprofundamento seria 

inadequado sem esgotar

as possibi lidades nas UNs

H
Implementador

NH
Modelo 2

Argumento 24: Deve ser visto num contexto histórico em função da redução havida H Assessor adm Diretoria 

Operação RMSP

Argumento 25: Tinha havido redução de pessoas e ger depto organiz desconsiderou informaçãoH Assessor adm Diretoria 

Operação RMSP

Argumento 26: Números do 

                        quadro são frios  

                        não mostrando 

                        distorções

Empregados em cargos não administrativos

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Falta de funções 

específicas 

não intercambiáveis

(com conselho de classe)

Médico do trabalho

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Psicólogo

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 27: Números do quadro de pessoal deveriam ser anal isados com mais cuidado

H
Implementador

NH Quadro de pessoal 

dos deptos adms

Argumento 28: Depto adm manut não possui Centro de Custo de TI / equipe TI está no RH

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 29: Análise superficial  não revela problemas enfrentados na sua unidade

H
Implementador

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 30: Previsão de saída do depto adm de outras pessoas H Assessor adm Diretoria 

Operação RMSP

Argumento 31: Estudo do modelo de gestão administrativa era mostrar

                         redução da quantidade de pessoas nos deptos adms

                         ao longo do tempo antes da implementação do CSC

H
Implementador

NH Estudo do modelo de gestão administrativa 

da Diretoria Operação RMSP

Argumento 32: Expurgo no diagrama sobre evolução dos quadros de pessoal

                         dos deptos adms dos profissionais do financeiro incorporados

                         pouco tempo antes aos deptos adms

H
Gerente indicada CSC

NH Diagrama sobre evolução dos quadros de

pessoal dos deptos adms
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Figura 155 – Mapa mental controvérsia – Quadro de pessoal dos departamentos 

administrativos – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 156 – Mapa mental controvérsia – Questão da onda financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Posição 1: Quadro de pessoal insuficiente

Posição 3: Possibilidade de redução de pessoal

CONTROVÉRSIAS RELACIONADAS

Posição 2: Quadro de pessoal é excessivo

Controvérsia

Quadro de pessoal

dos deptos adms

Argumento 1: Sistema informatizado corporativo de RH deve mudar

                        muitas funcionalidades serão repassadas aos gerentes

                        e áreas de pessoal sofrerão drástica redução pessoal

H
Ger depto A Superint RH

NH

Sistema informatizado 

corporativo de RH

Área de pessoal

Argumento 2: Fica evidente a redução de pessoas que o modelo CSC traz

H
Analista (1) Superint Planej Presid

Implementador

NH
Modelo CSC

Argumento 3: Benchmarking revelou redução 

                        de pessoal com desl igamentos H Gerente do CSC da

Empresa de Tabaco

Contratação de empregados administrativos

Posição 1: Contratar de empregados administrativos
Argumento 1: Necessidade de contratação 

                        de empregados H
Ger adm Sul

Posição 2: Não contratar empregados administrativos

Argumento 2: Não pleitearia a contratação 

                        de pessoas H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Entende que existem outras

                        possibi lidades H
Gerente indicada CSC

Desempenho da consultoria Posição 1: Desempenho inadequado Argumento 1: Preocupação se quantidade inicial de empregado estava correto

H
Gerente indicada CSC

NH Dimensionamento de

pessoal

Concorrência entre CSC e UNs
Posição 1: Visão de atuação complementar

                   entre CSC e UNs Argumento 1: O CSC é parte de nós H
Implementador

Aumento da relevância estratégica dos deptos adms

Posição 1: Deptos adms ficarão mais 

                    focados no negócio

Argumento 1: Não estamos perdendo atividades, 

                        estamos transferindo atividades 

                        para pessoas poderem ficar mais 

                        focadas no negócio H
Implementador

Formalização da estrutura CSC Posição 1: Não formalização do CSC
Argumento 1: Possibi lidade de críticas da ger depto organiz 

                       serem levantadas na reunião da diretoria colegiada H
Implementador

Argumento 1: Relatório de redução de custos indica que equipes estão superdimensionadas

H
Ger depto A Superint RH

NH
Relatório de redução de custos

Consultoria de redução de custos

Argumento 2: Desconsidera contexto histórico de redução H
Ger depto organiz

Argumento 4: Considera quadro de pessoal excessivo

H
Ger depto organiz

Diretor Operação RMSP

NH
Quadro de pessoal dos deptos adms

Posição 1: Contra uma onda financeira

Controvérsias relacionadas

Posição 2: A favor de uma onda financeira parcial

Posição 3: Dúvida sobre onda financeiro

CTV Questão da onda

Financeira

Argumento 1: Diferentes estruturas financeiras nas UNs / Sups

H
Implementador

NH
Estrutura organizacional financeiros

Argumento 2: Maior import contabi l idade p/ Uns que Sups H
Sup Leste (sucessor)

Argumento 3: Risco repercussões negativas em proc valores vultosos H
Implementador

Argumento 4: Questão financeira precisa fechar com o diretor H
Implementador

Argumento 5: Tinha sido decidido não mexer c/ financeiro porém sempre aparecia no slide a onda financeira

H
Sup Centro

NH
Slide segmentação CSC x UNs

Argumento 6: Contra-argumentou que coluna s/ financeiro continua no sl ide por ter sido real izado no estudo de modelo de gestão administrativo da diretoriaH
Implementador

Argumento 7: Reconheceu a decisão acertada de não desenvolver a onda financeira já que o modelo de UGRs ainda não tinha sido adotado em todas as UNsH
Implementador

Argumento 8: Decisão de não desenvolver a onda financeira considerou não envolvimento dos ger financ das UNs no estudoH
Implementador

Argumento 9: Não ser necessária a onda financeira por conta impacto na realização orçamentária / flexibi lidade gestão de recursosH Diretor Operação RMSP

Argumento 10: Experiência central ização pagamentos UN Prod A não tem sido boa H
Implementador

Argumento 11: Passaríamos a considerar que não haverá onda financeira H
Implementador

Argumento 13: Manifestou dúvidas s/ migração processos FIN, JUR e SC H
Sup Sul

Formalização estrutura CSC

Argumento 1: Possib do contas a pagar como 6a onda H
Diretor Operação RMSP

Argumento 2: Preocupações do implementador: possib críticas ger depto organiz 

                     serem levantados na reunião diretoria colegiada

H
Implementador

NH
Memorando estrutura CSC

Argumento 1: No nosso projeto houve uma decisão p/ não central izar algumas atividades financeiras

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 1: Eventual onda financeira não envolveria crédito e cobrançaH
Diretor Operação RMSP

Argumento 1: Não ficou claro se efeito escala acontecerá também p/ o financeiro

H
Ger depto organiz

NH
Memorando estrutura CSC
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Figura 157 – Mapa mental controvérsia – Questão do modelo de gestão administrativa da 

diretoria de operação da RMSP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Posição 1: A favor da Centralização

Posição 3: A favor da Descentralização

Posição 5: A favor da Terceirização

Posição 7: A favor dos Centros de excelência

Posição 9: A favor dos Centros de Serviços Compartilhados

Posição 2: Contra a Centralização

Posição 4: Contra a Descentralização

Posição 6: Contra a Terceirização

Posição 8: Contra os Centros de excelência

Posição 10: Contra os Centros de Serviços Compartilhados

Controvérsia

Modelo de gestão

administrativo da

Diretoria Operação

RMSP

H
Consultor CSC - líder

NH
Slide modelos de gestão da apresentação projeto CSC para fórum diretoria

Argumento 1: Suporte e sistemas comuns

Argumento 2: Economia de Escala

Argumento 3: Padronização

Argumento 4: Massa crítica / di luição de custos

H
Consultor CSC - líder

NH
Slide modelos de gestão da apresentação projeto CSC para fórum diretoria

Argumento 1: Unidades mantém controle sobre decisões

Argumento 2: Reconhecimento das prioridades locais

Argumento 3: Atento às necessidades dos cl ientes

Argumento 1: Evidencia custos administrativos H
Consultor CSC - líder

Argumetno 2: Permite foco dos recursos humanos

                    da empresa no negócio H
Consultor CSC - líder

Argumento 1: Existência de unidades com expertises específicas H
Consultor CSC - líder

H
Consultor CSC - líder

NH
Slide modelos de gestão da apresentação projeto CSC para fórum diretoria

Argumento 1: Aspectos positivos da centralização

Argumento 2: Aspectos positivos da descentral ização

Argumento 3: Pólo de experiência (Centro de Excelência)

Argumento 4: Estrutura enxuta e simples

Argumento 5: Agrupamento por processos

Argumento 6: Sinergia

Argumento 7: Maior garantia de retenção do conhecimento

Argumento 8: Motivação da equipe

Argumento 9: Disseminação das melhores práticas

Argumento 10: Neutral idade em relação aos negócios

H
Consultor CSC - líder

NH
Slide modelos de gestão da apresentação projeto CSC para fórum diretoria

Argumento 1: Não proativo / reativo (lento)

Argumento 2: Admintração tende a ficar distante dos negócios

Argumento 3: UNs não têm controle sobre o custo administrativo

Argumento 4: Inflexibi lidade ante as necessidades dos negócios

Argumento 5: Histórico contrário ao modelo central izado existente anteriormente

H
Consultor CSC - líder

NH
Slide modelos de gestão da apresentação projeto CSC para fórum diretoria

Argumento 1: Alto custos pela multipl icação de esforços

Argumento 2: Falta de padronização

Argumento 3: Diferentes ambientes de Planejamento e Controle

Argumento 4: Situação vigente à época cri ticada pelo diretor operação RMSP

Argumento 1: Especificidade dos serviços administrativos 

                    em estatais por conta das exigências legais H
Consultor CSC - líder

Implementador

Argumento 1: Confl ito de interesses na prestação de serviços para 

                     outras UNs e atendimento às necessidades locais

H
Consultor CSC - líder

Implementador

Priorização local em detrimento

de atendimento a outra unidade

Risco de ingerência de assuntos

de outra unidade de mesmo nível

hierárquico

Argumento 2: Opção criticada em todos os níveis consultados

Superintendentes

Assessoria

Gers Adms

H
Consultor CSC - líder

Implementador

H
Implementador

Argumento 1: O processo de mudança
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Figura 158 – Mapa mental controvérsia – Questão das transições pessoais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Forma de abordagem

Tema 2: Resistência à mudança

Tema 3: Motivações da mudança

Controvérsia

Questão das

transições

pessoais

Posição 1: Contato face-a-face Argumento 1: Contato face-a-face é mais profundo que plenário H
Implementador

Posição 2: abordagem por palestras

Argumento 1: Necessidade de fechamento de ciclo de
                        apresentações para equipes deptos adms H

Consultor CSC - líder

Argumento 2: Apresentação didática e estruturada não
                       deveria passar a ideia que tudo era um 
                       mar de rosas

H
Implementador

NH
Apresentação ppt sobre Projeto CSC

Argumento 3: Não tinha nenhum problema de abordar os
                     problemas do projeto CSC / Disponibi lidade
                     de tempo dos participantes H

Implementador

Argumento 4: Contratação de palestrante empresarial para
                       falar sobre gestão de mudanças H

Ger adm Centro

Posição 3: Treinamento específico

Argumento 1: Fazer treinamento em gestão de transições

H
Consultor CSC - líder

NH
Modelo de gestão de transições

Argumento 2: Onde estariam as pessoas na "raiz quadrada"

H
Consultor CSC - líder

NH
Diagrama de raiz quadrada

Posição 4: Coaching Argumento 1: Ajuste de sistemática de coaching para gerente indicada CSC

H
Consultor CSC - líder

NH
Metodologia Coaching

Posição 5: Benchmarking

Argumento 1: Colocar gerente indicada CSC em contato com seus pares
                       em outras empresas para troca de experiências

H
Consultor CSC - líder

NH
Metodologia Benchmarking

Posição 6: Ação gerencial Argumento 1: Dificuldade de dedicação à gestão da transição H
Gst DH CSC

Gst RH CSC

Posição 7: Resgate de material 
                  de projetos anteriores Argumento 1: Questionou o resgate do projeto de mapeamento de processos

H
Gst PS Manut

NH
Projeto de mapeamento de processos

Posição 1: Pessoas estão resistindo ao processo de mudança

Argumento 1: Desejo de saber se estava havendo algum 
                       episódio de resistência por parte da equipe H

Sup Oeste

Argumento 2: Não deixou claro a fonte de inquietações H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Vários problemas para centralização de
                       parte das pessoas e resistências internas
                       em diferentes níveis H

Implementador

Argumento 4: Questionamento se apresentaria os problemas
                        do projeto CSC em outra apresentação

H
Ger adm interior Região 2

NH
Apresentação ppt sobre Projeto CSC

Argumento 5: Problemas no projeto CSC são basicamente relativos
                      às pessoas em diferentes níveis H

Implementador

Argumento 6: Tinha havido muita resistência à mudança na empresa de Tabaco

H Gerente do CSC da 
empresa de Tabaco

Quem 
resistiu

Clientes

Pessoas nas áreas de RH

Argumento 7: Grupos do CSC estavam tendo reações diferentes

H
Gerente indicada CSC

NH

Grupo escri tório central do CSC

Grupo pessoal seg trab nos pólos CSC

Grupo profissionais 
de medicina

Medicina
precisa de 
abordagem 
urgente por
conta da
desunião

Argumento 8: Citação de Maquiavel "Leves apoiadores e ferozes opositores" H
Consultor CSC - líder

Argumento 9: Sentimentos e posturas diferentes entre os deptos adms H
Ger adm Norte

Argumento 10: Sentimento e posicionamento no modelo de gestão de transição
                         oscilam ao longo do tempo em função dos acontecimentos 
                         podendo haver alguns retrocessos

H
Consultor CSC - líder

NH
Modelo de gestão de transição

Posição 2: Pessoas estão aceitando o processo de mudança

Argumento 1: Grupos do CSC estavam tendo reações diferentes

H
Gerente indicada CSC

NH

Grupo escri tório central do CSC

Grupo pessoal seg trab nos pólos CSC

Grupo profissionais 
de medicina

Técnicos de
enfermagem estão
atuando de maneira
conjunta

Argumento 2: Sentimentos e posturas diferentes entre os deptos adms H
Ger adm Norte

Posição 1: Conhecimento sobre as motivações da mudança

Argumento 1: Retrabalho H
Gst PS Manut

Argumento 2: Problemas da descentral ização H
Gst PS Manut

Argumento 3: Padronização H
Gst PS Manut

Argumento 4: Perda de pessoal H
Gst PS Leste

Argumento 5: Estímulo do fórum PS ter centralizado
                       processos em âmbito corporativo diretoria H

Gst PS Leste

Argumento 6: Mapeamento de processos H
Gst PS Oeste

Argumento 7: Percepção de "sonoro não" para tudo
                       que os administrativos pleiteiam H

Gst PS Oeste
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Figura 159 – Mapa mental controvérsia – Regionalização SESMT – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tema 1: Vinculação hierárquica

Tema 2: Atendimento SESMT Regionalizado

Tema 3: Regionalização

Tema 4: Formação da equipe do SESMT

Controvérsia

Regionalização 

SESMT

Posição 1: Vinculação indefinida

Argumento 1: Lacuna de vinculação hierárquica 

                      da Regionalização SESMT

H
Implementador

NH
Projeto de 

Regionalização

SESMT

Posição 2: Vinculação definida

Argumento 1: Projeto CSC resolvia lacuna

                      vinculação hierárquica da

                      Regionalização SESMT

H
Implementador

NH
Projeto de 

Regionalização

SESMT

Argumento 2: Todo o SESMT já estava

                       ficando diretamente no CSC H
Gerente indicada CSC

Posição 1: Melhoria no atendimento

Argumento 1: Médicos mais próximos 

                     deveriam atender unidades H
Med Trab Prod A

Argumento 2: Maior proximidade do 

                      serviço social H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Pólos SESMT deveriam estar

                      em locais compatíveis com

                      Serviço Social H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Questionou necessidade de

                      acompanhamento in loco de

                      tec trab H
Tec trab ???

Argumento 5: Possibi l idade de atendimento

                      para tec seg trab da região 

                      se tiver conhecimento de 

                      especificidades da Superint Manut H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Superint Manut tem por prática o

                      acompanhamento de tec seg trab em

                      intervenções de campo / ideia seria 

                      capacitar todos os tec seg trab para apoiar 

                      intervenções típicas da Superint Manut H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Diretriz adotada para atendimento 

                        na UN Sul é atender somente com 

                        exames completos

H
Med trab Coord CSC

NH
Exames médicos

Argumento 8: Superint Manut terceirizaria o med trab

                      (Superint Manut estava sem disponibi lidade

                       de méd trab à época dos acontecimentos) H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Risco potencial de piora 

                  no atendimento

Argumento 1: Necessidade de respeito à

                      continuidade da atividade H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Necessidade de respeito à

                      continuidade às especificidades H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Necessidade de estudar alternativa

                     à adotada pela Superint Manut H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Superint Manut tem por prática o

                      acompanhamento de tec seg trab em

                      intervenções de campo / ideia seria 

                      capacitar todos os tec seg trab para apoiar 

                      intervenções típicas da Superint Manut H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Diferenciação entre perfi l  de 

                      operacionais e administrativos

                      quanto à atuação do SESMT H
Implementador

Argumento 6: Problema de deslocamento de 

                        pessoal para atendimento médico H
Med trab Coord CSC

Argumento 7: Dificuldade de convocação de 

                        empregados para exame médico

H
Med trab Coord CSC

NH
Exames médicos

Argumento 8: Quando empregados não comparecem

                        ao exame médico / retorno médico

H
Med trab Coord CSC

NH
Exames médicos

Argumento 9: Sobre ausência

                      tec enferm (2) trab

                      Pólo Sul CSC 

                      (ex- tec enferm 

                       trab manut)

Pessoas da base 

operacional estavam 

a braço-direito gst PS

Manut por conta da

ausência da empregada H
Braço-direito gst PS Manut

Tec enferm (2) trab Pólo Sul

teria dito que não ficaria

full-time na Superint Manut por 

decisão das lideranças do CSC H
Braço-direito gst PS Manut

Estranhava posição da 

tec enferm (2) trab Pólo Sul 

de não ficar ful l-time na unidade, 

pois não tinha sido isso que a 

gerente indicada CSC tinha lhe dito H
Implementador

Posição 3: Manter mesmo nível no

                  atendimento

Argumento 1: Possibi l idade de deixar eng seg trab manut

                      na unidade em função da especificidade da

                      Superint Manut H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Programas de vacinação tem que ser

                      acompanhados por um técnico de enfermagem H
Med trab Coord CSC

Argumento 3: Superint Manut manteria tec enferm ful l-time H
Gerente indicada CSC
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Figura 160 – Mapa mental controvérsia – Regionalização SESMT – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Vinculação hierárquica

Tema 2: Atendimento SESMT Regionalizado

Tema 3: Regionalização

Tema 4: Formação da equipe do SESMT

Controvérsia

Regionalização 

SESMT

Posição 1: Defesa pró-regionalização

Argumento 1: Discussão sobre pólos uti lizando 

                      planta instalações

H
Gerente indicada CSC

NH
Planta instalações

Argumento 2: Apontou necessidade de atuação

                      regional izada do SESMT H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

Argumento 3: A ideia é dos profissionais do SESMT

                     ficarem em pólos H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Necessidade de discutir localização

                      dos profissionais de eng seg trab para

                      regional ização H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Grupos SESMT se reuniram para discutir

                      logística H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Discussão sobre Pólos regionais de med trab / 

                      Seg trab e serviço social com desejo de 

                      superposição de áreas de atuação H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Possibi l idade de centralização eng seg trab no CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 8: Considerar centralização eng seg trab na revisão do lay-out H
Gerente indicada CSC

Argumento 9: Problema dos programas de qual idade de vida serem

                      despadronizados H
Med trab Coord CSC

Argumento 10: Fundamentalmente estávamos nos baseando no estudo

                        de regional ização do SESMT feito pela então med trab 

                        prod A (med trab (2) Pólo Centro CSC) H
Implementador

Argumento 11: Permitia o comparti lhamento de recursos humanos

                        anteriormente dedicados apenas a cada UN/Superint H
Diretor operação RMSP

Argumento 12: Estruturação do SESMT foi

Amplamente 

discutida

Med trab

Tec enferm trab

Eng seg trab

Tec seg trab

Assistentes sociais

Consensada

H
Gerente indicada CSC

Argumento 13: Processo de desenvolvimento do projeto CSC 

                        estava sendo participativo H

Gerente indicada CSC

Implementador

Consultor CSC - líder

Argumento 14: Conceito de pólos

Seria catal izador do ganho de escala

Exemplo: SESMT - tec seg trab em três área distintas na Zona Leste

H
Consultor CSC - líder

Posição 2: Problemas da regionalização

Argumento 1: Tentaram regional izar antes e surgiu 

                      despadronização e regionalismo H
Med trab Sul

Argumento 2: Discussão sobre confl itos de áreas de 

                      atuação nas propostas de regionalização H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Necessidade 

                      de ajustes de 

                      abrangência

                      regional das UNs

Questionamento quanto 

à abrangência do pólo leste H
Gerente indicada CSC

Necessidade de Zoom 

na zona leste H
Med trab Coord CSC

Argumento 4: Tem que fazer trabalho forte de DH separado entre

                      rotina e processo de transição H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Fazer planos de ação H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Discussão sobre recursos em uso pelo SESMT H
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Discussão sobre registro do SESMT

H
Med trab Coord CSC

NH

DRT

Vigi lância sanitária

CRM

Registro do SESMT

Argumento 8: Documentação SESMT tem que ser

                       lançada a mesma do ano anterior

H
Med trab Coord CSC

NH
PPRA

PCMSO

Argumento 9: Preocupação com PPP de longo prazo

                      para mudança de argumentação de um

                      para outro documento emitido

H
Implementador

NH Perfi l Profissiográfico 

Previdenciário (PPP)

Argumento 10: Regionalização SESMT tinha trazido

                        dinâmicas novas ao SESMT e à

                        certi ficação OHSAS

H
Gerente indicada CSC

NH
Certi ficação OHSAS

Argumento 11: Preocupação com o desenvolvimento

                        do SESMT por conta da central ização

                        dos engenheiros e do risco de acidentes

                        do trabalho H
Diretor operação RMSP

Argumento 12: Poderia envolver os med trab num projeto

                        de informatização da ficha médica H
Diretor operação RMSP

Argumento 13: Preocupação com descontinuidade dos

                        serviços médicos H
Diretor operação RMSP

Argumento 14: Dependeria da estruturação do sistema

                        informatizado de RH que estava migrando

                        para versão web / sistema deveria ser integrado H
Gerente indicada CSC
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Figura 161 – Mapa mental controvérsia – Regionalização SESMT – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Vinculação hierárquica

Tema 2: Atendimento SESMT Regionalizado

Tema 3: Regionalização

Tema 4: Formação da equipe do SESMT

Controvérsia

Regionalização 

SESMT

Posição 1: Faci l itadores para 

                 formação da equipe

Argumento 1: Proposição de basal legal e

                        excedente em função da

                        cri ticidade da atividade H
Med trab Coord CSC

Argumento 2: Combinar com Diretor para

                      que vagas de profissionais do

                      SESMT não sejam transformadas

                      em vagas não administrativas até

                      fechar modus operandi SESMT H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: UN Sul ficaria com um técnico em 

                      gestão auxil iando o téc enferm H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Permitia o comparti lhamento de 

                      recursos humanos anteriormente 

                      dedicados apenas a cada UN H
Diretor operação RMSP

Argumento 5: Evento de 

                      integração 

                      SESMT e

                      assistentes 

                      sociais

Estímula 

a debater

o que pode
Ajudar

Atrapalhar

Definidos "baby steps"

H
Consultor CSC - líder

Argumento 6: Ex-med trab Sul assumirá a 

                      Coordenação do SESMT H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Dificultadores para 

                  formação da equipe

Argumento 1: Diferenciação entre perfi l de 

                      operacionais e administrativos

                      quanto à atuação do SESMT H
Implementador

Argumento 2: Discutida a necessidade de

                        dois eng seg trab para UN Centro H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Precisaria migrar pessoal da

                      UN Leste para o pólo Oeste do CSC/

                      UN Leste pode se sentir prejudicada

                      com perdas de profissionais H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Precisaria aval iar aposentáveis H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Combinar com Diretor para

                      que vagas de profissionais do

                      SESMT não sejam transformadas

                      em vagas não administrativas até

                      fechar modus operandi SESMT H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Individualmente SESMTs nas UNs

                      estavam ficando sem amparo legal

                      por conta da redução de profissionais

H
Diretor operação RMSP

NH
Legislação SESMT

Argumento 7: Med trab (2) Pólo Centro (ex-med trab Prod A -

                      que concebeu estudo original de regional ização 

                      do SESMT) tinha provavelmente reclamado 

                      do andamento dos trabalhos do projeto CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 8: Med trab (2) Pólo Centro estava de férias quando

                      gerente indicada CSC assumiu e não havia

                      condições de esperar pelo retorno dela H
Gerente indicada CSC

Argumento 9: Durante discussões iniciais sobre regional ização do

                      SESMT (na fase de implementação do CSC) emergiu

                      a competência de gestão do ex-med trab Sul indicado

                      pela gerente indicada CSC para coordenar o SESMT H
Gerente indicada CSC

Argumento 10: Quando med trab (2) Pólo Centro retornou de férias ex-med 

                        trab Sul já tinha sido indicado como coordenar SESMT H
Gerente indicada CSC

Argumento 11: Em função do défici t de pessoal estava sendo estudada a

                        possibi l idade de terceirização de certos serviços específicos

                        para atender às lacunas (exemplo: exames revisionais) H
Gerente indicada CSC

Argumento 12: Terceirização de serviços médicos era uma posição

                         defendida pela aut func RH H
Implementador

Argumento 13: Estava havendo resistência de duas med trab por 

                        quererem continuar a atender aos mesmos cl ientes

                        que atendiam até então H
Gerente indicada CSC
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Figura 162 – Mapa mental controvérsia – Posicionamento dos gerentes administrativos frente 

à cessão de pessoas para o CSC – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Controvérsias relacionadas

Tema 1: Razões para resistência

Tema 2: Empenho diferenciado

Tema 3: Relacionamento entre deptos adms

Tema 4: Negociação na cessão de pessoas

CTV Posicionamento

dos gers adms à

cessão de pessoas

para o CSC

Posição 1: Problemas nas unidades

Argumento 1: Tinha preocupação c/ si tuação nas UNs que poderia estar impedindo l iberação colaboradores

H
Implementador

Deu como exemplo de dificuldades de liberação de pessoas a situação na equipe fin manut

Poderia haver algum problema similar à si tuação na equipe fin manut que impedisse a liberação de pessoas

Entende que cessão ou não de pessoas poderia estar sendo influenciado por situações de conhecimento do gerente e que não aparecem nos números

Argumento 1:

Argumento 2: Necessidade de levantamento 

                    de dados complementares

Propôs que captássemos informações s/ si tuações 

das pessoas nas UNs/Sups e que Consultor CSC - 2o

H
Implementador

fosse pessoalmente  a cada depto adm H
Implementador

tentasse descrever e entender c/ estava ficando a situação na UN/Sup após a liberação de pessoas H
Implementador

poderia se reunir c/ gsts RH e DH levantando a situação de cada empregado "DANDO NOME AOS NÚMEROS" H
Implementador

tentasse entender porque determinadas unidades não tinham cedido tantas pessoas 

ficando c/ quadro aparentemente incompatível c/ demanda remanescente H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups poderia ser feito na semana seguinte pelo consultor CSC - 2o

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Depois do levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups fosse feito pelo consultor CSC - 2o poderiamos anal isar e entender o que estava ocorrendo e fazer proposta

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Consultor CSC - 2o começasse o levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups c/ ele p/ que pudesse "dar o tom" das informações a serem levantadas

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Tinha interesse em acompanhar o consultor CSC - 2o no levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Achava que não teria fôlego p/ acompanhar o consultor CSC - 2o no levantamento das situações dos empregados nas UNs/Sups

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

Levantamento das situações dos colaboradores nas UNs/Sups

H
Implementador

NH
Pesquisa situação UNs

não poderia ser colocado como uma auditoria

deveria ser colocado como esforço de entendimento da situação remanescente na unidade

Solicitou a consultor CSC - 2o que preparasse tabela c/ qtde prepostos existentes nas UNs x qtde cedida ao CSC H
Consultor CSC - líder

Trouxe tabela c/ qtde prepostos existentes nas UNs x qtde cedida ao CSC elaborada na reunião anterior

H
Consultor CSC - líder

NH
Tabela c/ qtde prepostos existentes nas UNs x qtde cedida ao CSC

Argumento 2: Situações específicas de UNs/Superints

na Superint Manut

Sabia que situação no depto adm manut era provavelmente a mais crítica das UNs/Sups H
Gerente indicada CSC

Achava que situação no RH do depto adm manut estava bastante crítica H
Implementador

Sabia que difici lmente poderia contar c/ pessoas do depto adm manut p/ compor a equipe CSCH
Gerente indicada CSC

Acreditava que l iberaria poucas pessoas p/ o CSC por conta do processo histórico H
Implementador

Colocou que

H
Implementador

tinha sido fortemente criticado dentro da superint Manut por ter cedido preposto

crítica por ter cedido preposto deveu-se a 

problemas de carência de pessoas na unidade

gst RH Manut afastado por problema sério de cÃ¢ncer

Analista (2) RH Manut (RS) l icença maternidade por seis a sete meses

Analista (1) RH Manut (MZTN) inexperiente

poderia ter colocado preposto p/ minimizar problemas de carência de pessoas na unidade

95% do tempo do preposto Manut era:

preparação material p/ audiências trabalhistas

comparecimento em audiências trabalhistas

preposto Manut tratava de assuntos de GRH somente durante férias dos colegas

perdeu preposto mas também perdeu atividade ("Audiência trabalhista não é mais assunto de meu departamento. É assunto do CSC")

para liberar assist social p/ pólo oeste CSC teve que tirar outras atividades que eram feitas pela profissional e passar p/ dos dois de GRH

outras atividades da assist social eram um "etc" em relação ao serviço social

entente haver espaço de quem tem ainda prepostos nas UNs que pudessem concentrar as atividades em outros profissionais

entende que aprofundamento do modelo de centralização poderia resolver o problema de cessão de pessoas

entende inadequado o aprofundamento do modelo de central ização sem esgotar as possib nas UNs

Não deveríamos estar discutindo apenas os prepostos mas também: deficit de pessoas no depto adm manut H
Gerente indicada CSC

Tem tentado estimula-lo que quando o gst RH manut voltasse teríamos que trabalhar de um jeito diferente - mas que precisava muito deleH
Implementador

na UN Prod B

H
Ger adm Prod B (Substi tuto provisório)

Estavam sem margem de manobra pelas várias perdas que o depto adm Prod B tinha tido nos últimos meses c/ saída e profissionais-chave da equipe

Perda profissionais-chave

gerente depto p/ gerência CSC

gst DH p/ Superint Manut

gst RH p/ Superint Planej Diretoria Operação RMSP

gst PS que acumulava papel de gst SC p/ gst PS CSC

preposto Prod B desenvolvia outras atividades

Se preposto Prod B fosse cedido ao CSC não teria condições de outro profissional assumir atividades H
Ger adm Prod B (Substi tuto provisório)

na UN Norte

H
Ger adm Norte

Dificuldade de ceder preposto por conta de outro profissional de GRH da UN Norte estar c/ entrevista agendada p/ emprego no dia seguinte

Se profissional de GRH da UN Norte decidir sair não teria condições de ceder preposto

Se profissional de GRH da UN Norte ficar poderia reaval iar a cessão de mais alguém

Em análise interna feita c/ gst RH Norte a persistir a si tuação seria melhor o CSC assumir todas as  atividades de GRH

Naquela toada não teria condições de manter o serviço nas pontas

na UN Sul

Já tinha designado preposto da UN Sul H
Ger adm sul

Ger adm sul tinha designado preposto aposentado (c/ previsão de desligamento 1 mês depois) H
Gerente indicada CSC

Não era culpa dele se preposto tinha decidido aposentar H
Ger adm sul

Posição 2: Posições cristal izadas 

                  contra a cessão Argumento 2: Constatou as mesmas posições cristalizadas da última reunião

H

Ger adm oeste

Ger adm Sul

Ger adm Leste

Ger adm oeste inflexível na não transferência de preposto

Ger adm sul inflexível na não transferência de preposto

Ger adm leste inflexível na não transferência de preposto

Posição 3: Realização de atividades 

                  estratégicas pelo empregado

Argumento 1: Colocou que seus profissionais eram necessários p/ supostas ações estratégicas da UN H
Ger adm Oeste

Argumento 2: pessoa faz outras atividades H
Gst RH Oeste

Posição 4: Pessoa não quer ir para o CSC Argumento 1: pessoa não gostaria de ir p/ o CSC H
Gst RH Oeste
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Figura 163 – Mapa mental controvérsia – Posicionamento dos gerentes administrativos frente 

à cessão de pessoas para o CSC – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Controvérsias relacionadas

Tema 1: Razões para resistência

Tema 2: Empenho diferenciado

Tema 3: Relacionamento entre deptos adms

Tema 4: Negociação na cessão de pessoas

CTV Posicionamento

dos gers adms à

cessão de pessoas

para o CSC

Posição 1: Unidades mais empenhadas

Argumento 1: Ponderou que implementador sempre tinha demonstrato despreendimento e deixado claro si tuação em cada áreaH
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Sabia que existiam gers adms mais engajados no projeto CSC que outros H
Implementador

Argumento 3: Exempli ficou cessão entre UNs c/ transferência de anal ista DH da UN Prod B p/ Superint Manut H
Implementador

Argumento 4: Para ceder a assist social manut p/ pólo Oeste CSC tinha reorganizado atividades da equipe de RH p/ poder l iberá-laH Implementador

Argumento 5: Colocou que anal ista (2) RH Manut (RS)

H
Implementador

estava de l icença materninidade

mostrava contribuição da UN Prod B p/ projeto CSC

Argumento 6: Superint Manut tinha fei to l ição de casa

cedido preposto p/ CSC

cedido assist social p/ Pólo Oeste CSC

sérias dificuldades no RH Manut

tinha necessidade de alguém p/ DH

H
Ger adm Manut

Implementador

Argumento 7: T inha cedido profissionais de peso do depto e que fariam muita faltaH
Gst DH Leste (visivelmente nervosa) 

Posição 2: Unidades menos empenhadas

Argumento 1: Lamentou que posição de despreendimento do implementador não era acompanhada por todosH
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Começamos a discutir o dimensionamento de pessoal e verificar os maiores gaps de cessão de pessoas H
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Alguns gers adms não estavam cedendo colaboradores H
Gerente indicada CSC

Argumento 4: Áreas que estão "dormindo" (não estão cedendo pessoas) H
Ger adm Centro

Argumento 5: Ficou impassível frente às colocações do implementador s/ arranjos internos que teve que fazer como ger adm manut p/ l iberar assist social p/ pólo oeste CSCH Ger adm Oeste

Argumento 6: Precisaríamos deixar claro quem não estava contribuindo "dando nome aos bois" H
Ger adm empr

Argumento 7: Existiam unidades que designaram pouquíssimas pessoas e não estavam cedendo outras pessoas H
Implementador

Argumento 8: Achava que deveríamos caracterizar que as demais UNs não estão cedendo prepostos H
Implementador

Argumento 9: Questionou se ger adm Oeste tinha deixado alguma orientação específica H
Implementador

Argumento 10: Colocou que ger adm oeste tinha dito que "estava tudo bem, não tinha nenhuma pendência"H
Gst FIN Oeste

Argumento 11: Ficou indignado s/ informação do gst FIN Oeste que ger adm Oeste não tinha deixado nenhuma orientaçãoH Implementador

Argumento 12: Outras UNs não estavam contribuindo H
Implementador

Argumento 13: Outras UNs ficavam "assobiando" como diz a ger adm H
Implementador

Argumento 14: Questionou quais eram as UNs/Superints que estavam resistindo H
Diretor Operação RMSP

Posição 1: Relacionamento deteriorado

Argumento 1: Desequil íbrio posições estava causando problemas entre os gers adms H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Fechou questão informando que

H
Ger adm sul

não iria designar mais ninguém

aquela era a posição dele e do Sup Sul

Argumento 3: Manifestou preocupação c/ aumento de resistência do ger adm Oeste quando de seu retorno de férias por conta da reunião na UN Oeste em sua ausênciaH
Consutor CSC - l íder

Argumento 4: Assunto de cessão de pessoas p/ CSC tinha sido discutido várias vezes e ger adm Oeste tinha "se fingido de morto" H
Implementador

Argumento 5: UN Oeste estava "aparecendo mal na foto" dos dados H
Implementador

Argumento 6: Sup Oeste acabaria sendo cobrado por um assunto absolutamente irrelevante no contexto de uma UN

H
Implementador

Achava um pecado

não por ser alguma questão de resultado do negócio

por ser uma teimosia

por remar contra o projeto CSC

Argumento 7: T inham elogiado a nossa coragem quando da proposta H
Implementador

Argumento 8: Recordou os e-mails elogiosos p/ cá e p/ lá H
Implementador

Argumento 9: Coragem tinha que acontecer agora e não lá atrás H
Implementador

Posição 2: Sentimento de ter sido prejudicado

Argumento 1: Aqueles gers adms que tinham cedido mais estavam

H
Gerente indicada CSC

sendo questionados pelas próprias equipes

se sentindo prejudicados c/ relação aos demais que cederam menos

Argumento 2: Colocou que Ger adm Prod A 

H
Implementador

Ger adm Prod A

era um dos gers adms descontentes c/ a forma como as cessões de pessoas tinham se processado

achava que tinha perdido mais pessoas do que outras unidades

achava que perda pessoas precisava ser revisto p/ não ter repercussões nas outras ondas

Argumento 3: Achava "sacanagem" algumas áreas estarem se sacrificando pelo modelo e outras se fingindo de mortaH Implementador

Argumento 4: Não deveríamos estar discutindo apenas os prepostos mas também: reposição de pessoas p/ GRH da Prod A por conta da l iberação excessiva de pessoasH
Gerente indicada CSC

Argumento 5: Ficou bastante irri tado c/: insucesso das negociações s/ prepostos trabalhistas H
Implementador

Argumento 6: Sentimento de revolta da ger adm Centro por ter cedido e outros não estarem cedendoH
Implementador
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Figura 164 – Mapa mental controvérsia – Posicionamento dos gerentes administrativos frente 

à cessão de pessoas para o CSC – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Controvérsias relacionadas

Tema 1: Razões para resistência

Tema 2: Empenho diferenciado

Tema 3: Relacionamento entre deptos adms

Tema 4: Negociação na cessão de pessoas

CTV Posicionamento

dos gers adms à

cessão de pessoas

para o CSC

Posição: Estava sendo moroso

Argumento 1: Situação da negociação da onda de RH/DH estava se arrastando H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Necessidade de resgate da última reunião s/ transferência de pessoal na qual não tínhamos chegado a nenhuma decisãoH Consultor CSC - líder

Argumento 3: Projeto CSC não pode ficar em compasso de espera no retorno das férias do ger adm Oeste

H
Implementador

NH
Projeto CSC

Argumento 4: Não tínhamos atingido o l imite de possib de negociação quanto à cessão de pessoas H
Implementador

Argumento 5: Era necessária um posição da UN Oeste mesmo que negativa

H
Implementador

Se posição da UN Oeste fosse negativa mostrava nosso empenho de tentar entender ou demovê-los daquela posição

Argumento 6: Levantamos atividades, dados, listas e mais listas

H
Implementador

NH
Planilhas de dados (geral)

Argumento 7: Tínhamos dado todas as oportunidades de discussão H
Implementador

Argumento 8: Negociações estavam se estendendo por 45 dias H
Consultor CSC - líder

Argumento 9: Achava que deveria ter sido anal isado primeiro os processos de GRH e depois de otimizados é que deveríamos estar discutindo a qtde e não naquele momentoH
Gst DH Leste (visivelmente nervosa) 

Posição 2: Possib envolvimento

                  instâncias superiores

Argumento 1: Ficaria muito mal termos que levar esse assunto p/ fórum diretoria por conta de nossa incapacidade de fechar esse assunto no âmbito do fórum admH Consultor CSC - líder

Argumento 2: Constatou que informações s/ agendamento de reunião c/ diretor encerraram as discussões H
Implementador

Argumento 3: Desgaste dos gers adms: não conseguirem resolver este assunto

H
Implementador

não conseguirem resolver este assunto

ter que envolver o diretor num assunto que poderíamos resolver

Argumento 4: Ideia não era chegar ao ponto de vir determinação superior H
Implementador

Argumento 5: se viésse determinação superior eles teriam que atender H
Gst RH Oeste

Argumento 6: O objetivo é levar situação p/ diretor H
Implementador

Argumento 7: Considerava ridículo ter que trazer o problema dessa natureza para o Diretor H
Implementador

Argumento 8: Questionou se diretor teria que ir p/ fórum diretoria

H
Ger adm Prod A

NH
Fórum da diretoria

Argumento 9: Caberia ao diretor se decidiria sozinho ou c/ o fórum da diretoria

H
Implementador

NH
Fórum da diretoria

Argumento 10: Prefiria conversar individualmente c/ cada sup resistente H
Diretor Operação RMSP

Argumento 11: Assunto não seria discutido no fórum da diretoria

H
Diretor Operação RMSP

NH
Fórum da diretoria

Argumento 12:Solução seria ele conversar c/ cada um dos sups resistentes H
Diretor Operação RMSP

Posição 3: Remanejamento entre áreas

Argumento 1:UN Oeste poderia fazer o mesmo repassando atividades de equipes de RH p/ membros da equipe de DHH Implementador

Argumento 2:UN Oeste alternativamente poderia repassar profissionais p/ outras unidades compondo as equipes que estavam defasadas de outras UNs

Argumento 3:Solicitou a anál ise de possib de remanejamento pessoas entre áreas H
Diretor Operação RMSP

Argumento 4:Pela proximidade geográfica veri ficaria se teria disponidade de cessão de alguém

H
Sup Sul

NH
Local ização da UN Sul próxima à Superint Manut

Posição 4: Triangulação entre áreas

Argumento 1: Esclareceu que um dos profissionais que tinha cedido tinha experiência como preposto H
Gst RH Centro

Argumento 2: Profissional cedido c/ experiência como preposto estava fazendo outro tipo de atividade nos últimos temposH Gst RH Centro

Argumento 3: Questionou que tipo de atividade profissional cedido c/ experiência como preposto estava fazendo no CSCH Gst RH Centro

Argumento 4: Profissional cedido c/ experiência como preposto estava fazendo outras atividades de GRH no CSCH
Gst RH Centro

Argumento 5: Manifestação da gst RH Centro abria nova possib de solução do problema dos prepostos H
Consultor CSC - líder
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Figura 165 – Mapa mental controvérsia – Posicionamento dos gerentes administrativos frente 

à cessão de pessoas para o CSC – parte 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Controvérsias relacionadas

Tema 1: Razões para resistência

Tema 2: Empenho diferenciado

Tema 3: Relacionamento entre deptos adms

Tema 4: Negociação na cessão de pessoas

CTV Posicionamento

dos gers adms à

cessão de pessoas

para o CSC

Mudança do papel dos deptos adms pós-CSC

Argumento 1: Preocupação de levantar situações nas UNs/Sups está al inhava à proposta de mudança cultural que pretendia apresentar na reuniãoH Implementador

Argumento 2: Situações eram diferentes entre

entre

H
Ger adm Prod B (substituto provisório)

UNs regionais

UN Prod A

UN Prod B

Superint Manut

Estava em curso dois estudos de estrutura

H
Ger adm Prod B (substituto provisório)

na UN Prod A

UN Prod B

acabavam por propor a 

fusão das estruturas
depto planej

depto adm

Estava acompanhando o desenvolvimento da estrutura da UN Prod A H
Consultor CSC - líder

Envolvimento da Superint manut

H
Consultor CSC - líder

no estudo de estrutura da UN Prod A não era por conta do depto adm manut

era por conta das unidades de manutenção
da UN Prod A

UN Prod B

Considerou discussão s/ risco de fusão depto planej e depto adm

H
Ger adm Sul

classificável como terrorismo

acreditava que não seria possível tal fusão

Concorrência entre CSC x UNs Argumento 1: Se postura de confronto acontecesse a negociação de migração de pessoas poderia ficar muito mais difíci lH Consultor CSC - líder

Desempenho da consultoria Argumento 1: Acredita que consultor CSC deveria ter posicionamento mais fi rme H
Gerente indicada CSC

Resistência dos Sups ao projeto CSC

Argumento 1: Sabia que existiam outros gers adms engajados no projeto CSC porém sofrendo pressão de seus sups na liberação e movimentação de pessoasH Implementador

Argumento 2: Sabia que existiam UNs nas quais profissionais-chave estavam sendo retirados antes da efetivação das mudanças dificultando as negociaçõesH Implementador

Argumento 3: Dados das pessoas

H
Implementador

Podermos entender movimentações já acontecidas

Protegermos das próximas mudanças

Contratação de empregados adms

Argumento 1: Entende que antes de pleitearmos contratação de empregados p/ compensar lacunas de pessoal existem outras possib H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Proposta de contratação de adms não seria aceita pelo diretor operação RMSP H
Implementador

Argumento 3: Autorizaria contratação de pessoas p/ o CSC H
Diretor Operação RMSP

Argumento 4: Contratação de pessoas p/ as UNs dependeria do auxílio da gerente indicada CSC H
Diretor Operação RMSP

Argumento 5: Achava que ainda havia espaço p/ resolver o sem contratação de pessoal H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: Achava que seria muito ruim se nesse momento resolvesse com contratação de pessoal H
Implementador

Segmentação atividades RH

Argumento 1: Cessão a menor de prepostos era uma bola-dividida entre CSC x UN H
Implementador

Argumento 2: Bola-dividida entre CSC x UN não poderia acontecer H
Implementador

Argumento 3: Situação dos prepostos era uma bola dividida H
Implementador

Argumento 4: Não pairavam dúvidas s/ se atividade deveria ser real izada exclusivamente pelo CSCH Implementador

Método de Dimensionamento de pessoal

Argumento 1: Havia necessidade de mais três prepostos p/ fechar dimensionamento revisto H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Dimensionamento de pessoal era uma referência importante H
Implementador

Argumento 3: Deveríamos olhar os números c/ atenção p/ a situação dos prepostos H
Implementador

Argumento 4: Quadro de prepostos é insuficiente p/ demanda H
Gerente indicada CSC

Argumento 5: A anál ise não deveria ser apenas quantitativa H
Gst DH Leste (visivelmente nervosa)

Movimentações de pessoas no projeto CSC

Argumento 1: Possib de solução do problema dos prepostos c/ triangulação (remanejamento interno do CSC e envio de profissionais p/ outras funções de GRH)H
Consultor CSC - líder

Argumento 1: Concentração de atividades em outros profissionais poderia ser em DH já que separação GRH e DH existe no CSC e não em todas as UNsH Implementador

Quadro de pessoal dos deptos adms

Argumento 1: Problema é a falta de pessoal H
Sup Prod B

Argumento 2: Questionou a estratégia p/ complementar pessoal que perdeu

H
Sup Manut (sucessor)

Como ficam as áreas adms desfalcadas

Segmentação atividades RH Aprofundamento da centralização

Posição 1: A favor

Argumento 1: Voltou a insistir na possib central ização de todo GRH no CSC H
Ger adm Norte

Argumento 2: Aceitaram proposta gerente indicada CSC da UN Norte ser pi loto

H
Ger adm Norte

Gst RH Norte

NH
Email com proposta aprofundamento central ização da UN Norte

Argumento 3: Procurou p/ discutir a possib de centralizar mais atividades 

                    de gestão de RH - especialmente de área de pessoal

Dos três profissionais da área: uma estaria saindo da empresa

H
Ger adm Norte

uma estaria saindo da empresa

uma seria designada p/ o CSC

uma ficaria na unidade

Não tem condições de desenvolver as atividades c/ apenas uma profissional na área H
Ger adm Norte

Argumento 4: Colocou p/ gst FIN Oeste que

H
Implementador

discussão no fórum adm seria pesada

haveria uma cobrança significativa

fatalmente aprofundaríamos o modelo  por conta da não solução

Argumento 5: Aprofundamento central ização GRH

H
Implementador

NH

Modelo de segmentação de atividades do CSC

Diagrama de segmentação de atividades do CSC

Estudo do modelo de gestão administrativa da diretoria operação RMSP

não fere a ideia original

estava sendo util izada por conta da resistência de cessão de pessoas

Argumento 6: Na reunião fórum adm seria feita a proposta de aprofundamento do modelo de central ização de GRHH Implementador

Argumento 7: Ou todos contribuem ou teríamos que avançar o modelo (aprofundamento da centralização)H Implementador

Argumento 8: Na reunião do fórum adm teríamos que aprofundar o modelo de central ização de GRHH Implementador

Argumento 9: Das 10 UNs/Superints 6 concordavam c/ o aprofundamento do modelo H
Gerente indicada CSC

Argumento 10: Colocou que implementador (ger adm manut) concordava c/ o aprofundamento do modeloH Gerente indicada CSC

Posição 2: Contra

Argumento 1: Achava que tínhamos que avançar na central ização só se houvesse esgotamento de possib / algo que não estava acontecendoH Implementador

Argumento 2: Acha a proposta viável porém devemos esgotar a discussão daqueles que não estão colaborandoH
Implementador

Argumento 3: Proposta da UN Norte era uma solução possível desde que tivéssemos constatado que depois de 

                     todos terem feito seu papel nas central izações ainda assim o pessoal não tinha sido suficiente

H
Implementador

NH
Email com proposta aprofundamento central ização da UN Norte

Argumento 4: Não tinham concordado no aprofundamento do modelo as UNs Sul, Oeste, Leste e a Superint ManutH

Ger adm Sul

Ger adm Oeste

Ger adm Leste

Sup Manut

Posição 3: Neutra

Argumento 1: Sol ici tou a inversão de pauta

H
Implementador

colocar fala implementador antes da discussão s/ quadro de pessoal de GRH e compensações entre unidades H
Implementador

foi discutida rapidamente c/ gerente indicada CSC e Consultor CSC - l íder

objetivava criar condições mais favoráveis à discussão do avanço do modelo de centralização

acreditava que posições continuavam cristalizadas

Ger adm Oeste estava em férias e gst FIN oeste não poderia se posicionar

UN Sul c/ posição fechada a ceder mais pessoas

UN Norte ficaria c/ uma pessoa se cedesse preposto

UN Prod B ficaria c/ uma pessoa se cedesse preposto

criaria pontos de contato para introduzir assunto de quadro de pessoal
benchmarking na empresa de Tabaco

Fala do diretor s/ futuro imaginado p/ deptos adms

util izou "pauta da reunião do implementador c/ diretor" p/ reportar reunião c/ diretor

Argumento 2: Recordou cri térios de centralização

H
Implementador

audiências trabalhistas não agregam valor ao negócio

não tem sentido audiência trabalhista ficar na UN

atuação do preposto tem forte necessidade de padronização e posicionamento legal

audiência trabalhista é CSC e não tem sentido ter preposto nas pontas

Argumento 3: Abordou o encaminhanto da discussão s/ fechamento 

                    da questão de quadro de pessoal CSC - 1a onda RH

H
Consultor CSC - líder

Mostrado quadro

unidades que contribuiram na migração

unidades que estão trabalhando c/ prepostos

unidades que não estão contribuindo

NH
Quadro migração de prepostos para o CSC

Fez proposta de dois modelos

Modelo 1

Manutenção do modelo original

Exige conclusão das transferências de prepostos

Possib de transferência de outros profissinais de RH p/ liberação de prepostos no CSC

Modelo 2
Aprofundamento do modelo original

Central ização maior das atividades de GRH

NH
Apresentação powerpoint proposta modelos 1 e 2

Argumento 4: Sintetizou demanda

H
Gerente indicada CSC

3 prepostos p/ CSC ou 3 profissionais de GRH

1 anal ista DH p/ UN Prod A

1 anal ista DH p/ Superint Manut
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Figura 166 – Mapa mental controvérsia – Posicionamento dos Superintendentes frente ao 

projeto CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Controvérsias relacionadas

Tema 1: Superficialidade do projeto CSC

Tema 2: Questionamento sobre as ondas SC e JUR

Tema 3: Expectativa de resistência

Tema 4: Questionamento sobre cronologia

Tema 5: Transparência do projeto CSC

Tema 6: Disponibilidade para discutir o projeto CSC

CTV Posicionamento

dos Sups ao

Projeto CSC

Mudança do papel dos deptos adms pós-CSC

Argumento 1: Estávamos antecipando a discussão H
Sup Centro

Argumento 2: Não vê sentido no questionamento s/ papel dos deptos adms pós-CSC naquele momento H
Sup Centro

Antecipação de gestores às ondas Argumento 1: Em função dos questionamentos dos últimos dois dias seria reavaliada as indicações dos gestores pendentes H
Gerente indicada CSC

Desempenho da consultoria

Argumento 1: Consultor CSC estava forçando o processo H
Sup Centro

Argumento 2: Trabalho estava sendo superficial H
Sup Centro

Comunicação durante o projeto CSC Argumento 1: Implementador não contava "as coisas" p/ o diretor H
Sup Centro

Posição 1: Projeto CSC é Superficial Argumento 1: Trabalho estava sendo superficial H
Sup Centro

Posição 2: Projeto CSC não é superficial Argumento 1: Trabalho não poderia ser caracterizado como superficial  se já tinham sido gastos mais de 2000h em consultoriaH Consultor CSC - líder

NH
Projeto CSC

Posição1: Não está claro se 

                ondas SC e JUR 

                acontecerão Argumento 1: Tinha dúvidas se as ondas SC e JUR aconteceriam H
Sup Sul

Posição 2: Está claro que as 

                 ondas SC e JUR 

                 acontecerão

Argumento 1: Ficou surpresa s/ questão Sup Sul s/ ondas SC e JUR H
Assessora diret oper RMSP

Argumento 2: Identi ficou sem esforço os sups que questionaram existências das ondas H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Questionou se diretor não tinha dito nada s/ questão Sup Sul s/ ondas SC e JUR H
Assessora diret oper RMSP

Argumento 4: Diretor estava ausente quando Sup Sul questionou ondas SC e JUR H
Implementador

Gerente indicada CSC

Argumento 5: Dúvida dos sups s/ ondas era questionável já que estava claro que ondas aconteceriam H
Assessora diret oper RMSP

Argumento 6: Questionamento s/ a onda em si não estava em pauta H
Implementador

Argumento 7: Atribuiu reação Sup Sul a ausência diretor na reunião fórum diretoriaH
Assessora diret oper RMSP

Argumento 8: Recebíveis não deveriam constar da onda jurídica e demais atividades simH
Diretor Operação RMSP

Argumento 9: Estratégia seria transformar reuniões fórum diretoria como deliberativas

H
Consultor CSC - líder

reuniões del iberativas decisões seriam tomadas na frente do diretor

Decisões tomadas na frente do diretor não pairam dúvidas s/ aprovação s/ curso das ações

Reuniões fórum diretoria del iberativas s/ determinados assuntos evitariam problemas de "entendimento"

Discussão na presença do diretor nas reuniões fórum diretoria deliberativas s/ determinados assuntos 

evitariam que pairassem dúvidas s/ o que tinha ou não sido del iberado

Posição 1: Resistência é surpreendente Argumento 1: Falou estar horrorizada c/ resistências Sups H
Gerente indicada CSC

Posição 2: Resistência é esperada

Argumento 1: Resistência Sups é normal e que em nada o surpreenderia H
Implementador

Argumento 2: Diretor operação RMSP não estava na reunião no momento da discussão H
Implementador

Argumento 3: Sups não tinham feito nada p/ reverter situação de não contratação dos administrativosH
Implementador

Argumento 4: Sups não querem perder a suposta autonomia H
Implementador

Argumento 5: Sups não criticam diretor é mais fáci l cri ticar o projeto CSC H
Implementador

Posição 1: Está no tempo correto Argumento 1: Questão contratual era um fato H
Implementador (demonstrando alteração emocional)

Posição 2: Está sendo antecipado

Argumento 1: Sup Centro teria colocado que entendimento s/ papel depto adm só teria sentido após as ondasH Ger adm Centro

Argumento 2: Se o problema era contratual que aditivassem o prazo H
Sup Centro

Argumento 3: Consultor CSC estava forçando o processo H
Sup Centro

NH
Cronograma de implementação do projeto CSC

Posição 1: Projeto CSC está sendo transparente Argumento 1: Manifestou surpresa s/ colocação Sup Centro s/ não contar como a situação está H
Implementador

Posição 2: Projeto CSC não está sendo transparente Argumento 1: Implementador não contava "as coisas" p/ o diretor H
Sup Centro

NH
Projeto CSC

Posição 1: Sups disponíveis Argumento 1: Retornou ligação c/ aceite de entrevista POR TELEFONE H
Ger adm Centro

Posição 2: Sups não disponíveis

Argumento 1: Não queria a entrevista H
Sup Centro

Argumento 2: Estava clara a posição do Sup Centro H
Implementador (demonstrando alteração emocional)

Argumento 3: Afirmou que reunião não tinha sentido H
Implementador (demonstrando alteração emocional)

Argumento 4: Só estávamos ali  porque a ger adm Centro tinha informado que ele queria conversarH Implementador (demonstrando alteração emocional)
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Figura 167 – Mapa mental controvérsia – Resultados do Projeto CSC 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Posição 1: Relevância argumentativa

Posição 2: Possíveis repercussões

Posição 3: Resultados efetivos

Controvérsias relacionadas

CTV Resultados

esperados do

projeto CSC

Argumento 1: Criticou texto na origem ao dar ênfase ao histórico e pouco aos ganhos

H
Ger depto organiz

NH
Memorando estrutura CSC

foco deveria ser nos ganhos do processo

Argumento 2: Mencionou força de parágrafo do memorando estrutura CSC s/ benefícios

H
Ger depto organiz

NH
Memorando estrutura CSC

Parágrafo do memorando estrutura CSC s/ benefícios 

poderia ser util izado p/ motivações

Argumento 1: Possibi lidade de críticas ger depto orrganiz serem levantados na reunião diretoria colegiada

H
Implementador

NH
Diretoria colegiada

Superint Planej Presid

Argumento 1: Visão corporativa s/ processos trabalhistas H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

Argumento 2: Treinamentos obrigatórios

H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

estão acontecendo

tem sido aprovados pelo diretor

Argumento 3: Autoridades funcionais estão reconhecendo CSC

H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

mesmo p/ ondas que ainda não aconteceram

Argumento 4:  Recordou resultados do CSC nos 

                     úl timos 5 meses recebemos salários 

                     por meio do processamento de 

                     informações no CSC

H
Implementador

Não tiveram nenhum problema  que tenha repercutido

Se tivesse acontecido algum problema c/ salários 

certamente teria havido bate-panela sindical

Argumento 5: Efetivação processos de RH no CSC

H
Consultor CSC - líder

GRH (29 processos)

H
Consultor CSC - líder

15 plena execução

5 parcialmente transferidos

9 ainda não transferidos 

DH (30 processos)

H
Consultor CSC - líder

13 plena execução

6 parcialmente transferidos

9 ainda não transferidos 

NH
Apresentação para fórum diretoria

Formalização da estrutura do CSC
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Figura 168 – Mapa mental controvérsia – Risco de assimilação das atividades pelas 

Autoridades Funcionais 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Posição 1: A favor da assimilação

Posição 2: Contra a assimilação

Controvérsia relacionada

Controvérsia

Risco de assimilação

do CSC pelas

Autoridades Funcionais

Argumento 1: Problema assimilação CSC por autoridades funcionais é específico da empresa X H
Implementador

Argumento 2: Risco para CSC se não emplacarmos projetos interfuncionais

H
Implementador

NH
Projetos interfuncionais

Argumento 3: Autoridades funcionais também perderam pessoas pelo TAC

H
Implementador

NH
TAC dos aposentados

Argumento 4: Autoridades funcionais também não tiveram reposição pessoal H
Implementador

Relacionamentos entre 

autoridades funcionais

Argumento 1: Autoridades funcionais não se conversam H
Implementador

Argumento 2: Posições confl itantes 

                    entre aut funcionais

H
Implementador

Defesa posição de confli to 

entre autoridades funcionais 

visto como agressivo

Posições 

confli tantes

Contratações de treinamento

Holeri te via e-mail

Avaliação de fornecedores

Salário substituição

Implementação de sistemas de TI

Certi ficação ISO/OHSAS

Automação operacional

Registro de 

preços para

Impressoras

Equipamentos

reprográficos

Relacionamentos

internos no CSC Argumento 1: Relacionamentos intercelulares no CSC H
Implementador

Ger adm Empr

Relacionamento

cliente-fornecedor Argumento 1: Relação cl iente-fornecedor nos processos administrativos H
Ger adm Norte

Especialidade

na operação 

do negócio Argumento 1: Especialidade na operação do negócio H
Ger adm Prod B (original)

Distância das

Autoridades funcionais

da realidade da ponta

Argumento 1: Autoridade funcional distante problemas da ponta H
Ger adm Prod B (original)

Argumento 2: Diretoria adminitrativa não atende 

                    diretoria Diretoria Operação RMSP H
Diretor Operação RMSP

Argumento 3: Resgatar argumentos do estudo de descentralização trabalhista

H
Implementador

NH
Estudo de

descentralização

trabalhista

Argumento 4: Aut func JUR deveria buscar reduzir a demanda 

                    e não simplesmente atender a existente H
Implementador

Argumento 5: Superint Jur nunca tinha feito ação sensbi lização ao longo dos anos H
Implementador

Projetos interfuncionais

NH
Projetos interfuncionais

Argumento 1: Precisa "amarrar" células CSC com projetos interfuncionais H
Implementador

Argumento 2: Sol ici tou envio projetos interfuncinais para aval iar priorizaçãoH
Consultor CSC - líder

Argumento 3: Desenhamos exemplos planos de ação que teriam que 

                     ser fei tos por mais de uma célula (projetos interfuncionais) H
Implementador

Argumento 4: Necessidade das células do CSC trabalharem 

                     juntas por meio dos projetos interfuncionais H
Implementador

Argumento 5: Projetos interfuncionais como solução

H
Implementador

(1) importante que ocorram e sejam divulgados

(2) deixar claro que células CSC estão tendo atuação conjunta

(3) minimizar risco de auts funcs pleitearem incorporação no futuro

Necessidade de integração

com outros projetos da

Diretoria Operação RMSP Argumento 1: Defendia projeto EVA na diretoria operação RMSP

H
Diretor operação RMSP

NH
Projeto EVA

Faria apresentação sobre 

projeto EVA na diretoria colegiada

Central ização x descentralização

Posição 1: A Favor da central ização

H
Diretor operação RMSP

Argumento 1: Á•reas corporativas pleiteando central ização

Argumento 2: Sup JUR pleiteando central ização áreas jurídicas

Argumento 3: Sup SC pleiteando centralização áreas contratações

Argumento 4: Diretoria Financeira pleiteando centralização áreas controladoria

Argumento 5: Entende que a questão de central ização é uma tendência H
Sup Prod B

Argumento 6: Entende que central ização depende de existência de ERP H
Sup Prod B

Posição 2: Contra a central ização

Argumento 1: Deveria levantar argumentos 

                    para defender não centralização

H
Diretor operação RMSP

Argumentos do projeto CSC

Ação do jurídico local em cobranças

Atuação em lici tações / tempo médio lici tação

Contas a pagar

Questão dos controllers

Comparação com 

outras cidades de 

porte no mundo 

Paris

Los Angeles

Nova York

Argumento 2: Gerente indicada CSC faria a consolidação de 

                    argumentos contra centralização administrativa H
Diretor operação RMSP

Argumento 3: Controller diretoria operação RMSP faria a consol idação de 

                    argumentos contra centralização financeira H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Entende que central ização não cabe no "reino do excel" como no nosso caso H
Sup Prod B

Formalização da estrutura do CSC Posição 1: A Favor da central ização

Argumento 1: Endereçamento memorando formalização estrutura CSC para Diretoria 

                     administrativa provocou reação intensa despertando p/ o assunto

H
Diretor Operação RMSP

NH
Memorando estrutura CSC

Formação da diretoria jurídica

Posição 1: A Favor da central ização Argumento 1: Centralização seria uma ação de curto-prazo H
Implementador

Posição 2: Contra a central ização

Argumento 1: Embate contra jurídico teria que ser no campo organizacional e não jurídicoH
Implementador

Argumento 2: Haveria piora significativa pelo aumento demandas jurídicasH
Implementador

Argumento 3: Haveria perda de aconselhamento jurídico nas pontas H
Implementador
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Figura 169 – Mapa mental controvérsia – Segmentação de atividades CSC x UN 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Concordância com necessidade 
               de segmentação de atividades

Controvérsia relacionada

Tema 2: Critérios de segmentação

Tema 3: Entendimento da segmentação

Controvérsia

Segmentação de

atividades entre

CSC e UNs

Posição 1: A favor da segmentação

Argumento 1: Destacou importância da segmentação atividades CSC x UN H
Implementador

Argumento 2: Alertou necessidade esclarecer segmentação atividades CSC x UN H
Repres comunic Prod B

Argumento 3: Tem que dividir o que vai p/ o CSC e o que fica na UNH
Ger adm Prod A

Argumento 4: Estávamos interagindo e considerando a posição de cada grupo

H
Implementador

Análise seguiria princípios comuns 

no CSC e relevante para UN

Posição 2: Contra a segmentação

Argumento 1: Se fosse só para central izar seria mais fáci l - não teria grandes discussões H
Implementador

Argumento 2: Separação é complexa ainda mais quando estamos com recursos restritos H
Implementador

Argumento 3: Achava que todas as atividades adms deveriam ficar no CSC H
Diretor operação RMSP

NH
Planilha de Segmentação de atividades

Existência das ondas
Suprimentos e Contratações

Jurídico

Cronograma durante implementação CSC Argumento 1: A segmentação de atividades CSC x UNs será revista a cada onda

H
Gerente indicada CSC

tinha entendido errado

tinha enviado mais pessoas do que deveria

NH
Cronograma de implementação projeto CSC

Aprovação projeto CSC pela Diretoria Colegiada

Resistência dos Sups ao projeto CSC

Segmentação atividades RH

Argumento 1: Necessidade de aval iação da situação dos prepostos H
Implementador

Argumento 2: Situação dos prepostos era uma bola dividida H
Implementador

Argumento 3: Não pairavam dúvidas s/ se atividade deveria ser realizada exclusivamente pelo CSCH Implementador

Argumento 4: Mencionou s/ discussão s/ atendimento ao empregado H
Consultor CSC - 3o

Segmentação atividades JUR

Argumento 1: Fala implementador trás certo conforto, porém não era 

                         o que estava acontecendo com relação ao jurídico H
Sup Centro

Argumento 2: Contencioso no modelo estava previsto p/ ficar no CSC H
Sup Centro

Argumento 3: Contencioso era um assunto muito importante para a UN H
Sup Centro

Posição 1: Para ir para o CSC

Argumento 1: Verbal izou cri térios de endereçamento de atividades p/ CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Existem algumas áreas dos deptos adms que não agregam valor ao negócio da UN H
Sup Sul

Argumento 3: Na sua ótica os gers adms deveriam aproveitar para 

                         passar o máximo de atividades operacionais para o CSC H
Diretor operação RMSP

Argumento 4: Entende que faltou ousadia para definição do que poderia ir para o CSCH Ger adm Prod A

Posição 2: Para ficar na UN

Argumento 1: Importante era que as atividades com foco no negócio ficassem nas UNs H
Implementador

Argumento 2: Certos tipos de atividade tem que ficar na ponta por ser feitos por técnicos H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Reforçou que na hipótese de dúvida (linha-cinzenta) a atividade ficaria na UNH Implementador

Argumento 4: Sal ientou que não queríamos prejudicar o andamento dos negócios nas UNs H
Implementador

Argumento 5: Sal ientou que não queríamos correr o risco de haver alegação 

                          que algo não aconteceu porque o CSC não atendeu a tempo H
Implementador

Posição 3: Zona cinzenta

Argumento 1: Reforçou que na hipótese de dúvida (linha-cinzenta) a atividade ficaria na UNH Implementador

Argumento 2: Existe um l inha-cinzenta envolvendo processos RH / DH / TI e PS H
Sup Sul

Argumento 3: Stress entre gerente indicada CSC com ger sul sobre segmentação 

                          atividades CSC x UN no contato com clientes finais H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Esclareceu mudança do perfi l de atividades / indicação de zona cinzentaH
Consultor CSC - 3o

NH
Critério de segmentação

Posição 1: Compreensão da segmentaçao atividades CSC x UN Argumento 1: Confl ito de opiniões sobre segmentação atividades CSC x UN H

Implementador

Gerente indicada CSC

Ger adm Norte

Ger adm Sul

Posição 2: Dificuldade de entendimento da segmentaçao atividades CSC x UN Argumento 1: Confl ito de opiniões sobre segmentação atividades CSC x UN H
Ger adm Centro

NH
Planilha de Segmentação de atividades
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Figura 170 – Mapa mental controvérsia – Segmentação de atividades DH 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Controvérsias Relacionadas

Tema 1: Clareza da Segmentação

Tema 3: Avanço segmentação 
              em temas do negócio

CTV Segmentação

atividades de DH

Concorrência entre CSC x UN
Argumento 1: Próprias UNs tem demonstrado posicionamento avesso à discussão

Abordagem metodológica

Argumento 1: Registrar fisicas no CSC com "C" e físicas no polo CSC com "L" H
Implementador

Argumento 1: Manter registro atividades ficariam UN com "x" H
Implementador

Argumento 1: Fluxos muito detalhados e despadronizados

Argumento 1: Conversa entre grupos inconformados c/ dinâmica

Argumento 1: Melhor discutir fluxo inteiro e não no nível detalhe proposto

Argumento 1: Fluxo no nível detalhe útil  p/ redesenho futuro

Argumento 1: Dinãmica anál ise foi rediscutida H
Consultor CSC - líder

Argumento 1: Registro flip-chart facil ita visual ização pelos demais

H
Gst RH Oeste

NH
Flip-chart

Argumento 1: Sugestão novo evento c/ gers adms e gestores RH e DH

Posição 1: Está clara

Argumento 1: Ginástica laboral

H
Gst RH Centro

Ativ não descontinuavel

Durante vigência contratual poderia continuar UN

CSC deveria tentar estender prática p/ outras UNs

NH
Projeto Ginástica Laboral

Argumento 1: Segment atividades RH e DH foram revistas e val idadas H
Consultor CSC - líder

Argumento 1: Treinamentos legais obrigatórios estarão vinculados ao CSC

H
Implementador

NH
Legislação Seg Trab

Argumento 1: Vinculação treinamentos legais obrigatórios ao CSC

H
Implementador

faci l ita coordenação âmbito diretoria

faci l ita permite agendar treinamentos c/ pessoas de UNs diferentes

minimiza risco absenteísmo

Argumento 1: Demandas do negócio que permeiam UNs

H
Implementador

caberia uma atuação conjunta (CSC e UNs)

CSC desenvolve aspectos comuns

DHs locais desenvolvem aspectos específicos

aspectos específicos

demografia

condição sócio-cultural

topografia

tipo de instalações

tecnologia

estado de conservação

vida útil

Argumento 1: Demandas de DH das UNs

H
Gst DH CSC

Algumas estão demandando serviços ligados ao negócio mas que permeavam as 

UNs Regionais gerando dúvida

Demanda Superint Planej Diretoria Operação RMSP é por curso básico

Dificuldade de tratar demandas de DH das UNs

Questão de demandas do negócio que permeavam UNs Regionais tinha sido objeto 

de discussão c/ gst DH Norte na reunião do fórum DH

Argumento 1: Desenvolvimento gerencial

H
Implementador

envolve vários 

âmbitos conteúdo

1o nível: Teorias l iderança (cabe Superint RH)

2o nível: Brasil /Setor/Estatal (cabe Superint RH)

3o nível: Diretoria Operação/RMSP (Cabe CSC)

4o nível: Diretoria Especificidade UNs/Sups (Cabe DH local)

Argumento 1: Demandas GC no foco negócio - exec prov UNs H
Implementador

Argumento 1: Planejamento da atividade treinamento

H
Implementador

NH
Método de planejamento

Transição de atividades

Argumento 1: Ativ real izadas UNs logicam/ CSC não sofrer descont se outras UNs não quiserem H
Gst RH Centro

Argumento 1: Objetivo detalhar segmentação RH ("quem" e "o que") H
Implementador

Posição 2: Não está clara

Argumento 1: Não se sabe "o que vai" - "quando vai" "onde vai" H
Gst DH Leste

Argumento 1: Entende que existe um linha-cinzenta envolvendo processos RH / DH / TI e PS H
Sup Sul

Argumento 1: Mudança atividades feita pelos deptos adms

H
Gst RH Prod A

Reanálise definições segment atividades 

RH e DH feitas pelos gers adms

Argumento 1: Questionou como ficam ativ DH H
Assist Social Pólo Oeste CSC

Argumento 1: Ativ DH serão resolvidas na onda de RH H
Implementador

Posição 1: A favor do avanço Argumento 1: Já que Aut func Manut não tinha pernas p/ fazer certificação profissional de manutenção então CSC poderia fazer

H
Diretor Operação RMSP

NH
Método da certificação profissional

CEQUAL / SENAI

Posição 2: Contra o avanço

Argumento 1: Pelo modelo estabelecido a certi ficação profissional deveria ficar na Superint Manut pelo fato dela ser a aut func manut

Argumento 1: Manifestação que certi ficação profissional de manutenção ficar na Aut func Manut não era resistência de perder atividade para o CSC

Argumento 1: Se certificação profissional de manutenção fosse p/ o CSC estaríamos desvirtuando o modelo

H
Implementador

NH
Método da certificação profissional

CEQUAL / SENAI
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Figura 171 – Mapa mental controvérsia – Segmentação de atividades RH – parte 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Tema 1: Critérios de segmentação

Controvérsias relacionadas

Tema 2: Aprofundamento da centralização

Tema 3: Discussão sobre 

              atividades específicas

Controvérsia

Segmentação de

Atividades de RH

Posição 1: Para ir para o CSC

Critérios de centralização

H
Implementador

audiências trabalhistas não agregam valor ao negócio

não tem sentido audiência trabalhista ficar na UN

atuação do preposto tem forte necessidade de padronização e posicionamento legal

audiência trabalhista é CSC e não tem sentido ter preposto nas pontas

Àrea de pessoal é uma das áreas dos deptos adms que não agrega valor ao negócio da UN H
Sup Sul

Necessidade de inclusão dos projetos nos Projetos interfuncionais

H
Implementador

NH
Projetos interfuncionais

Zona cinzenta

Existe um linha-cinzenta envolvendo processos RH / DH / TI e PS H
Sup Sul

Argumento 1: Não se sabe

H
Gst DH Leste

O que vai

Quando vai

Onde vai

Argumento 2: Mudança de atividades feita pelos deptos Adms

H
Gst RH Prod A

Posicionamento de atividades

feitas pelos fóruns de RH e DH

alterados pelo fórum adm

Necessidade de reanálise definições de segmentação 

de atividades RH e DH feitas pelos gers adms

Estava havendo uma discussão de segunda segment ativid locais

H
Gerente indicada CSC

ativid puras de RH que deveriam ficar nas UNs

ativid demandadas localmente executadas por profissionais de RH - 

porém não especificamente da função RH

Atendimento a empregados

Argumento 1: Quando estávamos preparando o TR para contratação consultoria 

                          parte de descrição de atendimento ao empregado tinha cabido à 

                          atual gerente indicada CSC (ger adm Prod B (original)) H
Implementador

Argumento 2: Tinha tido dificuldade de descrever as atividades de atendimento a empregadosH Implementador

Argumento 3: Grupo do TR tinha concluído que atividades de atendimento a empregados são uma extensão do GRH CSC

H
Implementador

NH

Termo de referência

para contratação

consultoria de apoio

metodológico externo

NH
Slide de critérios de segmentação de atividades

Método de segmentação de atividades

Contratação de empregados administrativos

Argumento 1: Achava que seria muito ruim se nesse momento 

                         resolvéssemos o problema c/ a contratação de pessoas, 

                         pois algumas áreas tinham cedido e outras não H
Implementador

Resistência de gers adms a cessão de pessoas para CSC

Argumento 1: Outras UNs ficavam "assobiando" H
Ger adm Centro

Implementador

Argumento 2: Sentimento de revolta da ger adm Centro por ter 

                         cedido quatro pessoas e a UN Oeste apenas uma

H
Implementador

Ger adm Centro

UN Oeste tem

3 de GRH

8 de DH

Equipe de qual idade

Argumento 3: Na hora do 'venha a nós" tudo bem, mas na hora do 

                         'ao vosso reino' fica fazendo de conta que não é com eles H
Implementador

Argumento 4: Necessidade de exercitar o desapego e não de ficar 

                         com atividades que não agregarão valor ao negócio H
Gerente indicada CSC

Preposto da UN Sul

H
Gerente indicada CSC

Profissional estava no l imbo

Profissional tinha se aposentado e não servia nem aos interesses do CSC nem da UN Sul

Profissional não podia ser contabi lizado nem p/ o CSC nem p/ a UN Sul

Era um impasse

Segmentação de atividades UN x CSC

Argumento 1: Considerava uma "comida de bola" da fase de modelagem e que atenderia o sistemaH Gerente indicada CSC

Argumento 2: Se ficar com o que não precisa depois vai ter que aprofundar

H
Ger adm Prod A

Aprofundamento vai dar a impressão 

que estamos mudando o modelo

Regional ização do SESMT

Discussão s/ confl itos de áreas de atuação nas propostas regionalização H
Gerente indicada CSC

Apresentou a ideia é dos profissionais do SESMT ficarem em pólos H
Gerente indicada CSC

Grupos SESMT se reuniram p/ discutir logística H
Gerente indicada CSC

Grupos SESMT se reuniram p/ discutir atendimento demanda serviços c/ quadro atual H
Gerente indicada CSC

Mudança do papel dos deptos adms pós-CSC

H
Consultor CSC - líder

Poderíamos discutir na primeira parte da reunião s/ discussão do papel do 

depto adm pós-CSC as atividades caracterizadas como "etc" de GRH

Objetivo de discutir as atividades caracterizadas como "etc" de GRH é de fechar esse assunto o quanto antes

Relação do serviço social c/ gers adms

Mapeamento de processos durante a fase de implementação

Necessidade de padronização dos processos

Necessidade de listar atividades

Possib aproveitamento projeto mapeamento processos

É necessário priorizar processos p/ padronizar pela qtde elevada e discussões difíceis de al inhamento H
Implementador
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Figura 172 – Mapa mental controvérsia – Segmentação de atividades RH – parte 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Critérios de segmentação

Controvérsias relacionadas

Tema 2: Aprofundamento da centralização

Tema 3: Discussão sobre 

              atividades específicas

Controvérsia

Segmentação de

Atividades de RH

Posição 1: Modelo 1 - Mantem 

                    segmentação original

Argumento 1: Manifestou-se contra ampliação de centralização do modelo CSC por conta de entender que ainda não tínhamos esgotado aqui lo que tínhamos prometido

H
Ger adm Sul

Mostrou-se visivelmente incomodado por 

sua opinião contrária a essa mudança 

do que tinha sido modelado anteriormente

Argumento 2: Grupo do TR tinha concluído que atividades de  atendimento a empregados são uma extensão do GRH CSC

H
Implementador

NH
Grupo do TR

Termo de referência

Argumento 3: Atendimento a empregados na UN serviria como interlocução com GRH do CSCH
Implementador

Argumento 4: Entende inadequado o aprofundamento do modelo de central ização sem esgotar as possib nas UNsH Implementador

Argumento 5: Proposta da UN Norte era uma solução possível desde que tivéssemos constatado que depois 

                         de todos terem feito seu papel nas central izações ainda assim o pessoal não tinha sido suficiente H
Implementador

Argumento 6: Considerava temerário acharmos uma solução que force uma proposta e deixar outros na situação  confortável de ter batido o pé e ficado na mesmaH
Implementador

Argumento 7: Problema grave de saúde com afastamento médico por tempo indeterminado do gst RH manut

H
Implementador

Processo de mudança já estava gerando 

um processo depressivo nele por estar 

perdendo o estímulo para retornar

Aprofundamento da centralização 

poderia gerar novas complicações 

para a depressão do gst RH manut

Argumento 8: Exige conclusão das transferências dos prepostos

H
Consultor CSC - líder

Possibil idade de transferência de outros profissinais de RH para liberação de prepostos no CSC

Argumento 9: Posicionamento individual izado 

                           FAVORÁVEL ao modelo 1 H

Ger adm Sul

Ger adm Leste
Preocupada em ceder pessoas 

que poderiam atuar no novo cenário 

del ineado pelo Diretor Operação RMSP

Ger adm Oeste

Sup Manut
Tinha feito l ição de casa

Argumento 10: Proposta da UN Norte era uma solução possível desde que tivéssemos constatado que depois de 

                     todos terem feito seu papel nas centralizações ainda assim o pessoal não tinha sido suficiente

H
Implementador

NH
Email com proposta aprofundamento central ização da UN Norte

Argumento 11: Não tinham concordado no aprofundamento do modelo as UNs Sul, Oeste, Leste e a Superint ManutH

Ger adm Sul

Ger adm Oeste

Ger adm Leste

Sup Manut

Argumento 12: Sintetizou demanda

H
Gerente indicada CSC

3 prepostos p/ CSC ou 3 profissionais de GRH

1 anal ista DH p/ UN Prod A

1 anal ista DH p/ Superint Manut

Posição 2: Modelo 2 - Assunção de todas 

                    as atividades de GRH pelo CSC

                    (aplicação geral)

Argumento 1: Gerando mais efeito escala H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Mudar modelo do GRH assumindo mais atividades pelo CSC H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Anál ise interna feita com gst RH Norte a persistir a si tuação [de falta de pessoas] 

                         seria melhor que o CSC assumisse todas as  atividades de GRH

H
Ger adm Norte

Naquela toada 

não teria condições 

de manter o serviço 

nas pontas

Argumento 5: Assunção de todas as funções de GRH resolveria todos os problemas H
Gerente indicada CSC

Argumento 6: É tecnicamente possível H
Implementador

Argumento 7: Resolveria o impasse de cessão de pessoas H
Implementador

Argumento 8: Representaria um aprofundamento no modelo de central ização H
Implementador

Argumento 9: Só deveria ser uti lizado se todas as possibil idades tivessem sido esgotadas H
Implementador

Argumento 10: Procurou para discutir a possib de central izar mais atividades de gestão de RH - especialmente de área de pessoalH Ger adm Norte

Argumento 11: Se as atividades fossem assumidas pelo CSC haveria 

                           uma maior maleabi l idade de gestão por parte do CSC 

                           para colocar profissionais nas UNs quando de faltas ou férias H
Gst RH Norte

Argumento 12: Proposta da UN Norte não é um desvirtuamento do modelo originalmente proposto

H
Implementador

NH
Email com proposta aprofundamento central ização da UN Norte

Argumento 13: CSC aumentaria e os deptos adms reduziriam mais um pouco de tamanho H
Implementador

Argumento 14: Já tinha posição formada sobre proposta da UN Norte

H
Gerente indicada CSC

Consultor CSC - líder

NH
Email com proposta aprofundamento central ização da UN Norte

Concordavam com aprofundamento do modelo

Argumento 15: Ou todos contribuem ou teríamos que avançar o modelo (aprofundamento da centralização)H Implementador

Argumento 17: Fatalmente aprofundaríamos o modelo  por conta da não solução H
Implementador

Argumento 18: Sol ici tou à ger adm Norte (ateira) inversão de pauta

H
Implementador

Colocar fala implementador antes da discussão sobre 

quadro de pessoal de GRH e compensações entre unidades

Foi discutida 

rapidamente com
Consultor CSC - líder

Gerente indicada CSC

Objetivava criar condições mais favoráveis à discussão 

do avanço do modelo de central ização (modelo 2)

acreditava que posições continuavam cristalizadas

Ger adm Oeste estava em férias e gst FIN oeste não poderia se posicionar

UN Sul c/ posição fechada a ceder mais pessoas

UN Norte ficaria c/ uma pessoa se cedesse preposto

UN Prod B ficaria c/ uma pessoa se cedesse preposto

Criaria pontos de contato 

para introduzir assunto 

de quadro de pessoal

Benchmarking na 

Empresa de Tabaco

Fala do diretor sobre

futuro imaginado para

deptos adms

util izou "pauta da reunião do implementador 

c/ diretor" p/ reportar reunião c/ diretor NH
Pauta reunião do implementador c/ diretor

Argumento 19: Apresentados quadros de pessoal relativos à 1a onda RH

H
Consultor CSC - líder

NH

Quadro de 

pessoal com

unidades que

Contribuiram 

na migração

Estão trabalhando 

com prepostos

Não contribuíram

Argumento 10: Posicionamento individualizado FAVORÁVEL ao modelo 2H

Ger adm Centro

Ger adm Norte

Ger adm Prod A

Ger adm Prod B

Ger adm Empr

Ger adm Manut

(implementador)

Tinha feito 

a lição 

de casa

Liberou preposto

Liberou

assistente social

para pólo Oeste CSC

Assistente Social 

da UN Oeste 

tinha falecido

Assistente Social

Superint Manut

originalmente

era ful ltime

Estava 

comparti lhando

com dois dias a

assistente social 

da UN Sul

UN Oeste ganhou

uma assistente

social full time

Retirou atividades que não eram 

de serviço social e repassou 

para outras pessoas da área

Decisão pelo modelo 2 é dura por conta dos 

problemas de saúde do gst RH Manut

Se o jei to de caminhar é centralizar mais coisas então que assim seja

Posição 1: A favor Argumento 5: Aprofundamento central ização GRH

H
Implementador

NH

Modelo de segmentação de atividades do CSC

Diagrama de segmentação de atividades do CSC

Estudo do modelo de gestão administrativa da diretoria operação RMSP

não fere a ideia original

estava sendo util izada por conta da resistência de cessão de pessoas

Argumento 9: Das 10 UNs/Superints 6 concordavam c/ o aprofundamento do modelo H
Gerente indicada CSC

Posição 3: Modelo 2 - Assunção de todas

                    as atividades de GRH pelo CSC

                    (aplicação pi loto)

Argumento 1: Fez a proposta de um pi loto na UN Norte H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Aceitaram proposta da gerente indicada CSC da UN Norte ser piloto do modelo 2H
Ger adm Norte

Gst RH Norte

Argumento 3: Considerou uma possibidade a proposta da gerente inidicada CSC da UN Norte ser pilotoH
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Achava que a situação da UN Norte é igual a da Superint Manut

H
Implementador

Ger adm Manut

Se tivesse que designar mais alguém 

além daquele que já designou 

(que é um dos prepostos lotados no CSC) - 

não teria sentido ficar com apenas um

Argumento 5: Achava que UN Norte não deveria entrar sozinha como piloto

H
Implementador

Achava que se não tiver 

jeito iríamos todos

Num primeiro 

movimento 

poderiam ir 

UN Norte

Superint Manut

UN Prod A

UN Prod B

Argumento 6: Não gosta da expressão piloto por passar a ideia que se não der certo pode voltar atrás H
Implementador

Argumento 7: Procurou p/ discutir a possib de central izar mais atividades 

                    de gestão de RH - especialmente de área de pessoal

Dos três profissionais da área: uma estaria saindo da empresa

H
Ger adm Norte

uma estaria saindo da empresa

uma seria designada p/ o CSC

uma ficaria na unidade

Não tem condições de desenvolver as atividades c/ apenas uma profissional na área H
Ger adm Norte

Posição 4: Neutra

Argumento 1: Abordou o encaminhanto da discussão s/ fechamento 

                    da questão de quadro de pessoal CSC - 1a onda RH

H
Consultor CSC - líder

Mostrado quadro

unidades que contribuiram na migração

unidades que estão trabalhando c/ prepostos

unidades que não estão contribuindo

NH
Quadro migração de prepostos para o CSC

Fez proposta de dois modelos

Modelo 1

Manutenção do modelo original

Exige conclusão das transferências de prepostos

Possib de transferência de outros profissinais de RH p/ liberação de prepostos no CSC

Modelo 2
Aprofundamento do modelo original

Central ização maior das atividades de GRH

NH
Apresentação powerpoint proposta modelos 1 e 2
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Figura 173 – Mapa mental controvérsia – Segmentação de atividades RH – parte 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tema 1: Critérios de segmentação

Controvérsias relacionadas

Tema 2: Aprofundamento da centralização

Tema 3: Discussão sobre 

              atividades específicas

Controvérsia

Segmentação de

Atividades de RH

SESMT

GERAL

Argumento 1: Possibi lidade de tratar grupos (Medicina, Segurança trabalho, serviço social) eventos específicosH
Consultor CSC - líder

Estimulou inclusão atividades do SESMT não contemplados l ista original H
Consultor CSC - 2o

Liderança do SESMT

Questionou se haverá l iderança específica p/ SESMT H
Med trab Coord CSC

Questionou se l iderança SESMT ficará c/ gst RH H
Med trab Coord CSC

Inicialmente será adotada l iderança do SESMT c/ gst RH H
Implementador

Se acúmulo liderança do SESMT c/ GRH for impactante pode adotar liderança específica p/ SESMTH Implementador

Por segmento 

do SESMT

Liderança 

med trab

por um med trab é questão legal

H
Med trab Coord CSC

NH
Legislação federal

deveria ser med trab NH
Grupo med trab

deveria ser med trab Prod A NH
Grupo med trab

Liderança 

Seg trab Liderança Seg trab deveria ser eng trab NH
Grupo med trab

Liderança 

Enferm trab

NH
Grupo med trab

deveria ser Enferm trab

deveria ser Enferm trab Leste

Proposição de fóruns específicos p/ med trab / enferm trab / Seg Trab H
Gerente indicada CSC

Necessidade de resgatar o comitê de saúde H
Assist Social Pólo Oeste CSC

Possib contratação serviços SESMT H
Gerente indicada CSC

Confli to atuação SESMT x exigências cliente H
Gerente indicada CSC

Deveria ser caracterizada a mudança de papel de operacional p/ assessoria H
Gerente indicada CSC

Específico

Medicina do trabalho

Deveria haver posicionamento s/ med assistencial NH
Grupo med trab

Discutiu atividades SESMT no foco de med trab H
Consultor CSC - 2o

Vacinação caberia à enferm trab NH
Grupo med trab

Continuariam os ambulatórios existentes NH
Grupo med trab

PCMSO seria feito pelo med trab NH
Grupo med trab

Coord med trab participaria exame admissional/demissional NH
Grupo med trab

Possib adoção formulários eletrônicos (benchmarking) H
Gerente indicada CSC

Segurança do trabalho

Seg trab faz serviço técnico e não administrativo H
Consultor CSC - líder

Alerta p/ forma de atuação específica da Seg trab na Superint Manutenção H
Implementador

Superint Manutenção atua em situações emergenciais críticas exigindo Seg trab presencial e especializadaH
Implementador

Vinculação treinamentos legais obrigatórios ao CSC

H
Implementador

faci l ita coordenação âmbito diretoria

permite agendar treinamentos c/ pessoas de UNs diferentes

minimiza risco absenteísmo

Padronização atendimento acidentes c/ terceiros deve ser priorizado H
Med trab Pólo Centro CSC

Acidentes mais graves só c/ terceiros H
Med trab Pólo Centro CSC

Serviço social

Argumento 1: Verba do serviço social

foi central izada H
Implementador

Procedimentos financeiros para verba social padronizados H
Assist Social Pólo Leste CSC

Preocupação c/ pagamento estudo social a partir 9/1/2012

Preocupação c/ papel financeiro durante transição formalização estrutura CSC H
Gerente indicada CSC

Necessidade ajustar processos financeiros p/ trabalho cruzado H
Gerente indicada CSC

Argumento 3: Questionou o surgimento de uma instância a mais para Serviço Social H
Consultor CSC - líder

Argumento 4: Não existe interlocução específica na Diretoria para Serviço Social H
Assist Social Pólo Centro CSC

Argumento 5: Problema da transexualidade é novo e precisa repasse de informações H
Assist Social Pólo Leste

Argumento 6: Sistematização de discussão do novo é um dos objetivos proj CSC H
Consultor CSC - líder

Argumento 7: Necessidade de Política prevenção enfoque bio-psico-social H
Assist Social Planej

Argumento 8: Necessidade interlocução mais efetiva com 

                         Fundação plano saúde / previdência privada

H
Assist Social Planej

NH
Fundação plano saúde/ previdência privada

Questionou falta ativ atendimento empregado (o principal) H
Assist Social Pólo Leste CSC

Questionou continuidade programas específicos Sup Planej H
Assist Social Pólo Centro CSC

Questionou plantão à distância pelo uso celular corporativo H
Assist Social Pólo Centro CSC

Executa processos de área de pessoal de controle de afastados H
Assist Social Pólo Sul CSC

Programas de qual idade de vida

Argumento 1: Questionou como ficam os Programas de Qualidade de Vida H
Assist Social Planej

Argumento 2: Programas de qualidade de vida da Sup RH são padronizados H
Assist Social Pólo Leste CSC

Programas de qual idade de vida têm parceria com área médica H
Assist Social Pólo Leste CSC

Serviços psicológicos

Poderia procurar viabi lizar psicólogo p/ apoio serviço social H
Gerente indicada CSC

Psicólogo é terceirizado H
Assist Social Planej CSC

Papel do gerente CSC no serviço social (respeito ao sigi lo profissional)

Prontuários

Questionou como ficam prontuários: local ou no CSC

H
Assist Social Planej CSC

NH

Prontuário médicos

Prontuário psicológico

Prontuário serviço social

Prontuário área de pessoal

Uma grande preocupação do gst RH CSC era a 

"bola-dividida" do prontuário de área de pessoal

H
Gerente indicada CSC

Caso sumisse algum documento do prontuário de área de pessoal ficaria 

difícil  estabelecer quem teria sido responsável pela perda do documento

Projeto de digitalização de prontuários

Preocupação c/ solução problema digital ização prontuários H
Gerente indicada CSC

Mencionou dificuldades no projeto de digital ização e microfilmagemH
Implementador

Arquivo físico x consulta digital izada H
Implementador

NH
Projeto Digi latlização e microfi lmagem

Relação com cl iente

Necessidade de atendimento às metas das UNs e exigências cliente H
Gerente indicada CSC

Padronização feita de forma a trazer o cliente p/ construção conjunta H
Gerente indicada CSC

Necessidade de desenvolver forma prática de trazer o cliente H
Consultor CSC - líder

Não esquecer o administrador de contrato como principal cl iente H
Gerente indicada CSC

Fase de transição do projeto

Possib atendimento balcão x telefone p/ áreas com atendimento só balcão H
Gerente indicada CSC

Ponto de atenção

NH
Reunião conjunta SESMT

Preocupação inserção assist social Sup RH no projeto

Necessidade de recuros materiais - celular corporativo

Necessidade de recuros materiais - microcomputador

Problema de senha p/ acesso a sistemas corporativos

Ações no GEDOC p/ profissionais SESMT

H
Gerente indicada CSC

Parte destas ações não tinham mais sentido de continuar c/ profissionais do SESMT

Preocupação c/ relação às ações do GEDOC que estavam designados p/ profissionais do SESMT

Ações GEDOC p/ profissionais SESMT eram problema

Ações relativas à OHSAS acabavam sendo desenvolvidas por profissionais do SESMT

Ações teriam que ser desenvolvidas no foco das atividades do SESMT

NH
Sistema de gerenciamento de documentos - GEDOC

Certi ficação OHSAS
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Figura 174 – Mapa mental controvérsia – Sentimento de piora dos serviços prestados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 175 – Mapa mental controvérsia – Solução de transição gerente indicada CSC 

enquanto formalização CSC não acontece 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Posição 1: Serviços pioraram

Posição 2: Esforço de conciliar necessidades 

                     das UNs com CSC

CTV - Sentimento

de piora dos serviços

Argumento 1: Questionou med trab Pólo Sul CSC s/ ausência sistemática enferm trab (2) Pólo Sul CSC H
Implementador

Argumento 2: Equipe Superint Manut estava acostumada c/ presença da enferm trab (2) Pólo Sul CSCH
Implementador

Argumento 3: No passado tentou contribuir c/ outras UNs e compartilhou med trab manut p/ suprir perda de outros profissionais e agora se sente prejudicadoH Implementador

Argumento 4: Tinha med trab, enferm trab e assist social H
Implementador

Argumento 5: Agora tinha med trab 1xsem, enferm trab não fica ful l-time e assist social 2xsem H
Implementador

Argumento 6: Diferentemente das UNs que são dispersas geograficamente na Superint Manut 

                     estão acostumados a atravessar ruas internas p/ falar c/ SESMT e serv social H
Implementador

Argumento 1: Caso a ideia fosse mudar forma de atuação da med trab deveria haver algum comunicado do CSC p/ fazer a transiçãoH
Implementador

Argumento 2: Conversaria c/ med trab coordenação CSC e c/ gst RH CSC p/ ver como concil iar todos os pontos discutidos H
Med trab Pólo Sul CSC

Argumento 3: Manifestou descontentamento c/ necessidade da enferm trab (2) Pólo Sul CSC 

                     ficar tempo integral no ambulatório (2) Pólo Sul CSC (ex-Superint Manut) sem médico H
Med trab Pólo Sul CSC

Posição 1: Vínculo a diretor como assessor e
                   equipe no gabinete da diretoria
                   operação RMSP

Posição 2: Vínculo a diretor como assessor e
                  equipe na controladoria da diretoria
                   operação RMSP

Posição 3: Vínculo a diretor como assessor e
                   equipe na superint planej diretoria
                   operação RMSP

Posição 4: Continuidade como ger adm Prod B e
                   equipe transferida para Depto adm Prod B

Controvérsia

Solução de transição 

gerente indicada CSC

enquanto formalização CSC

não acontece

Argumento 1: Impacto significado diretor para gestão administrativa H
Gerente indicada CSC

Argumento 2: Se equipes ficassem diretamente na diretoria operação RMSP
                        o gerente formal seria o diretor H

Gerente indicada CSC

Argumento 3: Posição de gerente formal do CSC para o diretor traria volume
                        de aprovações excessivo para ele H

Gerente indicada CSC

Argumento 1: Colocaria em risco a estrutura da controladoria H
Gerente indicada CSC

Argumento 1: Durante transição ficará provisoriamente vinculada
                        à Superint Planej Diretoria Operação RMSP com
                        centro de custo específico H

Gerente indicada CSC

Argumento 2: Questionou Ger control ler diretoria operação RMSP
                         sobre criação de centro de custo provisório para CSC
                         na Superint Planej diretoria operação RMSP

H
Gerente indicada CSC

NH
Centro de custo provisório

Argumento 3: Memorando sol ici tação centro de custo provisório para CSC
                        estava na mesa do diretor operação RMSP para assinatura

H Ger controller
diret oper RMSP

NH

Centro de custo provisório

Memorando sol icitação
centro de custo provisório 
para CSC

Argumento 4: Sups estranharam solici tação de centro de custo provisório
                        para CSC na Superint Planej Diretoria operação RMSP e
                        não diretamente na diretoria operação RMSP

H
Sups

NH
Centro de custo provisório

Fórum diretoria

Argumento 5: Decisão de centro de custo provisório para CSC tinha sido
                        objeto de discussão com diretor sobre possibil idade de
                        alocação de pessoas

H
Gerente indicada CSC

NH
Centro de custo provisório

Argumento 6: Eventos do dia-a-dia ficariam com o Sup Planej diretoria operação RMSPH
Gerente indicada CSC

Argumento 7: Sups falaram de maneira irônica que Superint Planej diretoria operação RMSP
                        ficaria inchada

H
Sups

NH
Centro de custo provisório

Argumento 8: Centro de custo para CSC ficaria em separado para facil itar migração para o
                        departamento futuro

H Sup Planej diretoria
operação RMSP

NH
Centro de custo provisório

Argumento 9: Questinou diretor sobre exigência de detalhamento pela diretoria financeira
                        para centros de custo provisórios para CSC

H
Implementador

NH
Centro de custo provisório

Diretoria financeira

Argumento 10: Poderia haver alguma restrição à concessão dos centros de custo provisório
                          para o CSC pela diretoria financeira

H
Gerente indicada CSC

NH
Centro de custo provisório

Diretoria financeira

Argumento 1: Impacto significativo para área operacional H
Gerente indicada CSC
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APÊNDICE G – Glossário de expressões ANT 

 

 Actante: “aquele que realiza ou vivencia um ato, porque é aplicável não apenas a 

humanos, mas também a animais, objetos ou conceitos” (CZARNIAWSKA, 2005, p.8, 

tradução livre). É  “qualquer coisa que atue ou muda ações, ação sendo definida por uma 

lista de desempenhos através de julgamentos; desses desempenhos é deduzido um 

conjunto de competências com o qual o actant é dotado [...] um ator é um actant dotado 

com um caráter (usualmente antropomórfico)” (AKRICH; LATOUR, 1992, p. 259, 

tradução livre). 

 Ação à distância: Esta teoria considera também como o poder pode ser exercido à 

distância em pontos geograficamente distantes. Para isso ocorrer seria necessário um 

acúmulo gradual de informações sobre o que deveria ser controlado (ALCADIPANI; 

TURETA, 2008); 

 Agência: A expressão agência está relacionada à capacidade de ação. Na visão tradicional 

tal capacidade seria restrita aos humanos. Entretanto, a ANT quebra tal premissa 

atribuindo esta capacidade tanto a entidades humanas quanto às não-humanas. A agência, 

na ótica da ANT, emergiria do arranjo das entidades, um produto relacional. 

(ALCADIPANI; TURETA, 2008). 

 Ator: A ANT vê os atores como sendo entidades que agem, associam-se e promovem 

mudanças na rede a que pertencem. “Os atores são redes compostas por pessoas, 

máquinas, textos, dinheiro, ou em outras palavras, são constituídos por elementos 

heterogêneos (humanos e não-humanos), contingencialmente conectados” 

(ALCADIPANI; TURETA, 2008, p. 5). 

 Caixa-preta: Expressão originária da cibernética. Utilizada quando um conjunto de 

comandos é por muito complexo. Refere-se a algo do qual o conhecimento interno, de 

como funciona, é desnecessário, a não ser suas entradas e saídas (LATOUR, 2000). 

 Coletivos: “projeto de montagem de novas entidades ainda não agrupadas e as quais, por 

esta razão, claramente aparecem como não feitas de substâncias sociais” (LATOUR, 

2005, p. 75, tradução livre). 

 Ciborgue: é “uma criatura híbrida, composta de organismo e máquina. Mas, ciborgues são 

compostos por tipos especiais de máquinas e tipos especiais de organismos apropriados 

para o final do século XX. Ciborgues são entidades híbridas pós-segunda guerra mundial, 

feitas, primeiramente, de nós mesmos e outras criaturas orgânicas em nossas não 
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escolhidas aparências tecnologicamente elevadas como sistemas de informação, textos, 

desejo e trabalho ergonomicamente controlados e sistemas reprodutivos. O segundo 

ingrediente essencial em ciborgues são as máquinas que aparecem, também, como 

sistemas, textos e auto-representados, aparatos ergonomicamente projetados” 

(HARAWAY, 1991, p. 1, tradução livre). 

 Estrutura: Existe um debate recorrente no tocante à relação entre agência e estrutura, no 

qual micro e macro são contrapostos como um sendo causador do outro e vice-versa. A 

ANT não busca a explicação de um a partir do outro, mas sim o entendimento da relação 

entre ambos (ALCADIPANI; TURETA, 2008). 

 Envolvimento (enrolment): É a terceira de quatro etapas do processo de translação. 

“Designa o instrumento pelo qual um conjunto de papéis inter-relacionados é definido e 

atribuído a atores que os aceitam. Geração de interesses conquista envolvimento se for 

bem-sucedido.” (CALLON, 1986, p.211, tradução livre). 

 Geração de interesses (interessement): É a segunda de quatro etapas do processo de 

translação. pode ser conceituada como “um grupo de ações por meio das quais uma 

entidade [...] procura impor e estabilizar a identidade dos outros atores definidos através 

da problematização” (CALLON, 1986, p. 207-208, tradução livre). 

 Intermediários: “... o que transporta significado ou força sem transformação: definindo 

suas entradas é suficiente para definir suas saídas. Para todos os propósitos práticos, um 

intermediário pode ser tomado não só como uma caixa-preta, mas também como uma 

caixa-preta contando por um, mesmo se internamente é feita de várias partes” (LATOUR, 

2005, p. 39, tradução livre). 

 Mediadores: “não podem ser contados como apenas um; podem ser contados por um, por 

nenhum, por vários ou por infinitos. Suas entradas nunca são uma boa predição de suas 

saídas; suas especificidades tem que ser levadas em conta sempre. Mediadores 

transformam, transladam, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

supostamente carregam” (LATOUR, 2005, p. 39, tradução livre). 

 Mobilização (mobilisation): É a quarta e última etapa do processo de translação. Consiste 

em “conferir mobilidade a entidades que não anteriormente acessíveis. [...] Por meio da 

designação de sucessivos porta-vozes e o estabelecimento de uma série de equivalências, 

todos esses atores são primeiro deslocados e depois remontados num certo lugar e num 

tempo particular” (CALLON, 1986, p. 214, tradução livre). 
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 Não-humanos: Para Latour (2001) o conceito de não-humano só tem algum significado no 

par ‘humano-não-humano’. Os sociólogos do social incorporam por meio do conceito da 

semiótica greimasiana de actant que refere-se não só aos humanos, mas também a 

“animais, objetos ou conceitos” (CZARNIAWSKA, 2005, p. 8, tradução livre). 

 Poder: Na ANT o poder é visto como relações estabelecidas pela forma como os atores 

estão associados. Considera e analisa como tais relações são construídas empiricamente. 

Na ANT o poder não é compreendido como dominação nem como causa, mas como efeito 

das relações constituídas consciente e inconscientemente pelas translações (AMANTINO-

DE-ANDRADE, 2004). 

 Problematização (problematization): É a primeira de quatro etapas do processo de 

translação. Consiste na “determinação de um conjunto de atores” e definição de suas 

identidades “de tal forma a estabelecê-los como um ponto obrigatório de passagem na 

rede de relacionamentos que estão construindo” (CALLON, 1986, p. 204, tradução livre). 

 Quase-objetos: Tipo de não-humano que não tem materialidade física, não é um objeto. 

Um exemplo de quase-objeto é uma rotina organizacional (CZARNIAWSKA, 2005). 

 Rede-de-atores: As redes de atores na ANT caracterizam-se pela associação, durante um 

determinado período de tempo, de entidades animadas ou inanimadas, ou seja, redes de 

redes. Tais relações são mutáveis ao longo do tempo fazendo com que tais redes não 

sejam fixas, estáveis ou definitivas (ALCADIPANI; TURETA, 2008). 

 Simetria: É um dos seus princípios mais importantes, no qual a mesma explicação deve 

ser dada a todos os elementos constituintes da rede, implicando na indissociabilidade entre 

entidades (humanas e não-humanas). A ANT entende a simetria como uma ferramenta 

heurística, ou seja, voltada ao descobrimento das relações entre os atores. Reconhece a 

diferença entre humanos e não-humanos, porém, contingencialmente, são considerados 

como iguais para fim da análise nas redes às quais pertenceriam (ALCADIPANI; 

TURETA, 2008). 

 Teoria ator-rede: Denominação histórica da ANT. São outras denominações a ‘sociologia 

das associações’, ‘sociologia da tradução’ e a ‘sociologia da translação’ (LATOUR, 

2005). 

 Translação: “o processo geral durante o qual a identidade dos atores, a possibilidade de 

interação e as margens de manobra são negociadas e delimitadas” (CALLON, 1986, p. 

203). 
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APÊNDICE H – Versões ampliadas dos diagramas dos actantes 

 

 Figura 176 – Versão ampliada da figura 43 – Diagrama actantes – Situação inicial considerada 

 Figura 177 – Versão ampliada da figura 44 – Diagrama actantes – Proposição da Regionalização do SESMT 

 Figura 178 – Versão ampliada da figura 49 – Diagrama actantes – Projeto de mapeamento de processos 

 Figura 179 – Versão ampliada da figura 52 – Diagrama actantes – Projeto de formalização dos gestores 

 Figura 180 – Versão ampliada da figura 54 – Diagrama actantes – Projeto do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da 

RMSP 

 Figura 181 – Versão ampliada da figura 65 – Diagrama actantes – Implementação CSC - Planejamento 

 Figura 182 – Versão ampliada da figura 79 – Diagrama actantes – Implementação CSC – Início de operação 
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Figura 176 – Versão ampliada da figura 43 – Diagrama actantes – Situação inicial considerada 
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Figura 177 – Versão ampliada da figura 44 – Diagrama actantes – Proposição da Regionalização do SESMT 
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Figura 178 – Versão ampliada da figura 49 – Diagrama actantes – Projeto de mapeamento de processos 
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Figura 179 – Versão ampliada da figura 52 – Diagrama actantes – Projeto de formalização dos gestores 

  



385 

 

Figura 180 – Versão ampliada da figura 54 – Diagrama actantes – Projeto do modelo de gestão administrativa da diretoria de operação da RMSP 
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Figura 181 – Versão ampliada da figura 65 – Diagrama actantes – Implementação CSC - Planejamento 
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Figura 182 – Versão ampliada da figura 79 – Diagrama actantes – Implementação CSC – Início de operação 
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APÊNDICE I – Caixas-pretas e controvérsias relevantes com seus temas e posições dos actantes principais (‘Tabela’ do cosmos) 
 

Quadro 11 – Caixas pretas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância 
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A
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D
ir
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ol
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ia
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Escolha seria assistida x x x x g

Diretor faria escolha 

direta
x

Um dos gerentes adm x r

Implementador x x xm

Um dos gestores adm r g s x

Contra a indicação a 

partir dos gestores
x

Uso metodologia 

original consultoria 

CSC

x x

Uso metodologia perfil 

psicológico
x x xr x x x xr Xr x

Uso critérios 

adicionais
x xr x x x

Contra critério escolha 

pelo perfil psicológico
x c x xc

Informação deveria ser 

compartilhada
x x x

Informação tinha que 

ser restrita
x x x

Cabe ao diretor x x x g x x x x

Cabe aos gers adms x

Teria acesso x x

Não teria acesso x

Diretor deveria 

divulgar
x

Implementador poderia 

divulgar
x

Acesso implementador aos 

dados relativos ao processo

Divulgação do nome do 

gerente indicado

Definição do 

gerente do CSC

Processo de 

escolha do 

gerente do 

CSC

x

Assistência à escolha

Candidatos a gerente do CSC

Critérios de escolha

Transparência do processo

Decisão final

Posições dos grupos de 

interesse

ACTANTES

Humanos Quase-objeto Objeto Ator institucional

Denominação da 

controvérsia

Descrição da 

controvérsia

C
ai

xa
-p

re
ta

Tema

 
Fonte: Mapas mentais das caixas-pretas selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 11 – Caixas pretas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 

 

 

 

 



392 
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 Fonte: Mapas mentais das caixas-pretas selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância 
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Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12– Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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gestores (PARTE 

1)

Formalização 
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supervisão de 

profissionais 

nessa 
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desde redução 

da estrutura 
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anos antes.

Conteúdos demandados

Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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ACTANTES

Humanos Quase-objeto Objeto Ator institucional

Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 

D
ir

et
or

A
ss

es
so

ra
 d

ir
et

or

Im
pl

em
en

ta
do

r

C
on

su
lt

or
 C

SC

G
er

en
te

 C
SC

G
es

to
re

s 
C

SC

Su
pe

ri
nt

en
de

nt
es

G
er

en
te

s 
ad

m
s

G
es

to
re

s 
ad

m
s

O
ut

ro
s 

ac
ta

nt
es

 h
um

an
os

A
rq

ui
vo

 p
ow

er
po

in
t

P
la

ni
lh

as
 e

le
tr

ôn
ic

as

D
ia

gr
am

as

Si
st

em
a 

co
rp

or
at

iv
o 

T
I

C
or

re
io

 e
le

tr
ôn

ic
o

A
ge

nd
a

D
oc

um
en

to
s

M
ét

od
os

E
st

ud
os

 e
 p

ro
je

to
s

L
eg

is
la

çã
o

C
el

ul
ar

 3
G

P
la

ca
 d

e 
ca

rr
o

L
oc

al
 f

ís
ic

o

C
on

su
lt

or
ia

 P
er

fi
l P

si
co

ló
gi

co

C
on

su
lt

or
ia

 m
ap

ea
m

. p
ro

ce
ss

os

C
on

su
lt

or
ia

 R
ed

uç
ão

 C
us

to
s

C
on

su
lt

or
ia

  C
ar

go
s 

Sa
lá

ri
os

C
on

su
lt

or
ia

 Q
ua

lid
ad

e

Ó
rg

ão
s 

ex
te

rn
os

E
qu

ip
e 

C
SC

E
qu

ip
es

  a
dm

s

F
ór

um
 a

dm

F
ór

um
 d

a 
di

re
to

ri
a

A
ut

or
id

ad
es

 f
un

ci
on

ai
s

D
ir

et
or

ia
 c

ol
eg

ia
da

Para ir para o CSC x x x

Zona Cinzenta x xg x a x x xg ag

Modelo 1 – mantém 

segmentação original
x x x x x x x
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(aplicação geral)
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Neutra x
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adms devido 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Processo de 
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Posições dos grupos de 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 



403 

 

Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação)
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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Quadro 12 – Controvérsias não encerradas, posições e grupos de interesse por ordem de relevância (continuação) 
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Fonte: Mapas mentais das controvérsias selecionadas para relato 

Legenda: x - Observação participante; a – grupo de foco com deptos adms; m – grupo de foco com gestores do depto adm manut (subordinados do gera dm manut / 

implementador); d – Entrevista com diretor operação RMSP; c – Entrevista com Superintendente UN Centro; s – Entrevista com Superintendente UN Sul; g – Entrevista com 

gerente do CSC; r – Entrevista com consultor CSC 
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ANEXO A – Solicitação de autorização para pesquisa de campo na Empresa X 
 

A figura abaixo é uma reprodução do texto da solicitação de autorização para realização da 

pesquisa de campo. Foram suprimidas palavras ou expressões que pudessem levar à 

identificação da organização. A apresentação aqui tem objetivo para caracterização 

metodológica de como foi obtida a autorização e as condições de concessão. 

 

ASSUNTO: Pesquisa de campo para tese de Doutorado de empregado 
O empregado Clovis Cerretto Pinto, engenheiro, gerente do [NOME DA UNIDADE ORGANIZACIONAL 

NO QUAL É GERENTE] está cursando desde Fev/2010 o curso de Doutorado em Administração de 

Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A partir de sua solicitação em Janeiro/2010 foi concedido, 

a partir de Agosto/2010, o subsídio de pós-graduação apoiando, de maneira inestimável, a execução do referido 

curso.  

 

O empregado já concluiu a fase de disciplinas com aprovação e encontra-se na fase de elaboração da tese. O 

tema escolhido na linha de pesquisa de Gestão Humana e Social nas Organizações da referida Universidade, foi 

“Mudanças Organizacionais”. A escolha foi norteada pela relevância que o mesmo tem no âmbito empresarial 

de maneira geral e de poder trazer contribuições objetivas e inovadoras à própria [NOME DA EMPRESA], já 

que em doutorado trabalha-se na frente de desenvolvimento do estado da arte. A execução de um estudo sobre 

esse assunto tem como requisito primordial a realização de uma pesquisa de campo, conforme esclarece a 

correspondência datada de 2/6/2011 da Profa. Dra. Darcy M. M. Hanashiro, Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação em Administração de Empresas, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da referida 

Universidade (ANEXO). 

 

Coincidentemente, no presente momento (Julho/2011), o empregado está envolvido num projeto de mudança 

relativo à “Mudança do modelo de gestão administrativa da Diretoria [NOME DA DIRETORIA]”. Na 

presente etapa do processo, após estudo preliminar, estão sendo envidados esforços para implementação de um 

modelo de “Centro de Serviços Compartilhados”. 

 

Com vistas a concentrar esforços do empregado, trazendo contribuições tanto para a [NOME DA EMPRESA] 

quanto para o doutorado, seria interessante permitir a realização da etapa de campo tendo o referido processo de 

mudança como foco. A proposta é fazer um estudo longitudinal (acompanhando ao longo do tempo a evolução 

da mudança), tendo como estratégia de pesquisa um estudo de caso, que requer o uso de diversas fontes de 

evidência para construção de dados (observação participante, entrevistas, grupos de foco, etc.). Importante dizer 

que no relatório de pesquisa (a tese) serão mantidos no anonimato o nome da própria empresa, do setor de 

atuação da empresa, das áreas e das pessoas. O importante é a dinâmica dos acontecimentos: o "O que" e 

"como foi feito", mas não a identificação efetiva de "quem fez". Serão utilizadas denominações genéricas (por 

exemplo: Entrevistado 1, Entrevistado 2, Executivo A, etc). Portando, na tese, bem como em quaisquer artigos 

dela provenientes apresentados em congressos ou publicados em periódicos científicos, manter-se-ão 

preservadas tanto a identidade das pessoas quanto da [NOME DA EMPRESA], para não gerar quaisquer 

transtornos às mesmas. 

 

Mesmo com esse conjunto de medidas para preservar a identidade de todos os envolvidos, a empresa precisa 

autorizar que o trabalho seja feito, razão da presente correspondência. Portanto, solicitamos a autorização dessa 

unidade à utilização do processo de mudança descrito como objeto de pesquisa de campo, dentro das condições 

de sigilo informadas. Esclarecemos que esta autorização, apesar de formalizada, não precisará constar da tese, 

mas ficará arquivada para fins de controle documental do pesquisador no projeto. Informamos que já temos a 

anuência de nossa diretoria. 

 

Clovis Cerretto Pinto
101

 

[DENOMINAÇÃO DA UNIDADE ORGANIZACIONAL DO PESQUISADOR] 

 

[NOME DO SUPERIOR IMEDIATO] 

[DENOMINAÇÃO DA UNIDADE ORGANIZACIONAL DO SUPERIOR IMEDIATO]  

                                                 
101

 O pesquisador é o gerente. Para não legislar em causa própria buscou anuência de seu superior. 
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ANEXO B – Autorização para pesquisa de campo na Empresa X 

 

A figura abaixo é uma reprodução do texto de autorização para realização da pesquisa de 

campo. Foram suprimidas palavras ou expressões que pudessem levar à identificação da 

empresa. A apresentação aqui tem objetivo para caracterização metodológica de como foi 

obtida a autorização e as condições de concessão. 

 

À [NOME DA UNIDADE ORGANIZACIONAL SUPERIOR] 

 
 

 

[AUTORIZADOR NO RH CENTRAL DA EMPRESA] 
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ANEXO C – Processo para Autorização da pesquisa pelo Comitê de Ética da UPM 

 

Pleito do pesquisador perante o Comitê de Ética da UPM 

São Paulo, 17 de Maio de 2012 

 

Ao 

Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Ref: Avaliação de projeto de tese já qualificado 

 

Prezados Senhores, 

 

Venho por meio desta solicitar deste comitê a avaliação de meu projeto de tese, já qualificado, 

em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas (PPGA) 

desta Universidade, sob orientação da Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico.  

O referido projeto, cujo título é “Mudança organizacional à luz da Sociologia da Translação“, 

caracteriza-se como um estudo longitudinal de um processo de mudança organizacional, que 

consiste na implementação de um Centro de Serviços Compartilhados – CSC, em uma 

empresa de serviços públicos de grande porte com atuação no Estado de São Paulo. Sua 

denominação e setor de atuação são aqui omitidos com o objetivo de preservar a identidade 

tanto da empresa, quanto das pessoas envolvidas. Além do papel de pesquisador, conferido 

pela pesquisa, tenho outros dois papéis internos à organização: gerente de uma área envolvida 

no processo de mudança e implementador do CSC por designação superior. 

Para desenvolver o trabalho internamente, busquei antes da qualificação, a autorização formal 

da organização por meio da consulta à minha gerência superior, ao diretor da área e da 

autoridade funcional de recursos humanos da empresa. Por parte da UPM, a oficialização do 

pleito e caracterização da necessidade de um estudo de campo foi formalizado pela 

coordenadora do PPGA do CCSA, profa. Dra. Darcy Hanashiro, por meio de carta endereçada 

à empresa em 2/6/2011 (anexa). Esta carta foi submetida à apreciação da autoridade funcional 

de Recursos Humanos da empresa por meio de memorando interno de minha gerência em 

8/7/2011 (anexo), tendo sido obtida autorização por escrito da empresa em 18/07/2011 

(anexa). 

O memorando explicitou as condições de execução da pesquisa de campo, ao especificar: 

Com vistas a concentrar esforços do empregado, trazendo contribuições tanto para a 

[NOME DA EMPRESA] quanto para o doutorado, seria interessante permitir a 
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realização da etapa de campo tendo o referido processo de mudança como foco. A 

proposta é fazer um estudo longitudinal (acompanhando ao longo do tempo a 

evolução da mudança), tendo como estratégia de pesquisa um estudo de caso, que 

requer o uso de diversas fontes de evidência para construção de dados (observação 

participante, entrevistas, grupos de foco, etc.). Importante dizer que no relatório de 

pesquisa (a tese) serão mantidos no anonimato o nome da própria empresa, do setor 

de atuação da empresa, das áreas e das pessoas. [...] Portanto, na tese, bem como 

em quaisquer artigos dela provenientes apresentados em congressos ou 

publicados em periódicos científicos, manter-se-ão preservadas tanto a 

identidade das pessoas quanto da [NOME DA EMPRESA], para não gerar 

quaisquer transtornos às mesmas. 

A partir da autorização conferida deu-se andamento ao levantamento de campo por meio de 

observação participante com o registro sistemático de todos os eventos afeitos à 

implementação do CSC nos quais eu, na condição de pesquisador, tivesse presenciado ou a 

mim tivesse sido relatado. 

Preocupado com os contornos éticos no projeto, por conta dos três papeis exercidos, tomei 

ainda a medida de compartilhar com meus pares, gerentes administrativos de mesmo nível na 

diretoria e atores intimamente ligados ao processo de mudança em curso, meus três papeis 

exercidos, a autorização obtida e a dinâmica de registro dos dados, com destaque para o sigilo 

de identidade e à possibilidade de manifestação a qualquer momento de qualquer fato que 

gerasse qualquer desconforto ao envolvido. A anuência do grupo foi registrada em ata da 

reunião em 15/09/2011: 

4. Implementação CSC M - Pesquisa de campo para Doutorado - Clovis 

Clovis está fazendo pesquisa para seu doutorado sobre o tema “Mudanças 

organizacionais” e está adotando o projeto de implementação do CSC como trabalho 

de campo a ser pesquisado na [NOME DA EMPRESA] como estudo de caso. A 

autorização foi solicitada à [SUPERINTENDÊNCIA DE RH] via CI, para liberação 

para a realização do referido estudo (teve antes a concordância do Sr. diretor) e foi 

autorizado formalmente pela [SUPERINTENDÊNCIA DE RH]. O Papel de 

pesquisador é de observar e registrar as dinâmicas que estão ocorrendo nas 

mudanças ocasionadas pelo novo modelo (CSC) ao longo do tempo garantindo o 

sigilo sobre o setor de atuação da empresa, o nome da empresa e o nome das pessoas 

com vistas a não gerar constrangimentos. Técnicas de disfarce podem ser utilizadas 

para não permitir a identificação direta. 

Neste cenário de dados em construção, com as autorizações formais já obtidas junto à 

organização e com o conhecimento e anuência dos atores principais, o projeto foi submetido 

em 4/10/2011 à banca de qualificação. Não houve por parte da banca qualquer restrição 

quanto às estratégias de pesquisa adotadas, nem da adoção de múltiplos papéis pelo 

pesquisador, já que tais questões são suportadas pelo paradigma epistemológico pós-

moderno/pós-estruturalista adotado e explicitamente declarado no projeto de pesquisa. As 

considerações dos avaliadores foram apenas de cuidados na esfera ética. 

Portanto, à luz das correspondências externas e internas trocadas, dos esclarecimentos perante 

atores próximos ao processo em curso e da avaliação da banca, tanto sob o prisma científico, 

quanto ético, entendemos que a observação participante foi esclarecida e convenientemente 

autorizada. 
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Por outro lado, com o objetivo de conferir outras vozes, além da minha ao estudo, 

aumentando assim sua confiabilidade, pretendo realizar entrevistas individuais ou em grupo 

(grupos de foco) para debate de temas específicos que confirmem ou contrastem a visão do 

pesquisador, com vistas a enriquecer o entendimento do processo de mudança em estudo e ao 

mesmo tempo, dar oportunidade de manifestação direta de alguns dos atores-chave do 

processo. Entendo que entrevistas refletem questões éticas de ordem diferente e mais 

significativas pela possibilidade de citação de trechos do discurso do entrevistado que 

expressem manifestações do mesmo, uma vez que em pesquisas qualitativas é recomendada a 

apresentação dos dados que exemplifiquem o ponto de vista do participante para que possa ser 

considerada consistente. 

Pretendo realizar cerca de seis entrevistas individuais com atores-chave do processo de 

mudança (diretor, assessora de diretoria, gerente do CSC, consultor, superintendente 

favorável ao processo, superintendente crítico ao processo), assim como um grupo de foco 

com meus pares (gerentes administrativos da organização da diretoria). O registro dos dados 

será feito por meio de gravações de áudio com transcrição subsequente submetida à aprovação 

do entrevistado (com possibilidade de veto de trechos específicos considerados sensíveis à luz 

do entrevistado). Antes de cada entrevista, seja individual ou em grupo, será entregue a cada 

entrevistado o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. 

Encontro-me à disposição para quaisquer informações adicionais, aguardando o parecer e as 

providências eventuais a serem tomadas sob recomendação do Comitê de Ética da UPM. 

Atenciosamente, 

 

 

Ms. Clovis Cerretto Pinto 

Doutorando PPGA CCSA 

11-9281.8619 

cloviscerretto@uol.com.br 
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Autorização do Comitê de Ética da UPM 
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Comunicado ao entrevistado sobre as condições de sua participação na pesquisa 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SUJEITO DE PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa, MUDANÇA 

ORGANIZACIONAL À LUZ DA SOCIOLOGIA DA TRANSLAÇÃO, que se propõe a 

compreender em maior profundidade a dinâmica da mudança organizacional. Os dados para o estudo, 

na fase atual do levantamento, serão coletados através da aplicação de entrevista semi-estruturada 

individual ou coletiva (grupo de foco). A entrevista será conduzida pelo Pesquisador Responsável e 

tanto os instrumentos de coleta de dados, quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 

participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. Tanto no relatório final da pesquisa (tese), quanto em artigos 

acadêmicos dela derivados, será mantido o anonimato dos entrevistados, da organização onde 

trabalham e do local de realização da entrevista. As informações coletadas serão gravadas e transcritas 

para permitir melhores condições de tratamento dos dados pelo Pesquisador Responsável, e analisadas 

em conjunto com a de outros participantes. 

 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 

Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 

momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa:_____________________________________________________ 

 

Assinatura Sujeito de Pesquisa:____________________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

 

 

São Paulo,__ de_______ de 2012. 

 

 

 

Ms. Clovis Cerretto Pinto                            Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 

Pesquisador Responsável                                                                              Orientadora 

 Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas – CCSA 

Rua da Consolação, 930 - Cep 01302-907 – 

Consolação - São Paulo – SP 

Tels: (05511) 2114-8162 
          (05511) 9832.6768 

E-mail: silviarussi@mackenzie.br 
                   
                                                                                                                                                           

mailto:silviarussi@mackenzie.br

