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RESUMO 
 
 
Mudança nas organizações pode ser entendida a partir de uma ótica contínua, como um 
processo que emerge das ações cotidianas dos atores que atuam no âmbito das organizações, 
ao longo do tempo, por meio de acomodações e experiências frente às contingências diárias 
(ORLIKOWSKI, 1996), em um processo constante de construção do vir-a-ser (TSOUKAS; 
CHIA, 2002) das empresas. Subjacentes a essas ações cotidianas dos atores visando à 
obtenção de recursos em ambiente competitivo, estão os valores relativos à competição 
organizacional - VRCO (DOMENICO, 2007a). A partir desse entendimento e levando em 
consideração a importância dos estudos longitudinais para a compreensão das mudanças nas 
empresas (MINTZBERG, 1979; PETTIGREW, 1990; VAN DE VEN; HUBER, 1990; VAN 
DE VEN; POOLE, 1995; BEER; EISENSTAT, 1996; ORLIKOWSKI, 1996), procuramos dar 
seguimento a um projeto do CNPq no âmbito do grupo de pesquisa de Valores, Dignidade e 
Gestão, continuando os estudos iniciados na empresa denominada CMA, escolhida em função 
de sua proposta diferenciada de gestão. Nosso objetivo aqui foi identificar e analisar quais 
VRCO foram mantidos, descontinuados ou ressignificados ao longo do processo de vir-a-ser 
dessa empresa, no período de 2013 até final de 2015. Para tanto, foi empregada a abordagem 
qualitativa, tendo como estratégia de pesquisa o estudo de caso único com incursão 
transversal, considerando como fontes de evidências 22 entrevistas semiestruturadas, 
observações não participante, conversas espontâneas e documentos. Como resultado da 
análise dos dados levantados, foi possível identificar que os VRCO ‘coerência entre o que é 
dito e o que é feito’, ‘informalidade’, ‘compromisso com o resultado’, ‘conhecimento 
especializado’, ‘inovação’ e ‘liberdade’ foram mantidos e os VRCO ‘participação coletiva’ e 
‘primazia do ser humano’ foram ressignificados. Além disso, ‘compromisso com o fundador’ 
foi descontinuado, sendo substituído pelo novo valor relativo à competição organizacional 
‘compromisso com os sócios-diretores’ que, assim como os VRCO ‘esforço pessoal’ e 
‘colaboração’, foram construídos durante o intervalo objeto deste estudo. Identificamos 
também que a organização continua se diferenciando do mainstream da gestão no setor do 
qual ela faz parte, devido à manutenção de determinados aspectos considerados diferenciais 
com relação a outras empresas do segmento fiscal e tributário. Como contribuições 
acadêmicas, colaboramos para o entendimento da mudança contínua, enquanto um processo 
de vir-a-ser, por meio da análise de valores relativos à competição organizacional, 
considerados como categorias institucionalizadas, de caráter relativamente provisório. E como 
contribuições práticas, oferecemos aos gestores uma reflexão para compreender mudanças nas 
organizações para além da abordagem episódica e entender como as empresas podem se 
destacar do mainstream da gestão. 
 
Palavras-chave: Mudança contínua. Valores relativos à competição organizacional. 
Stakeholders. Construcionismo Social. 
  



 

 

ABSTRACT 
 
 
Organizational change may be viewed from an ongoing standpoint as a process emerging 
from the daily actions of players functioning within the organizational sphere over time, 
through experiences and adjustments to everyday contingencies (ORLIKOWSKI, 1996), in a 
constant corporate coming-to-be construction process (TSOUKAS; CHIA, 2002). Underlying 
these daily actions by players pursuing resources in a competitive context are values related to 
organizational competition – VROC (DOMENICO, 2007a). Steered by this understanding, 
and taking into consideration the importance of longitudinal studies for understanding 
corporate changes (MINTZBERG, 1979; PETTIGREW, 1990; VAN DE VEN; HUBER, 
1990; VAN DE VEN; POOLE, 1995; BEER; EISENSTAT, 1996; ORLIKOWSKI, 1996), we 
extend a project undertaken by Brazil’s National Council for Scientific and Technological 
Development (CNPq), under the aegis of the Values, Dignity and Management research 
group. Moving ahead with studies that began with the CMA company, selected for its unusual 
management approach, we identify and analyze which VROCs were maintained, abandoned 
or re-signified during the coming-to-be process of this company from 2013 through to year-
end 2015. Using a qualitative method grounded on the single case study research strategy 
with a cross-sectional approach, 22 semi-structured interviews constituted the sources of 
evidence, together with non-participant observations, spontaneous conversations and 
documents. Through analyzing these data, it was noted that the following VROCs were 
maintained: ‘coherence between what is said and what is done’; ‘informality’; ‘commitment 
to results’; ‘specialized knowledge’; ‘innovation’; and ‘freedom’, while ‘collective 
participation’ and ‘primacy of the human being’ VROCs were re-signified.  Moreover, 
‘commitment to the founder’ was discontinued, replaced by the new organizational 
competition value of ‘commitment to the managing partners’ which was built up during the 
period covered by this study, together with the ‘personal effort’ and ‘collaboration’ VROCs.  
We also noted that the organization continues to stand out from mainstream management 
styles in its sector through upholding certain aspects rated as comparative advantages over 
other firms in the fiscal and tax segment. As academic contributions, we contribute to the 
understanding of ongoing change as a coming-to-be process through analyzing values related 
to organizational competition, viewed as institutionalized and relatively provisional 
categories. As practical contributions, we offer administrators a reflection on understanding 
organizational changes beyond the episodic approach, showing how companies can stand out 
through mainstream management practices. 
 
Keywords: Ongoing change. Values relative to organizational competition. Stakeholders. 
Social construcionism.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
  
Quase nenhuma questão organizacional tem sido foco de tanta atenção quanto o assunto 

mudança organizacional (WETZEL; VAN GORP, 2014). Van de Ven e Poole (1995) 

afirmam que entender como e porque as organizações mudam têm sido um objetivo 

fundamental de pesquisadores não só da área da gestão, mas de muitas outras disciplinas. A 

partir do século XX, a velocidade da mudança tem aumentado muito, segundo alguns autores 

(ex.: CÂNDIDO; ABREU, 2002; KOTTER, 2002; QUINN, 1998). Ainda que outros 

pesquisadores considerem essa visão um “fetiche” (ex.: GRINT, 2001; GREY, 2004), é 

inegável o quanto a complexidade das transações econômicas e sociais e os avanços da 

tecnologia têm se acentuado (CHIA, 1999).  

 

Apenas para ter uma ideia da produção sobre mudança organizacional, pesquisa realizada na 

base de dados Scopus, na área de Social Sciences & Humanities, em 28 de abril de 2015, sem 

limite de tempo, considerando a expressão organizational change como palavra-chave e 

restringindo os resultados a artigos constantes em congressos, periódicos e revisões, 

apresentou como resultado 4.604 artigos.  

 

Apesar da grande quantidade de pesquisas, nas revisões da literatura, tanto internacionais 

(VAN DE VEN; POOLE, 1995; ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999; WEICK; QUINN, 1999), 

quanto nacionais (CRUZ; CECCHI; SOUZA, 2009; CRUZ; FREITAS, 2010; CERRETTO; 

TEIXEIRA, 2010), a maioria dos artigos analisados aborda a mudança organizacional tendo 

como foco não o elemento humano, mas aspectos tangíveis: tais como estruturas, processos, 

estratégias e tecnologias, entendendo a mudança não a partir de uma perspectiva contínua, 

mas de uma ótica episódica, de adaptação da organização a alterações em seus ambientes. 

Além disso, na maioria dessas pesquisas a mudança é vista como um fenômeno gerenciável. 

 

Segundo Orlikowski (1996) e Grey (2004), em muitas pesquisas que consideraram a mudança 

como um fenômeno passível de ser gerenciado, sua implementação não trouxe os resultados 

desejados. A falta de atenção aos aspectos intangíveis também é apontada como uma das 

causas de insucesso das mudanças organizacionais (ARMENAKIS; HARRIS; 

MOSSHOLDER, 1993). 

 



14 

 

Heracleous (2002) salienta que é imprescindível que ações para a promoção de mudanças 

efetivas baseiem-se na compreensão profunda dos aspectos culturais e humanos dos membros 

organizacionais, que estão continuamente agindo e interagindo. É preciso, então, atentar para 

o que emerge das ações no dia-a-dia da organização e analisar a mudança organizacional não 

como um processo que tem início, meio e fim claramente definidos, mas como um processo 

contínuo (WEICK; QUINN, 1999) em que os problemas do cotidiano levam a ideias que 

geram ações e novas respostas às contingências diárias, oportunidades e consequências não 

intencionais (ORLIKOWSKI, 1996). Sob essa ótica, adotada neste estudo, a organização não 

é entendida como algo pronto e acabado, mas um “vir-a-ser” (TSOUKAS; CHIA, 2002). 

 

Orlikowski (1996) frisa que a mudança nas organizações é intrínseca à prática diária e 

inseparável das ações em andamento dos membros organizacionais. É uma construção social 

realizada por atores que estão continuamente reconstruindo suas “redes de crenças e hábitos 

de ação em busca de acomodar novas experiências obtidas por meio das interações” 

(TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567). As redes de crenças são entendidas neste trabalho, a partir 

de Leitão e Domenico (2012), como valores (mais especificamente, valores relativos à 

competição organizacional) e os hábitos de ação, enquanto práticas construídas pelos 

stakeholders na tentativa de organizar o fluxo contínuo que compõe a realidade. 

 

É por meio das interações entre stakeholders que a organização vem-a-ser a cada momento. 

Nessa ótica, stakeholders-pessoas (DOMENICO; TEIXEIRA, 2014) tentam dar sentido 

(sensemaking, segundo WEICK, 1979) e lidar com os diversos eventos do cotidiano, por meio 

de improvisação e aprendizagem (WEICK; QUINN, 1999). Os valores relativos à competição 

organizacional (VRCO) subjazem às ações, mediadas pela linguagem, entre stakeholders que 

estão inseridos em um determinado contexto organizacional, sociopolítico, econômico e 

cultural. São crenças construídas socialmente sobre como e com quem os recursos são 

obtidos, podendo ser abandonadas e/ou ressignificadas ao longo do processo de vir-a-ser da 

organização (DOMENICO, 2008), constituindo categorias institucionalizadas 

(“institutionalized categories”, TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 578) que se modificam mais ou 

menos rapidamente a depender dos contextos. Tsoukas e Chia (2002) entendem categoria 

institucionalizada como algo que é construído pelas pessoas em suas interações e amplificada 

de tal modo que passa a ser uma característica da organização, mas com caráter provisório.   
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Teixeira e Paz (2009, p. 2) ressaltam que os gestores das organizações estão à procura de 

“novas formas de condução dos negócios, de novas alternativas de gerenciamento da relação 

da organização com seus stakeholders, uma vez que se inserem nessa nova sociedade, tendo 

que rever seu papel econômico, social e político”. Estudos recentes (DOMENICO, 2007a; 

DOMENICO, 2015; LEITÃO, 2010; BIBERG, 2013) mostram a existência de fundadores de 

empresas privadas que atuam em mercado competitivo, porém que entendem o lucro como 

consequência do respeito a funcionários, comunidade, clientes e outros públicos de interesse.  

 

Diante dessas considerações, entendemos ser importante estudar a mudança organizacional 

como fenômeno contínuo em organizações com uma proposta diferenciada de gestão, dando 

sequência a um projeto do CNPq no âmbito do grupo de pesquisa de Valores, Dignidade e 

Gestão, que busca estudar organizações que têm uma proposta de se colocarem para além do 

mainstream da gestão, com o objetivo de acompanhar se tal intento é mantido ao longo do 

tempo e como isso ocorre (ou não). Leitão (2010) fez a primeira investigação relacionada a 

esse projeto, tendo como objeto de estudo uma empresa, denominada de “CMA”, que tentava 

dar ênfases iguais à obtenção de resultado financeiro e ao desenvolvimento humano e social. 

Essa pesquisa foi desenvolvida abrangendo o período anterior a sua fundação, em 2005, até 

março de 2010, quando foram descritas e analisadas as práticas da organização desde sua 

fundação, que traziam subjacentes alguns valores relativos à competição organizacional. Em 

2012, essa organização foi novamente investigada, dessa vez por Biberg (2013), buscando 

verificar se os VRCO apreendidos por Leitão (2010) haviam sido mantidos, descontinuados 

ou ressignificados no período foco de sua investigação, entre março de 2010 e final de 2012. 

 

Visando dar continuidade a esse projeto, este estudo buscou responder a seguinte questão de 

pesquisa: 

Quais valores relativos à competição organizacional (VRCO) foram mantidos, 

descontinuados ou ressignificados ao longo do processo de mudança organizacional da 

CMA, no período de 2013 até final de 2015?  

 

Para analisar o vir-a-ser da organização, mediante valores relativos à competição 

organizacional, considerando esse novo período, estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: 
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• Descrever e analisar o processo de vir-a-ser da organização, ao longo do período de 

2013 até final de 2015, fazendo conexão com os períodos anteriores;  

• Descrever e analisar as práticas construídas pelos stakeholders e apreender os valores 

a elas subjacentes no período de 2013 até final de 2015.  

Para esta pesquisa foi empregada a abordagem qualitativa que, segundo Godoy (1995a, p. 21), 

“ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que 

envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos 

ambientes”. A abordagem qualitativa também “é, frequentemente, a maneira mais eficaz para 

descobrir as dinâmicas específicas da mudança, porque proporciona informações valiosas 

sobre como e porque a mudança se desdobra em organizações e seus impactos em vários 

níveis de análise” (GRAY; STENSAKER; JANSEN, 2012, p. 121). A estratégia de pesquisa 

utilizada no projeto do CNPq, do qual este trabalho faz parte, foi o estudo de caso qualitativo 

longitudinal. Porém, para construir os dados referentes ao período de 2013-2015, foi realizada 

uma incursão transversal.  

 

As fontes de dados foram documentos disponibilizados pela organização para serem 

utilizados neste trabalho, tais como: textos sobre a empresa que foram enviados para a 

imprensa, informações disponíveis no site da organização, edições do jornal interno da CMA, 

a sua “carta de valores” e fotografias do escritório da matriz localizada na cidade de São 

Paulo; observação não participante; entrevistas semiestruturadas (foram entrevistados 

stakeholders internos da empresa, incluindo os sócio-diretores e funcionários dos mais 

diversos níveis hierárquicos, que estão na empresa desde a sua fundação ou que foram mais 

recentemente contratados) e conversas espontâneas. 

 

Para análise dos dados foi utilizada a abordagem denominada “ad hoc meaning generation” 

(geração de significado “ad hoc”) de Kvale (1996). Empregando essa abordagem, o 

pesquisador tem a liberdade de lançar mão de diferentes caminhos para gerar significado com 

base nos seus dados levantados e de acordo com o seu objetivo de pesquisa, visando encontrar 

o mais apropriado caminho, como efetuado no estudo de Domenico (2007a).  

 

Pretendemos, com este trabalho, contribuir para consolidar uma outra possibilidade 

metodológica para o entendimento da mudança contínua, enquanto um processo de organizar, 
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de vir-a-ser, mediante a compreensão da construção e reconstrução de valores subjacentes às 

interações de atores, que atuam enquanto stakeholders, e que detêm recursos imprescindíveis 

para a organização. Em segundo lugar, mostrar a importância de se fazer estudos longitudinais 

que, apesar de serem recomendados por vários autores para se estudar mudança nas 

organizações (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999; ORLIKOWSKI, 1996; HERACLEOUS, 

2002), não são comuns no Brasil. Em terceiro lugar, contribuir para colocar luz em 

organizações que procuram uma forma diferenciada de gestão, ao buscarem manter uma 

tensão entre visões de mundo empresariais antagônicas (LEITÃO; DOMENICO, 2012), 

analisando-as ao longo do tempo, em seu vir-a-ser.  

 

Para tanto, esta dissertação é composta por um referencial teórico contendo informações sobre 

os temas mudança no âmbito das organizações e valores relativos à competição 

organizacional. A seguir, são expostos e explicados os procedimentos metodológicos 

adotados nesta pesquisa e relatado o processo de mudança da CMA nos períodos anteriores. 

Na sequência, são descritas e analisadas as práticas construídas pelos stakeholders internos da 

empresa no período 2013-2015 e apreendidos os VRCO a elas subjacentes, fazendo conexão 

também com os intervalos anteriormente pesquisados na organização. Para finalizar, são 

apresentadas as considerações finais referentes a este estudo. Além disso, o roteiro utilizado 

para a realização das entrevistas na CMA, bem como um excerto de quadro, contendo falas e 

práticas referentes a um dos VRCO apreendidos no período alvo desta pesquisa, entre outras 

informações, são expostos nos apêndices desta dissertação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
  
Os dois temas principais deste referencial teórico são mudança contínua e valores relativos à 

competição organizacional. Antes de abordá-los, porém, será apresentada uma visão mais 

ampla desses assuntos, visando um melhor entendimento sobre eles. Com relação à mudança 

no âmbito das organizações, inicialmente serão relatadas as principais revisões da literatura, 

bem como elucidados alguns dos diferentes níveis de análise que podem ser empregados para 

entender esse fenômeno organizacional. No que diz respeito aos valores, serão apresentadas 

diferentes abordagens de pesquisa sobre valores no âmbito das organizações, incluindo alguns 

dos principais trabalhos desenvolvidos nessa área. Após a análise da proposta de Domenico 

(2007a) para a pesquisa dos valores relativos à competição organizacional e dos vários 

estudos que foram realizados tendo como base essa proposta, no último tópico deste 

referencial teórico serão discutidos os temas mudança contínua e valores relativos à 

competição organizacional.  

 

 

2.1 Mudança no âmbito das organizações  

A velocidade das mudanças, segundo alguns autores (por exemplo: QUINN, 1998; KOTTER, 

2002; CÂNDIDO; ABREU, 2002), têm aumentado muito a partir do século XX. Embora 

outros pesquisadores ressaltem a parcialidade dessa visão, considerando-a um “fetiche” 

(GRINT, 2001; GREY, 2004), é inegável que a complexidade das transações econômicas e 

sociais e os avanços da tecnologia têm se acentuado (CHIA, 1999). Para Greenwood e 

Hinings (1996) a complexidade das mudanças políticas, regulatórias e tecnológicas com as 

quais as organizações têm se confrontado fez do tema mudança organizacional uma questão 

central de pesquisa. Entender como e porque as organizações mudam têm sido um objetivo 

fundamental de pesquisadores não só da área da administração, mas de muitas outras 

disciplinas (VAN DE VEN; POOLE, 1995). De fato, quase nenhuma questão organizacional 

tem sido foco de tanta atenção quanto mudança (WETZEL; VAN GORP, 2014). 

 

Um exemplo disso é o estudo desenvolvido por Francisco (2011), no acervo da RAE de 2002 

a 2010, revelando a expressão mudança organizacional em segundo lugar na freqüência de 

palavras-chave mais citadas. Apesar da grande quantidade de estudos acerca do assunto, a 

literatura sobre mudança organizacional é relativamente nova, foi alavancada a partir de 1960 
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(PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001) e passou por muitos desenvolvimentos nas 

últimas décadas (MARCH, 2007). Em pesquisa efetuada na base Scopus, foi possível 

verificar que a produção acadêmica sobre o tema tem crescido expressivamente 

principalmente a partir da década de 1990. Uma busca realizada nessa base, nas áreas de 

“Business, Management e Accounting” e “Social Science”, no dia 01 de maio de 2015, 

englobando artigos publicados no período de 1973 até 1993 e utilizando como título do artigo 

a expressão “organizational change”, teve como resultado 84 artigos. Outra busca, no mesmo 

dia, utilizando a mesma expressão e também englobando período de 20 anos, porém de 1994 

até 2014, resultou em 1.487 documentos. 

 

Analisando a literatura sobre mudança organizacional, é possível constatar que há distintas 

maneiras de entender esse fenômeno e diferentes níveis de análise que podem ser 

empregados, o que resulta em um campo robusto (ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999), 

entretanto, confuso e de várias contradições (SALES; LIMA; TANURE, 2013). 

 

Com o propósito não apenas de obter uma melhor compreensão sobre o que é mudança 

organizacional, como e porque elas acontecem, iniciam e terminam, mas também estabelecer 

categorias para a análise desse fenômeno, alguns autores desenvolveram revisões da literatura 

sobre mudança organizacional. Entre elas, as realizadas por Van de Ven e Poole (1995), 

Armenakis e Bedeian (1999) e Weick e Quinn (1999) estão, ainda hoje, entre as mais citadas. 

Segundo consulta feita na base SCOPUS, no período entre 2011 até abril de 2015, o artigo 

dos pesquisadores Van de Ven e Poole (1995) foi citado em 197 estudos e o de Armenakis e 

Bedeian (1999), em 352. O número de citações à pesquisa de Weick e Quinn (1999) não foi 

localizado na base SCOPUS, porém, na principal coleção do “Web of Science”, o número de 

citações a esse trabalho é de 436 (em um período de tempo não especificado).  

 

Nessas revisões, que serão focalizadas mais adiante neste trabalho, é possível verificar que a 

metáfora orgânica e a metáfora mecanicista da organização prevalecem. Na metáfora 

orgânica, a empresa é considerada distinta do seu ambiente e a ele deve ser adaptado (GREY, 

2004). Assim, a mudança ocorre devido à necessidade de adaptação da organização a esse 

ambiente, para que ela possa continuar competindo no mercado. Segundo a metáfora 

mecanicista, há forças que agem para estabilizar ou desestabilizar uma organização e a 

mudança é vista como um fenômeno gerenciável, “as organizações podem ser geridas de 

modo que a gestão “faça diferença” na capacidade de uma organização interferir no seu 
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ambiente” (GREY, 2004, p. 15). Além disso, nessas revisões impera o entendimento da 

mudança não como contínua, mas como um processo que tem início, meio e fim. A mudança 

também geralmente é vista como uma exceção na vida organizacional e não como algo 

intrínseco à prática diária das organizações. Ademais, o foco dos estudos constantes nessas 

revisões é em aspectos técnicos e tangíveis das organizações. Assim, é possível perceber que 

predomina a perspectiva funcionalista, que considera a mudança organizacional como um 

fenômeno passível de ser gerenciado e que ocorre com o objetivo de adaptar a organização ao 

ambiente.  

 

Além das principais revisões da literatura internacional sobre mudança organizacional, 

revisões nacionais recentes também foram consideradas nesta seção do referencial teórico. 

Cruz, Cecchi e Souza (2009) realizaram uma análise bibliométrica dos artigos publicados nos 

EnANPADs durante o período de 2000 até 2008 com o objetivo de compreender a adaptação 

organizacional. Cruz e Freitas (2010), por sua vez, desenvolveram uma análise bibliométrica 

da produção científica sobre mudança organizacional nos EnANPADs de 1999 a 2008. E 

Cerretto e Teixeira (2010) visaram examinar os artigos sobre mudanças e transformações 

organizacionais apresentados nas edições de 2000 a 2010 do Encontro Nacional de Estudos 

Organizacionais (EnEO), com relação às influências recebidas, à consistência ao longo do 

período (verificada pela análise da concentração de autores e artigos por universidade, 

titulação dos pesquisadores e temáticas abordadas sobre mudança organizacional) e aos 

procedimentos metodológicos utilizados. Na maior parte dos artigos verificados nessas três 

revisões, o foco foi em aspectos tangíveis das organizações em detrimento dos aspectos 

intangíveis; a metáfora orgânica da organização foi preponderante, assim como a metáfora 

mecanicista, segundo a qual a mudança é vista como um fenômeno gerenciável.  

 

Além das revisões mencionadas neste tópico do referencial teórico, não foi encontrada 

nenhuma revisão, nacional ou internacional, mais recente da literatura acerca do tema 

mudança organizacional, nas várias buscas que foram realizadas durante o mês de abril de 

2015, nas bases de dados SCOPUS e SPELL. 

 

Embora Hughes (2011) defenda que não há evidências empíricas confiáveis para a afirmação 

de Beer e Nohria (2000) de que cerca de 70% de todas as iniciativas de mudança falham, 

muitos pesquisadores afirmam que a maioria das organizações não atinge os resultados 

esperados ao implementar mudanças (SASTRY, 1997; BURKE, 2002; BURNES, 2005; 
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PFEFFER; SUTTON, 2006; STANLEIGH, 2008; MCLEAN; ANTONY, 2014). Segundo 

Orlikowski (1996) e Grey (2004), em grande parte das pesquisas que consideraram a mudança 

como um fenômeno passível de ser gerenciado, os resultados obtidos com sua implantação 

foram insatisfatórios. A ausência de atenção à dinâmica humana nas mudanças (aspecto 

intangível) e a falta de conhecimento dos processos subjacentes à mudança também são 

apontadas como causas das altas taxas de insucesso das mudanças organizacionais 

(ARMENAKIS; HARRIS; MOSSHOLDER, 1993). 

 
 
2.1.1 Revisões clássicas da literatura sobre mudanças nas organizações 

Em suas revisões da literatura, Van de Ven e Poole (1995), Armenakis e Bedeian (1999) e 

Weick e Quinn (1999) preocuparam-se com a questão do processo da mudança. Van de Ven e 

Poole (1995, p. 512) conceituam mudança como “um tipo de evento, uma observação 

empírica que difere na forma, qualidade ou estado ao longo do tempo em uma entidade 

organizacional”. Uma entidade “pode ser o trabalho de um indivíduo, uma estratégia 

organizacional, um grupo de trabalho, um programa, um produto ou toda a organização” 

(VAN DE VEN; POOLE, 1995, p. 512).  

 

Segundo esses autores, as dimensões geralmente utilizadas para explicar a mudança, 

classificam esse fenômeno de acordo com suas consequências ou resultados e não conforme 

as condições do processo. Ou seja, o foco do estudo está mais no resultado da mudança que 

no entendimento do seu processo, isto é, mais no depois que no durante. A mudança, no 

entanto, está no durante. Assim, os antecedentes e resultados do processo da mudança podem 

ser relacionados com técnicas estatísticas, mas não causal (VAN DE VEN; POOLE, 1995).  

 

Esses pesquisadores propõem então, duas dimensões bipolares para analisar esse fenômeno 

numa abordagem de processo: (1) modo da mudança, que varia entre os polos prescritivo e 

construtivo e caracteriza o modo pelo qual o processo de mudança se desdobra; (2) unidade da 

mudança, que varia entre os polos singular e múltiplo e é relacionada ao número de entidades 

organizacionais envolvidas no processo (VAN DE VEN; POOLE, 1995). Por meio dessas 

dimensões, desenvolveram quatro tipos de abordagens teóricas de processo de mudança: ciclo 

de vida, teleológica, dialética e evolucionária. Segundo Van de Ven e Poole (1995), a maioria 

das teorias sobre mudança organizacional constantes nos artigos que analisaram pode ser 
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relacionada a uma ou mais dessas abordagens, que são chamadas de “motores”. Esses 

“motores” podem tanto gerar, quanto dar movimento aos processos de mudança.  

 

O “motor” ciclo de vida posiciona a mudança de forma prescritiva e em uma única entidade 

organizacional. Nele, a mudança é um processo de desenvolvimento que ocorre em uma 

sequência lógica pré-determinada mediante um conjunto de regras e programas 

organizacionais que requerem o desenvolvimento de atividades em uma sequência pré-

definida e conectada pelas fases de início, crescimento, colheita e término da entidade. Já o 

“motor” evolucionário, posiciona a mudança de forma prescritiva em um ciclo contínuo de 

variação, seleção e retenção das entidades organizacionais que conseguem se adaptar ao 

ambiente. A mudança é vista como um processo progressivo e probabilístico por não predizer 

qual entidade será mantida (VAN DE VEN; POOLE, 1995). 

 

Com relação ao “motor” teleológico, a mudança é posicionada como um processo construtivo 

e que envolve uma única entidade organizacional. Essa entidade é assumida como tendo um 

propósito e sendo adaptativa, por si ou pela interação com outras entidades (VAN DE VEN; 

POOLE, 1995). A mudança é explicada como uma sequência repetitiva de formulação de 

metas, implementação, avaliação e modificação de objetivos iniciais a partir do que foi 

aprendido pelos membros da organização. Instabilidades ambientais dariam início a um novo 

ciclo de mudança (VAN DE VEN; POOLE, 1995). Ainda com relação ao “motor” 

teleológico, “um indivíduo ou grupo atua como uma entidade discreta, que se dedica a ações 

reflexivamente monitoradas para socialmente construir e cognitivamente compartilhar um 

estado final ou objetivo.” (VAN DE VEN; POOLE, 1995, p. 525).  

 

No “motor” dialético, a mudança é posicionada nos polos construtivo e de múltiplas 

entidades. A mudança acontece quando há conflitos e confrontos entre entidades opostas, a 

tese e a antítese (por exemplo: conflitos entre valores contraditórios, competição entre 

entidades organizacionais por domínio de mercado), que podem levar a uma nova situação de 

estabilidade, a síntese, gerada a partir da tese e da antítese, mas como uma terceira via. Logo, 

a mudança somente ocorre quando a tese é substituída pela antítese ou pela síntese. No 

entanto, não há garantia de que ocorra uma síntese criativa, levando a uma solução “ganha-

ganha”, em que todas as entidades envolvidas possam ser vencedoras (VAN DE VEN; 

POOLE, 1995).  
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A partir dessas quatro abordagens, esses pesquisadores formularam 16 tipos lógicos de teorias 

de mudança organizacional. Um dos exemplos é a do equilíbrio-pontuado, desenvolvida por 

Tushman e Romanelli (1985) e que envolve os “motores” evolucionário e teleológico (VAN 

DE VEN; POOLE, 1995). A Figura 1 apresenta os quatro “motores”, ou teorias primitivas de 

processo, definidos por Van de Ven e Poole (1995). 

 

Figura 1 – “Motores” geradores de mudanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Van de Ven e Poole (1995, p. 520) 

 

Uma vantagem da tipologia de Van de Ven e Poole (1995) é que é possível identificar o(s) 

“motor(es)” de um processo de mudança antes que ele tenha sido concluído. Além disso, cada 

um dos “motores” depende de um conjunto diferente de condições e determinar se essas 

condições estão satisfeitas permite aos pesquisadores fazer um julgamento inicial sobre se um 

determinado tipo de “motor” explica o desenvolvimento em uma situação particular (VAN 

DE VEN; POOLE, 1995).  

 

Com relação aos paradigmas das ciêncais sociais, os “motores” denominados de ciclo de vida 

e evolucionário podem ser posicionados sob o paradigma positivista. Esse paradigma adota o 

modelo explicativo das ciências naturais nas ciências sociais e considera a realidade como 
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objetiva e construída por “fatos sociais” que são determinados pelo ambiente, ocorrendo 

independente da vontade do indivíduo (DONALDSON, 2003). Os “motores” teleológico e 

dialético, por sua vez, podem ser classificados sob o paradigma não-positivista, pois nesses 

“motores” a mudança é entendida como um fenômeno construído pelos atores sociais. O 

paradigma não-positivista, ao contrário do positivista, defende que o modelo explicativo das 

ciências naturais não pode ser aplicado nas ciências sociais e não vê a realidade como 

objetiva, mas como construída por atores sociais que possuem ideias e valores próprios, não 

estando sujeitos a leis universais e explicações causais (HATCH; YANOW, 2003). 

 

Uma revisão menos ambiciosa da literatura sobre mudança organizacional é a de Armenakis e 

Bedeian (1999). Esses pesquisadores, após analisarem artigos sobre mudança organizacional 

publicados durante o período de 1990 a 1998, empregam quatro categorias de análise comuns 

a eles, a saber: (a) conteúdo: pesquisas que se concentram na análise da essência das 

mudanças contemporâneas (o que muda na organização); (b) contexto: que tratam 

principalmente das forças ou condições atuais no ambiente interno e externo da organização 

(as circunstâncias da mudança); (c) processo: estudos que versam sobre as ações realizadas 

durante o estabelecimento de uma alteração intencional (como muda); (d) critério: que lidam 

com os resultados frequentemente avaliados nos esforços de mudança (resultados da 

implantação da mudança), inclusive aspectos relacionados com questões afetivas e 

comportamentais, como por exemplo: receptividade, resistência à mudança, 

comprometimento com a mudança, cinismo e estresse. Essas variáveis, segundo Armenakis e 

Bedeian (1999), devem ser consideradas ao planejar e executar mudanças organizacionais. 

Ainda de acordo com esses pesquisadores, é necessário lembrar que “as organizações 

dependem da direção humana para poderem ser bem-sucedidas” (ARMENAKIS; BEDEIAN, 

1999, p. 307).  

 

No que diz respeito às categorias empregadas por Armenakis e Bedeian (1999), Pettigrew 

(1985) já afirmava que, ao estudar mudanças organizacionais, os pesquisadores deveriam 

examinar seu conteúdo, contexto, processo e os resultados das mudanças. Esse autor 

argumentava que a literatura sobre mudança organizacional era em grande parte, acontextual, 

ahistórica e aprocessual. Armenakis e Bedeian (1999) também alertam os pesquisadores sobre 

a importância de considerar essas quatro categorias de análise ao pesquisar as mudanças e não 

focar em apenas uma das categorias como ocorria com a maioria das pesquisas que 

analisaram no artigo. Esses autores enfatizam ainda a necessidade de estudos longitudinais, ao 



25 

 

relatarem pesquisas cujas conclusões reveladoras só foram possíveis depois de investigação 

ao longo de vários anos nas organizações, corroborando o que muitos pesquisadores 

(MINTZBERG, 1979; PETTIGREW, 1990; VAN DE VEN; HUBER, 1990; VAN DE VEN; 

POOLE, 1995; BEER; EISENSTAT, 1996; ORLIKOWSKI, 1996) já salientavam quanto à 

importância do desenvolvimento de estudos longitudinais para investigar o tema.  

 

Segundo Pettigrew (1990), por exemplo, a maioria dos estudos sobre mudança costumava 

focar em um único evento ou em um conjunto de episódios analisados de forma isolada dos 

seus antecedentes. Essa visão da mudança como algo que “acontece” nas organizações 

considera o fenômeno, de acordo com o autor, como tendo um início e um fim bem definidos 

e falha em fornecer dados sobre os mecanismos e os processos mediante os quais as mudanças 

são criadas. Esse pesquisador frisa a importância da interconexão temporal, isto é, de localizar 

a mudança no passado, presente e futuro. De acordo com ele, argumentos sobre uma única 

fonte de mudança são, em última análise, inúteis, pois os pesquisadores devem identificar a 

“variedade e mistura das causas da mudança e explorar ao longo do tempo algumas das 

condições e contextos em que ocorrem essas misturas” (PETTIGREW, 1990, p. 269). A 

recomendação de estudos mais demorados no campo já era dada há mais de três décadas, por 

Porras e Berg (1978), quando aconselhavam aos pesquisadores que aumentassem o período de 

tempo dedicado à coleta de dados sobre mudança, bem como a frequência dessa coleta.  

 

Além da importância de estudos longitudinais, Armenakis e Bedeian (1999) também 

sublinham a necessidade de estudos adicionais sobre reações comportamentais e atitudinais 

dos membros da organização com relação à mudança. Por fim, esses autores também 

evidenciam o surgimento de uma tendência relacionada ao aumento, na década de 1990, de 

estudos qualitativos sobre mudança organizacional, sob enfoque não positivista, apesar da 

maioria das pesquisas consideradas pelos autores nessa revisão de literatura empregar o 

entendimento da mudança organizacional como algo que ocorre para resolver um problema, 

um desvio da organização em relação a seu ambiente, sob uma ótica, denominada por Weick e 

Quinn (1999), de episódica.  

 

Ao revisarem a literatura sobre mudança organizacional, esses dois últimos pesquisadores 

verificaram que era preciso dar mais ênfase ao tempo ou duração da mudança – conforme 

defendido por Orlikowski (1996) e Greenwood e Hinings (1996) - e decidiram, então, 

empregá-lo como categoria de análise para explorar algumas pesquisas que vinham sendo 
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feitas à época, contrapondo a perspectiva episódica com a contínua para a compreensão da 

mudança nas organizações. Tendo em vista que este estudo se dá sob a ótica contínua, 

daremos especial ênfase à revisão da literatura de Weick e Quinn, dialogando com outros 

autores que tratam dessas duas perspectivas distintas para o entendimento da mudança nas 

organizações, de modo a ficar mais clara a diferença entre essas duas abordagens. 

 
 
2.1.2 Mudanças, como fenômenos episódicos e/ou contínuos, nas organizações  

Weick e Quinn (1999) destacam que, no nível mais geral, o conceito de mudança 

organizacional é classificado como um fenômeno temporal que objetiva a construção de um 

novo estado a partir de um estado atual. Esses pesquisadores, para desenvolver um modelo 

analítico de mudança organizacional, contrastam mudança episódica e mudança contínua, 

com base nos tópicos introduzidos por Dunphy (1996): metáfora da organização, referencial 

analítico, caracterização da organização ideal, teoria de intervenção e papel do agente de 

mudança. Um resumo contendo essas categorias de análise com relação às abordagens 

“episódica” e “contínua” é apresentada no Quadro 1.  

 

Na mudança episódica, a metáfora é de uma organização inercial, cujas mudanças são 

infrequentes, descontínuas e intencionais, ocorrendo durante períodos de divergência, quando 

a organização sai de sua condição de equilíbrio. Ainda segundo Weick e Quinn (1999), a 

divergência seria resultado de um desalinhamento crescente entre as demandas do ambiente e 

uma estrutura profunda de inércia. Esses autores afirmam que a mudança episódica é muitas 

vezes designada por mudança de segunda ordem (PORRAS; ROBERTSON, 1992), visto que 

tende a surgir em períodos distintos, durante os quais as mudanças são precipitadas por fatores 

externos (mudanças tecnológicas, por exemplo) ou internos (como, por exemplo, mudança do 

CEO da empresa) e há uma preocupação com a adaptação em curto prazo ao invés de longo 

prazo. As mudanças episódicas tendem a ser dramáticas e são entendidas como uma falha da 

organização em adaptar suas estruturas a uma mudança do ambiente (WEICK; QUINN, 

1999).  
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Quadro 1 – Comparação entre mudança episódica e contínua 
 

               Mudança episódica                Mudança contínua 

Metáfora da 
organização 

As organizações são inertes e a mudança 
não é frequente, é descontínua e 
intencional. 

 
As organizações são emergentes e auto-
organizáveis; a mudança é constante, 
envolvente e cumulativa. 

Referencial 
analítico 

A mudança é uma interrupção ocasional 
ou divergência do equilíbrio, tende a ser 
dramática e é externamente dirigida. É 
vista como uma falha da organização em 
adaptar suas estruturas a uma mudança 
do ambiente. 
 
Perspectiva: macro, distante e global. 
Ênfase: adaptação no curto prazo. 
Conceitos-chave: inércia, estrutura 
profunda de partes interrelacionadas, 
reposição e substituição, 
descontinuidade, revolução. 

 
A mudança é um padrão de modificações nos 
processos de trabalho e práticas sociais. É 
impulsionada pela instabilidade e reações às 
contingências diárias. Numerosas e pequenas 
acomodações se acumulam e se amplificam. 
 
 
Perspectiva: micro, próxima e local. 
Ênfase: adaptação no longo prazo. 
Conceitos-chave: interações recorrentes, 
alterações em figuras de autoridade, repertórios 
de resposta, padrões emergentes, improvisações 
e aprendizagem. 

Organização 
ideal 

Capaz de adaptação contínua.  Capaz de adaptação contínua. 

Teoria de 
intervenção 

A mudança necessária é 
intencionalmente criada e segue a lógica 
lewiniana: inercial, linear, progressiva, 
direcionada a um objetivo, motivada 
pelo desequilíbrio e requer intervenção 
externa. 
 
1. Descongelamento: desconfirmar 
expectativas, ansiedade pela 
aprendizagem, prover segurança 
psicológica. 
2. Transição: reestruturar 
cognitivamente, redefinir 
semanticamente, ampliar, 
conceitualmente, novos padrões de 
julgamento. 
3. Recongelamento: criar normas sociais 
de apoio.  

 A mudança é um redirecionamento do que já 
está em curso na organização e segue a lógica 
confuciana: cíclica, processual, não possui um 
estado final e é eterna. 
 
 
 
1. Congelamento: criar sequências visíveis. 
Mostrar padrões utilizando mapas, esquemas e 
histórias. 
2. Rebalanceamento: reinterpretar, atribuir 
novos rótulos, resequenciar padrões para 
reduzir blocos. Utilizar a lógica da atração. 
3. Descongelamento: pode ocorrer pela 
improvisação e aprendizagem. 

Papel do 
agente de 
mudança 

Papel: força motriz que cria a mudança. 
 

 
Processo: foca na inércia e busca pontos 
de alavancagem central. 

 
Mudanças nos sistemas de significação: 
fala de modo diferente, comunica 
esquema alternativo, reinterpreta 
gatilhos ou impulsionadores 
revolucionários, influencia, constrói 
coordenação e comprimetimento. 

 Papel: criador de sentido que redireciona a 
mudança. 
 
Processo: reconhece, deixa em destaque e 
reestrutura padrões atuais. Mostra como a 
mudança intencional pode ser feita 
marginalmente. Altera significado por 
intermédio de nova linguagem, enriquece o 
diálogo e nova identidade. Desbloqueia 
improvisação, translação e aprendizagem. 

 

Fonte: Weick e Quinn (1999, p. 366) 
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Weick e Quinn (1999) destacam ainda que para quem observa a mudança, a abordagem 

episódica tem uma perspectiva macro. É um tipo de mudança estratégica, revolucionária, que 

começa com os altos níveis da organização e que pode levar a empresa à beira do caos, já que 

geralmente envolve a substituição de práticas ou pessoas. A mudança episódica possui início, 

meio e fim, e segue o processo de três fases de Kurt Lewin: “descongelar” um estado inicial, 

mover para um novo e desejável estado e, então, “recongelar” o novo estado. A estabilidade é 

vista como regra e as mudanças como processos que ocorrem ocasionalmente na vida 

organizacional (WEICK; QUINN, 1999).  

 

Esses pesquisadores afirmam que a teoria do equilíbrio pontuado, de Tushman e Romanelli 

(1985), que contemplaria os motores evolucionário e teleológico segundo Van de Ven e Poole 

(1995), é compatível com a ideia de mudança episódica. Nessa teoria de mudança 

organizacional, a dinâmica começa quando uma alteração no ambiente externo ou interno 

ocorre. Em resposta a essa modificação, a organização age porque estabilidade e certeza são 

diminuídas, o que conduz a um período de mudança revolucionária. Com isso, uma nova 

orientação estratégica surge, seguida de um novo período de convergência. Assim, há na 

organização uma alternância entre períodos de relativo equilíbrio com curtos períodos de 

mudanças fundamentais, que são aquelas que acontecem sempre que mudanças substanciais 

são observadas nos domínios de atividade organizacional da estratégia, estrutura, distribuição 

de poder e controles. Esses períodos de mudanças fundamentais se tornarão a base para novos 

períodos de equilíbrio (TUSHMAN; ROMANELLI, 1985).  

 

Eisenhardt (2000), porém, observa que teorias como a do equilíbrio pontuado (TUSHMAN; 

ROMANELLI, 1985) que conceituam a mudança como um processo de transição de um 

estado de congelamento para outro (processo de três fases de Kurt Lewin: descongelar, fazer a 

transição e recongelar) são menos úteis em um mundo em constante mudança. Chia (1999) 

ressalta que a abordagem dominante para a análise da mudança continua a vê-la como algo 

excepcional e não como uma condição natural da vida organizacional. Segundo esse autor, 

têm havido poucas tentativas de compreender a natureza da mudança e, portanto, passar a 

tratar a estabilidade e a ordem como estados excepcionais. Tsoukas e Chia (2002, p. 568) 

salientam que “se a mudança é vista em justaposição à estabilidade, tende-se a perder de vista 

as micro-mudanças sutis que sustentam e, ao mesmo tempo, corroem a estabilidade”.  
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Diferentemente da mudança episódica, na chamada mudança contínua (WEICK; QUINN, 

1999) a organização não é vista como inercial, mas como emergente e auto-organizada. A 

mudança é entendida como algo que faz parte da essência da organização ao invés de algo que 

ocorre excepcionalmente, em circunstâncias específicas. O desequilíbrio está sempre presente, 

é assumido que tudo muda o tempo todo (FORD; FORD, 1994). De acordo com essa 

abordagem, "a mudança nunca começa, pois nunca acaba" (WEICK; QUINN, 1999, p.381).  

 

De acordo com Weick e Quinn (1999), na mudança contínua a perspectiva de análise é feita 

por um observador próximo aos processos (visão micro), e não longe (visão macro) como na 

mudança episódica e a ênfase é na adaptação em longo prazo ao invés de em curto prazo. O 

foco é nas práticas organizacionais, nos significados construídos socialmente nas interações, 

nas conversações cotidianas, enfim, no que emerge das ações no dia-a-dia da organização, de 

maneira detalhada.  

 

Tanto na mudança episódica, quanto na contínua a organização ideal é a que tem capacidade 

de se adaptar (WEICK; QUINN, 1999). Porém, em termos de intervenção, na mudança 

episódica a mudança necessária é criada por intenção, enquanto na mudança contínua ela é o 

redirecionamento de algo já em curso na organização, que não tem um estado inicial 

deliberado e tampouco estado final, visto que é um processo contínuo. A forma de 

intervenção não é vista como na mudança episódica, que segue a sequência de “descongelar” 

um estado inicial, mover para um novo e desejável estado e, então, “recongelar” o novo 

estado. Na mudança contínua, a sequência de intervenção metafórica é “congelamento” de 

uma realidade mutante (por meio de mapas cognitivos, esquemas e estórias), 

“rebalanceamento” (reinterpretação e alteração de sequência de padrões) e 

“descongelamento” (pela improvisação e aprendizado, por exemplo). 

 

A improvisação faz parte do cotidiano das organizações (CROSSAN; SORRENTI, 1997), 

quando o tempo entre os eventos de planejamento e implementação diminui e a composição 

de algo converge com a execução. Ou seja, quanto maior o improviso, menor o tempo entre a 

composição e a implementação ou execução (WEICK; QUINN, 1999). Weick (1995a) utiliza 

a metáfora da improvisação teatral contra a metáfora mecanicista do design organizacional da 

planta ou um projeto de arquitetura. A metáfora da improvisação se relaciona ao tipo de 

comportamento organizacional necessário para fazer frente a uma realidade dinâmica. Essa 

metáfora está baseada no desenvolvimento de habilidades de observação, conhecimento 
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íntimo dos recursos disponíveis, exaustivo conhecimento do interrelacionamento da estrutura 

social a ser interpretada e, por fim, criatividade e capacidade de ajustamento contínuo. Para 

Weick e Quinn (1999), a improvisação implica contínua modificação nas práticas de trabalho 

e formas de se relacionar. Tsoukas e Chia (2002) destacam que quanto maior o grau em que 

os membros da organização interagem (consigo mesmos e com os outros), maior o grau em 

que as improvisações se manifestam. 

 

Orlikowski (1996, p. 5) ressalta que as transformações organizacionais são vistas como 

“improvisações contínuas estabelecidas por atores organizacionais tentando dar sentido e agir 

coerentemente no mundo”. Essa autora afirma ainda que as organizações estão em constante 

busca pelo ajustamento de suas práticas e estruturas, surgindo as mudanças de maneira 

imperceptível em improvisações do cotidiano. “As variações que são repetidas, 

compartilhadas, amplificadas e disseminadas, podem, ao longo do tempo, produzir 

perceptíveis e marcantes mudanças organizacionais” (ORLIKOWSKI, 1996, p. 89).  

 

Assim como Orlikowski (1996), Weick e Quinn (1999) concordam que os problemas do 

cotidiano levam a ideias que geram ações e novas respostas, sendo o improviso parte do 

trabalho. Esses pesquisadores também acreditam que ajustamentos diários são necessários e, 

ainda que pequenos, podem gerar alterações substanciais, como modificações nas estruturas e 

estratégias. Staw (1991), Staw e Sutton (1993) e Hämäläinen e Saarinen (2004) frisam que o 

fato das mudanças serem micro não significa que elas sejam insignificantes ou que sempre 

permaneçam pequenas, diferentemente do que afirmam Romanelli e Tushman, em 1994, para 

quem pequenas mudanças em domínios de atividades organizacionais (estratégias, estruturas e 

distribuições de poder) não se acumulam incrementalmente para produzir transformações 

fundamentais, sendo necessário uma mudança pontual, radical, para fazê-lo. 

 

Akgün, Lynn e Byrne (2003) consideram a improvisação um construto importante para o 

entendimento da aprendizagem organizacional. As improvisações organizacionais não só se 

baseiam em aprendizagem prévia como podem ser “um tipo de aprendizagem de curto-prazo e 

um fator que influencia as atividades de aprendizagem organizacional no longo prazo” 

(MINER; BASSOFF; MOORMAN, 2001, p. 306). “A própria improvisação realizada surge 

de uma aprendizagem e pode permitir uma nova aprendizagem” (FLACH, 2012, p. 590).  
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Na perspectiva de mudança contínua, há a noção de que trabalho e atividade são repertórios 

de ações e conhecimento, sendo o aprendizado uma mudança nesse repertório (WEICK; 

QUINN, 1999). A mudança contínua envolve, então, uma gama de habilidades e 

conhecimentos que são alterados e não apenas uma ação específica. Além disso, não é apenas 

uma substituição, mas também inclui o fortalecimento de habilidades que já existiam na 

organização (WEICK; QUINN, 1999). Gherardi e Nicolini (2001) realçam que a 

aprendizagem é intrínseca às práticas que constroem e sustentam as organizações. Desse 

modo, a aprendizagem não é vista como um fenômeno estático, mas como um processo que 

não cessa. 

 

Um último aspecto diferencial entre as duas perspectivas de mudança nas organizações 

apontado por Weick e Quinn (1999) diz respeito a seus atores. O papel do agente de mudança 

na mudança episódica é dar o primeiro movimento para fazê-la acontecer, enquanto na 

contínua é o de criar sentido e redirecionar a mudança. Weick e Quinn (1999) frisam que sob 

a ótica contínua, os agentes de mudança tornam-se importantes pela sua habilidade de dar 

sentido para a dinâmica de mudança que já está em curso. Esses pesquisadores afirmam que a 

mudança episódica segue a lógica da substituição e gerenciar uma mudança episódica é dizer 

às pessoas o que fazer. Já a abordagem contínua da mudança é vista como um fenômeno que 

alguém deve liderar ou conduzir e não gerenciar. Conduzir ou liderar é mostrar às pessoas 

como ser, o que Weick e Quinn (1999) chamam de lógica da atração e não da substituição. Os 

líderes também precisam cuidar da linguagem e buscar o diálogo. Poderosas intervenções de 

mudança ocorrem no nível das conversações cotidianas (BARRETT; THOMAS; HOCEVAR, 

1995).  

 

É importante notar, no entanto, que as perspectivas de mudança episódica e contínua ao invés 

de opostas, são consideradas por muitos autores como complementares. Orlikowski (1996), 

como já vimos, entende que as mudanças nas organizações podem ser emergentes, mas não 

descarta a existência de mudanças que ela denomina “deliberadas”. Uma mudança deliberada 

é a realização de um novo padrão organizativo a partir de planejamento prévio. Já a mudança 

emergente consiste no surgimento de um novo padrão organizativo, partindo das contínuas 

ações dos atores organizacionais, na ausência de um programa pré-estabelecido 

(ORLIKOWSKI, 1996). Mudanças emergentes são realizadas na prática, na ação, e não 

podem ser antecipadas ou planejadas (MINTZBERG; WATERS, 1985), mas podem ocorrer a 

partir de uma ação ou decisão deliberada. Em seu estudo, a autora mostra como a implantação 
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planejada de um software tomou um rumo totalmente diferente, em uma determinada divisão 

da organização que estudou, em função da apropriação de seu uso por um determinado 

conjunto de pessoas que, de forma não planejada, mas situada e emergente, gerou 

metamorfoses nas práticas, nas estruturas e nos mecanismos de coordenação (ORLIKOWSKI, 

1996).  

 

Por sua vez, Plowman et al. (2007) apontam quatro diferentes maneiras de conceituar a 

mudança organizacional, a partir da combinação dos tipos de mudança convergente 

(incremental) e radical identificados por Greenwood e Hinings (1996) com os tipos de 

mudança contínua e episódica de Weick e Quinn (1999), que diferem ao longo de quatro 

dimensões: disparador da mudança (inércia ou instabilidade); forma da mudança (adaptação 

ou substituição); natureza da mudança (emergente ou planejada); tipos de feedback que 

possibilitam a mudança e conexões. Os tipos de feedback podem ser negativos (que reduzem 

desvios de trajetória do sistema), positivos (que encorajam desvios) ou ambos. E as conexões, 

frouxas ou apertadas. 

 

Conforme Plowman et al. (2007), a mudança contínua e convergente caracteriza-se por 

atualizações contínuas nos processos de trabalho e práticas sociais. Nessa mudança 

evolucionária e lenta, a instabilidade leva a pequenas adaptações que emergem a partir de 

improvisações e aprendizagem local. O feedback positivo impulsiona desvios, adaptação e 

aprendizagem. Como as conexões são frouxas, o que é comum em sistemas com menor 

instabilidade (PLOWMAN et al., 2007), a chance das mudanças serem amplificadas é menor.  

 

Já a mudança episódica e radical, ou revolucionária, acontece de maneira rápida, como 

resultado de um episódio específico maior ou crise, é realizada para superar a inércia, assume 

a forma de uma substituição dramática (por exemplo: substituição de gestores e de uma 

estrutura ou estratégia por outra) e envolve mudança de estruturas, sistemas e esquemas 

interpretativos de um arquétipo existente para um novo. O feedback negativo realça a 

necessidade de maiores adaptações e as conexões apertadas requerem substituições radicais 

(PLOWMAN et al., 2007). 

 

Plowman et al. (2007), na pesquisa que realizaram em uma igreja (denominada por eles de 

“Mission Church”), mostraram como uma mudança contínua pode se tornar radical. Assim, 

para esses pesquisadores, diferentemente do afirmado por Romanelli e Tushman (1994), uma 
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mudança radical pode acontecer lenta e gradualmente como resultado de pequenas alterações 

ao longo do tempo, retomando proposta feita por Greenwood e Hinings, em artigo de 1996, de 

mudança radical evolucionária, quando o passo da mudança seria lento no tempo, mas 

trazendo transformações efetivas nos sistemas organizacionais. Porém, diferentementente do 

apregoado por esses dois autores, Plowman et al. (2007) entendem que esse tipo de mudança 

pode não ser intencional, nomeando a mudança que observaram de “mudança radical 

contínua” (“continuous radical change”). Segundo esses pesquisadores, a interação dinâmica 

entre fatores contextuais moveu a igreja por eles analisada para um estado de instabilidade, e 

ações específicas perpetradas pelos líderes e outros membros da igreja amplificaram a 

mudança inicial, transformando dramaticamente a igreja. Essas transformações foram de 

magnitude muito maior que a pretendida pelos atores organizacionais que iniciaram a 

mudança ou que desenvolveram ações específicas no decorrer dela (PLOWMAN et al., 2007). 

 

Pelo que foi exposto considerando os estudos sobre mudança organizacional apresentados 

neste item do referencial teórico e no anterior, notamos a existência de várias maneiras de 

entender mudança nas organizações, que convivem ao longo do tempo e, muitas vezes, têm 

por trás uma perspectiva episódica ou contínua de mudança. 

 

Burnes (2005) relata que, de 1950 até, aproximadamente, o início dos anos 1980, o campo da 

mudança organizacional foi dominado pela abordagem da mudança planejada, que se originou 

dos trabalhos de Kurt Lewin na década de 1950, com seu modelo de três estágios 

(descongelar, mudar e recongelar), uma ótica episódica de mudança. Esse autor afirma ainda 

que, até o final dos anos 1970, o modelo incremental de mudança também se destacou. 

Segundo esse modelo, a mudança é vista como “um processo pelo qual as partes individuais 

de uma organização lidam incrementalmente e separadamente com um problema e um 

objetivo de cada vez” (BURNES, 2005, p. 76).  

 

Nos anos 1980, a abordagem contínua da mudança começou a emergir. Já em 1979, Karl 

Weick em sua obra “The social psychology of organizing” (“A psicologia social de 

organizing”, contrapondo à Psicologia Social da Organização) já afirmava que as 

organizações podiam ser vistas como “organizing”, verbo ou processo de organizar, e que 

deviam ser feitas e refeitas constantemente para que pudessem sobreviver. A mudança não é 

um fenômeno esporádico ou uma atividade especial, ela acontece “porque na maioria do 

tempo a maioria das pessoas em uma organização cumpre com suas obrigações, faz o que 
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deve ser feito; as pessoas são inteligentemente atentas aos seus ambientes e trabalhos” 

(MARCH, 1981, p. 564). Hammer e Champy (1993) já alegavam que a mudança é um 

fenômeno generalizado e persistente: “[é] a normalidade” (p. 23), enquanto Pettigrew e 

Whipp (1993) afirmavam que a mudança organizacional deve ser considerada um processo 

contínuo que ocorre em um determinado contexto.  

 

Para Orlikowski (1996), assumir que um processo de mudança pode ser gerenciado pelos 

gerentes de maneira que ocorra exatamente conforme o previsto, como preconizado pela 

abordagem da mudança planejada (perspectiva episódica), é dar importância exagerada aos 

gestores e não levar em consideração a ocorrência de consequências não planejadas 

(ORLIKOWSKI, 1996). Segundo essa autora, por décadas as pesquisas sobre mudança 

organizacional foram dominadas pela visão de que a estabilidade era uma condição normal 

das organizações e que a mudança era uma exceção, um processo com início, meio e fim, que 

representava uma ruptura momentânea nessa estabilidade. Porém, esse entendimento sobre a 

mudança organizacional é inadequado em um contexto caracterizado por contínuas alterações 

sociais, tecnológicas e econômicas. Conforme Burnes (2005), os defensores da abordagem 

contínua rejeitam os modelos incrementalistas e do equilílibrio pontuado (lente “episódica”) e 

entendem que as organizações, para conseguirem sobreviver, precisam ser capazes de mudar 

continuamente e de maneira fundamental (lente “contínua”).  

 

Weick e Quinn (1999) afirmam que os estudos sobre mudança nas organizações ao final do 

século XX indicavam não ser um fenômeno do tipo “liga-desliga”, ou usando a lógica 

lewiniana, descongela-recongela, e que sua trajetória é mais bem descrita como uma espiral 

ao invés de uma linha reta. Por esses motivos, esses autores sugerem que uma modificação no 

vocabulário de “mudança” (change) para “mudando” (changing) direcionaria atenção para o 

aspecto de continuidade da mudança (a mudança nunca termina). Isso “faria com que os 

teóricos e praticantes se tornassem mais atentos à característica dinâmica e mutante da vida 

organizacional” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 569). Concordando com a visão da mudança 

organizacional como um processo contínuo, Tsoukas e Chia (2002) afirmam que a “mudança 

é inerente à ação humana e as organizações são locais de constante ação humana” 

(TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567). Assim, a mudança organizacional é intrínseca à prática 

diária e inseparável das ações em andamento dos membros organizacionais (ORLIKOWSKI, 

1996).  
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Segundo Orlikowski (1996), a mudança emerge das práticas dos atores organizacionais. 

Wheatley (1994) afirma que os processos de mudança contínua são construídos mediante uma 

permanente redefinição das características dos trabalhos e que as respostas às situações do 

dia-a-dia da organização são estabelecidas no momento em que elas ocorrem e não por meio 

do emprego de respostas baseadas nas rotinas assimiladas. “Variações locais nas práticas 

organizacionais podem, ao longo do tempo, levar a um conjunto de metamorfoses 

organizacionais significantes” (ORLIKOWSKI, 1996, p. 90). Essa autora salienta que March, 

em 1981, já havia destacado que mudanças substanciais podem acontecer em decorrência de 

consequências não planejadas de simples adaptações nas organizações.  

 

MacKay e Chia (2013) verificaram que as consequências não planejadas das mudanças 

podem ser cruciais para definir os destinos das organizações, incluindo sobrevivência ou 

falência, independentemente das melhores intenções gerenciais. Esses pesquisadores 

analisaram a interação entre as ações desenvolvidas e as circunstâncias ambientais, 

evidenciando que decisões eficazes no curto prazo, no longo prazo podem fazer com que a 

empresa sucumba em função dos chamados “cisnes negros” (TALEB, 2007), que são “[...] 

acontecimentos inesperados que têm repercussões desproporcionais ao longo do tempo” 

(MACKAY; CHIA, 2013, p. 209). Greenwood e Hinings (1996) já atentavam para a 

necessidade de levar em consideração que a mudança organizacional pode ter implicações 

além das imaginadas ou planejadas inicialmente. 

 

MacKay e Chia (2013) concluem que é necessária uma inversão das prioridades ontológicas 

subjacentes às teorias de processo, para uma abordagem que reconheça a realidade dos 

processos de mudança "sem dono". Essa abordagem enxerga que a realidade é mudança, 

onipresente e contínua, e que os destinos das organizações não podem ser integralmente 

atribuídos às circunstâncias ambientais ou as ações dos líderes das empresas, já que acasos, 

coincidências e até mesmo a sorte influenciam os destinos organizacionais (MACKAY; 

CHIA, 2013). Isso não significa que os gestores não possam buscar atingir os objetivos 

organizacionais, porém suas escolhas e ações têm um peso parcial no futuro das empresas. 

Esses autores lembram ainda que definir a agência humana como criativamente adaptativa, 

“ainda que não atuem sempre com sucesso devido à possibilidade de consequências não 

intencionadas que surgem das escolhas deliberadas, é consistente com uma visão processual 

da realidade” (MACKAY; CHIA, 2013, p. 209).  
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Ou seja, para que compreendamos melhor a abordagem contínua da mudança, que parece 

fazer mais sentido diante do contexto do século XXI, a discussão tem de chegar às questões 

ontológicas, de como a realidade é vista e, por consequência, como mudanças e organizações 

são entendidas. 

 
 
2.1.3 Mudanças nas organizações segundo as ontologias de substância e de fluxo 

Os estudos oganizacionais têm sido fortemente influenciados pelas vertentes filosóficas que 

têm suas raízes nos trabalhos de Demócrito - que modificou o ponto de vista de Parmênides 

para incluir a questão da mudança (CHIA, 1999) - e Heráclito. Demócrito acreditava que a 

natureza era formada por substâncias materiais estáveis, que mudavam apenas em termos de 

espaço e tempo. Heráclito, ao contrário da metafísica da substância, entendia que a realidade 

era composta por processos e que considerá-la como sendo formada por substâncias era um 

engano, uma vez que as substâncias eram “produzidas por atividades variadas e flutuantes” 

(LANGLEY et al.., 2013, p. 5). O que faz lembrar a famosa frase de Heráclito “você não pode 

pisar duas vezes no mesmo rio” (KIRK, 1951, p. 35), porque tanto o rio quanto o indivíduo 

estão em constante processo de mudança. Ou, conforme Ford e Ford (1994, p. 765), “não há 

nada no mundo além de mudança, movimento ou processo”. 

 

Van de Ven e Poole (2005) apontam que filósofos pragmáticos e processuais como Peirce, 

William James, Henri Bergson, John Dewey e Alfred Whitehead foram influenciados por 

Heráclito. Esses filósofos viam a realidade como processos e acreditavam que os fatos mais 

fundamentais para entender o mundo eram o tempo, a criatividade e a mudança. Além desses 

filósofos, os escritores Foucault e Deleuze também foram inspirados por Heráclito (HJORTH, 

2008). Heath, Sitkin e Whetten são citados por Van de Ven e Poole (2005) como tendo sido 

influenciados pela metafísica da substância, ao considerarem as organizações como 

substantivos (entidades sociais) e não como verbos (processos sociais, “organizing”), 

enquanto Tsoukas, Chia e Langley são mencionados como pesquisadores partidários da visão 

de Heráclito.  

 

Os próprios autores, Van de Ven e Poole, em estudo realizado em 1995 e apresentado 

anteriormente neste referencial teórico, consideraram a mudança como “um tipo de evento, 

uma observação empírica que difere na forma, qualidade ou estado ao longo do tempo em 

uma entidade organizacional” (VAN DE VEN; POOLE, 1995, p. 512). Assim, apesar de 



37 

 

preocuparem-se com a questão do processo da mudança, naquele estudo, ao entenderem a 

mudança como uma alteração de um estado para outro em uma entidade que continua 

existindo em essência, prevalece a ontologia de substância (CHIA, 1999).  

 

Tsoukas (2006) faz uma distinção entre organizações como coisas ou substantivos e 

organizing como processo ou verbo considerando as formas “fraca” e “forte” de mudança 

organizacional. A forma fraca vê os processos como importantes, porém redutíveis à ação das 

coisas, enquanto a forma forte de mudança organizacional entende as ações e coisas como 

instâncias de processos. Assim, uma diferenciação ontológica sobre a natureza essencial das 

organizações contrasta duas versões do mundo social, uma é “um mundo feito de coisas, no 

qual os processos representam mudanças nas coisas; e a outra é um mundo de processos no 

qual as coisas são reificações de processos” (VAN DE VEN; POOLE, 2005, p. 1379).  

 

Portanto, a denominação “abordagem de processos” não é a mais indicada. Como  observaram 

Cerretto e Domenico (2016), o termo “processo” é utilizado tanto em uma ontologia, quanto 

em outra. Esses autores, ao invés de falarem de uma ontologia de processo versus uma 

ontologia de substância, chamam a primeira de uma ontologia de fluxo, que adotaremos neste 

trabalho, para expressar o que ocorre numa perspectiva contínua de mudança.  

 

Em um mundo em constante transformação (CHIA, 1999), é apropriada a utilização de uma 

ontologia de fluxo para o estudo das mudanças organizacionais. Uma abordagem de processos 

(em uma ontologia de fluxo) prioriza “atividade a produto, mudança a estabilidade, inovação 

a continuidade e expressão a determinação” (LANGLEY et al., 2013, p. 2). De acordo com 

essa visão, as organizações são um constante vir-a-ser (CHIA, 1999), não são substâncias 

materiais estáveis, mas processos contínuos “que se desdobram e envolvem atores que fazem 

escolhas interativamente, em condições locais, inspirando-se em regras e recursos mais 

amplos” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 577).  

 

Uma abordagem mais radicalmente orientada para processo, isto é, uma ontologia de fluxo, 

considera que a mudança é ontologicamente anterior à organização, “tudo é impermanente" 

(WEBER, 2004, p. 253), ou como afirmado por Heráclito “tudo muda e nada permanece” 

(TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 569). Assim sendo, a mudança não é uma propriedade da 

organização, mas a organização é que é uma propriedade da mudança. Ao mesmo tempo em 

que a organização “é um conjunto de regras definidas socialmente destinadas a estabilizar 
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uma realidade em constante mutação, tornando o comportamento humano mais previsível” 

(TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 570), ela “é um padrão que é constituído, moldado e emergente 

da mudança” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567). Ou seja, é um processo recursivo: a 

mudança gera a organização e a organização gera mudança.  

 

Weick (1979, p. 6) afirma que as organizações são sistemas de criação de significado. Os 

atores organizacionais processam informações oriundas de um ambiente em contínua 

mudança e procuram reduzir a equivocidade (“equivocality”) dessas informações para “um 

grau de inequivocidade com o qual eles possam trabalhar”. A equivocidade diz respeito à 

possibilidade de haver mais de uma interpretação para um mesmo evento (WEICK, 1979). 

Para usar as informações de maneira adequada nas organizações, é preciso, então, diminuir a 

equivocidade (WEICK, 1973). A “equivocidade é reduzida mediante observações 

compartilhadas e discussões até que uma gramática em comum e um curso de ação possam 

ser acordados" (DAFT; WEICK, 1984, p. 291). É importante lembrar que em um mundo em 

contínua transformação, as informações disponíveis são muitas vezes confusas e incertas, o 

que faz com que sejam passíveis de várias interpretações.  

 

Por estar constantemente mudando, a realidade é resistente à descrição em termos de 

categorias fixas (CHIA, 1999). As categorias são institucionalizadas por intermédio das 

interações humanas (interações dos atores consigo mesmos e com os outros) e, nesse 

processo, elas podem ser interpretadas de maneiras imprevisíveis, erodidas ou modificadas 

(TSOUKAS; CHIA, 2002). Dessa forma, as rotinas e a estrutura organizacional, por exemplo, 

são estáveis apenas aparentemente, posto que estão em constante processo de vir-a-ser 

(TSOUKAS; CHIA, 2002).  

 

Tsoukas e Chia (2002) lembram, no entanto, que as categorias organizacionais podem não ser 

apenas ajustadas ou modificadas, mas também ignoradas na realização das tarefas 

organizacionais. Pois, nem todas as ações humanas fazem com que as organizações mudem, 

isto é, nem sempre mudanças emergentes se tornam institucionalizadas. “As iniciativas locais, 

improvisações e modificações realizadas pelas pessoas, podem passar despercebidas; as 

oportunidades podem ser ignoradas” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 580).  Citando Goodman e 

Dean (1982), Tsoukas e Chia (2002) resumem que, desse modo, adaptações locais podem não 

ser nunca institucionalizadas, dando ao gestor importante papel de amplificador das ações dos 

demais atores para que isso venha a acontecer.  
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Portanto, adaptações locais são amplificadas e institucionalizadas dependendo do contexto 

que é, em grande parte, criado pelos gerentes (TSOUKAS; CHIA, 2002). Os gestores são 

agentes de mudança, bem como os outros atores organizacionais, mas com a diferença de 

possuírem “poderes declarativos”, expressão que os autores emprestam de Taylor e Van 

Every (2002), para expressar que eles estão em uma posição privilegiada que lhes dá a 

oportunidade de "introduzir novo modelo discursivo que tornará possível aos membros da 

organização perceber coisas novas, estabelecer novas distinções, visualizar novas conexões, e 

ter novas experiências, que eles irão acomodar reconstruindo suas redes de crenças".  

 

Tsoukas e Chia (2002) entendem que a mudança nas organizações é uma construção social 

realizada por atores organizacionais que estão continuamente reconstruindo suas “redes de 

crenças e hábitos de ação em busca de acomodar novas experiências obtidas por meio das 

interações”  (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567). Essa definição é a adotada neste estudo para a 

investigação de mudança nas organizações a partir da construção e reconstrução de valores, 

enquanto crenças socialmente construídas, e práticas, entendidas enquanto hábitos de ação, 

como afirmado por Leitão e Domenico (2012).  

 

As organizações podem ser vistas como conjuntos de pessoas que estão continuamente 

construindo sentido para o que está acontecendo ao redor delas (WEICK, 1995b), tentando 

organizar o fluxo, que é a realidade. Segundo Tsoukas e Chia (2002, p. 570) as organizações 

são “tentativas de ordenar o fluxo intrínseco da ação humana, de canalizá-lo para certos fins, 

de dar-lhe uma forma particular, mediante a generalização e institucionalização de 

significados e regras específicas” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 570). Nessa direção, podemos 

entender os valores relativos à competição organizacional neste estudo como categorias 

institucionalizadas, dotadas de significado provisório. Uma vez que, o processo de construção 

de significado, visto estarem os atores organizacionais continuamente interagindo, é um 

processo contínuo: “o significado não pode nunca ser fixado em certas configurações, pois é 

sempre fluido e está constantemente mudando” (STYHRE; KOHN, 2006, p. 22). Eventos 

ocorrem a toda hora nas organizações, o que faz com que os significados dessas crenças 

estejam em uma estabilidade provisória, podendo ser abandonadas e ressignificadas à medida 

que as pessoas interagem produzindo o contínuo vir-a-ser das organizações. No próximo item 

deste referencial teórico trataremos de valores e suas abordagens.  
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2.2 Valores humanos e nas organizações 

Nesta parte do referencial teórico, será tratado o assunto valores, com foco nos valores 

relativos à competição organizacional. Para tanto, entendemos ser importante, inicialmente, 

uma introdução aos estudos sobre os valores humanos e nas organizações.  

 
 
2.2.1 Uma apresentação aos estudos de valores 

Pesquisadores de diferentes disciplinas têm investigado o papel que os valores desempenham 

em fenômenos pessoais, culturais e organizacionais, uma vez que os valores são parte 

integrante de nossas vidas e determinam, regulam e modificam as relações entre indivíduos, 

organizações, instituições e sociedades (AGLE; CALDWEL, 1999). Segundo Rohan (2000) e 

Ros (2006), os valores humanos têm sido alvo de estudos em várias áreas do conhecimento 

como a filosofia, a antropologia, a sociologia e a psicologia.  

 

Devido à ampla gama de disciplinas abordando o tema, as diferentes formas de entendimento 

e os distintos níveis de análise empregados, há uma diversidade conceitual (AGLE; 

CALDWELL, 1999; ROHAN, 2000). Campbell (1963) criou uma lista com 76 conceitos que 

incluíam valores, atitudes e motivações para mostrar que, embora possuam significados 

diferentes, essas terminologias já foram empregadas para descrever os mesmos fatos e 

processos. Kluckhohn (1951), ao revisar a literatura sobre o assunto, verificou que valores já 

foram considerados atitudes, motivações, costumes, tradições e até mesmo objetos. Apesar 

das múltiplas definições sobre o tema, conforme evidenciado acima, Rohan (2000) afirma que 

há uma concordância entre os autores sobre os valores terem a função de orientação do 

comportamento humano. 

 

Na psicologia social, mais especificamente, os valores podem ser estudados a partir de duas 

perspectivas, que representam formas diferentes de entendimento: a psicológica e a 

sociológica. Essas duas perspectivas surgiram nas primeiras décadas do século XX, quando a 

psicologia social começou a se consolidar como disciplina científica independente 

(ÁLVARO; GARRIDO, 2007).  

 

A psicologia social de orientação psicológica é focada em fenômenos do indivíduo, em sua 

conduta e comportamento. De acordo com Floyd Allport, o grupo não pode ser visto como 

uma entidade psicológica independente, mas como um número de indivíduos díspares que 
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reagem uns diante dos outros, segundo leis fundamentais (ÁLVARO; GARRIDO, 2007). De 

acordo com Allport (1924, p. 4): “não há psicologia de grupo que não seja essencial e 

totalmente uma psicologia de indivíduos”. Esse pesquisador acreditava que o comportamento 

social era apenas um meio para a concretização das necessidades biológicas individuais.  

 

Já a psicologia social de orientação sociológica tem como intuito estudar a experiência social 

que o indivíduo obtém ao participar dos diferentes grupos sociais com os quais se relaciona 

(STEPHAN; STEPHAN, 1985). No início do século XX, a rápida industrialização da cidade 

de Chicago teve como efeito não só a prosperidade econômica, mas também o aparecimento 

de vários problemas sociais. A crença de que a pesquisa científica poderia solucioná-los 

resultou em um grande interesse pela pesquisa empírica e pela aplicação do conhecimento 

sociológico na resolução dos problemas sociais (ÁLVARO; GARRIDO, 2007). 

 

Na psicologia social psicológica há uma tendência a ressaltar, principalmente, os processos 

intraindividuais, responsáveis pela maneira como os indivíduos reagem aos estímulos sociais, 

enquanto na vertente sociológica da psicologia social a ênfase é nos fenômenos que surgem 

em função da interação das pessoas nos diferentes grupos sociais. Na psicologia social 

psicológica, de acordo com Calegare (2010), há predominância da experimentação em 

laboratório e do entendimento da ciência de acordo com o objetivismo e a universalidade, 

intrínsecos à visão positivista. Já na psicologia social sociológica, a procura por novas 

metodologias ocasionou a realização de pesquisas aplicadas e métodos qualitativos, 

coexistindo com pesquisas quantitativas. 

 

Na perspectiva sociológica da psicologia social, evidencia-se o estudo dos pesquisadores 

Thomas e Znaniecki (2006). Esses pesquisadores desenvolveram entre 1918 e 1920, um 

trabalho que, devido à relevância e inovação metodológica (ÁLVARO; GARRIDO, 2007), é 

considerado o primeiro marco do estudo dos valores na abordagem sociológica da psicologia 

social (TORREGROSA, 2004). Com base no conteúdo de documentos escritos por 

emigrantes poloneses, esses pesquisadores examinaram as características culturais e étnicas 

dos camponeses polacos frente às normas sociais e culturais dos europeus e dos americanos, 

procurando entender o processo de adaptação desses emigrantes poloneses nos Estados 

Unidos e buscando alternativas para a solução dos problemas sociais que se acentuavam nas 

comunidades de poloneses nos Estados Unidos. Ao estudarem o fenômeno da imigração 

polaca, esses autores pesquisaram os valores sociais, definidos por eles como “qualquer dado 
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que tenha um conteúdo empírico acessível para os membros de um grupo social e um 

significado com respeito ao que é ou pode ser um objeto de atividade.” (THOMAS; 

ZNANIECKI, 2006, pg. 110). Para esses pesquisadores, os significados são construídos nas 

ações sociais, ou seja, é apenas quando por meio da interação social é atribuído significado a 

algo, que este passa a ser possuidor de valor.  

 

Com relação à vertente psicológica da psicologia social, que adota os pressupostos do 

positivismo nas ciências sociais, são destacadas as contribuições de Allport, pela introdução 

dos princípios do behaviorismo na psicologia social (ÁLVARO; GARRIDO, 2007), Maslow 

(2000), pelo desenvolvimento de uma hierarquia das necessidades humanas que motivam os 

indivíduos e Rokeach, por ter sido o primeiro pesquisador a elaborar uma análise sistemática 

dos valores (ROS, 2006). Para Schwartz e Bilsky (1987), há certo consenso entre os 

pesquisadores da área sobre algumas características dos valores humanos: (1) são crenças; (2) 

dizem respeito a comportamentos ou estados finais desejáveis; (3) transcendem situações 

específicas; (4) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos, pessoas e acontecimentos e 

(5) são ordenados pela importância relativa a outros valores formando um sistema de 

prioridades de valores.  

 

No entanto, foi com os trabalhos de Rokeach (1973) que o estudo dos valores adquiriu 

impulso e popularidade, acarretando em um expressivo aumento da produção sobre o tema 

(TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008). Rokeach (1973) baseia-se em alguns pressupostos sobre a 

natureza dos valores humanos, tais como: (1) o número de valores que um indivíduo possui é 

relativamente pequeno; (2) todos os indivíduos possuem os mesmos valores, porém em graus 

diferentes; (3) os antecedentes dos valores humanos podem ser ligados à sociedade, cultura, 

instituições e personalidade de cada indivíduo e as consequências dos valores humanos são 

reveladas em todos os fenômenos sociais. Partindo desses pressupostos, Rokeach (1973, p. 5) 

define um valor como “crença duradoura de que um modo específico de conduta ou estado-

final de existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo de conduta ou estado-final 

de existência oposto”.  

 

Quanto à classificação, para Rokeach (1973) os valores são instrumentais (modos de conduta) 

e terminais (estados finais de existência). Os valores instrumentais são divididos em morais 

(tais como: ser honesto, ser responsável) e de competência (ser imaginativo, ser eficaz, entre 

outros). Os terminais se dividem em pessoais (por exemplo: harmonia interior, 
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autorrealização), que são centrados na própria pessoa e têm foco intrapessoal; e sociais (tais 

como: igualdade, segurança familiar), que são centrados na sociedade (não no indivíduo) e 

com foco interpessoal. Os valores relacionados a modos de conduta ou comportamento 

(instrumentais) são os meios para a realização dos valores relacionados com as finalidades da 

existência humana (terminais). Assim, segundo Rokeach (1973), os valores servem como 

critérios utilizados pelas pessoas para avaliar quais comportamentos, eventos e situações são 

desejáveis ou indesejáveis para se atingir determinados fins. 

 

Além de classificar os valores em diferentes tipos, Rokeach (1973) diferenciou o conceito de 

valor de outros construtos, como atitude, comportamento, normas sociais e necessidade. Com 

relação aos valores e às atitudes, é importante perceber que enquanto um indivíduo pode ter 

um elevado número de atitudes (dado que são específicas para cada objeto ou situação), o 

número de valores é mais restrito. Rokeach (1973) frisa ainda que os valores são 

determinantes tanto da atitude, quanto do comportamento, visto que uma vez internalizados, 

eles se tornam um padrão de critério para guiar ações, julgar a si mesmo e aos outros e 

desenvolver e manter atitudes com relação a objetos e situações. Outra realização desse 

pesquisador foi o desenvolvimento do Rokeach Value Survey (RVS), um instrumento para 

medir valores (ROS, 2006).  

 

Apesar de todas as contribuições, Rokeach (1973) não desenvolveu uma teoria sobre a 

estrutura e a organização dos valores, o que impossibilitou compreender a relação entre os 

valores presentes na sua proposta, e entender as consequências que a priorização de um valor 

ocasiona aos demais (ROHAN, 2000). Ciente dessa lacuna e com base no trabalho de 

Rokeach (1973), Schwartz (1992) elaborou uma teoria de valores pessoais que especifica, a 

partir do conteúdo motivacional dos valores, a estrutura dinâmica das relações entre eles – 

quais valores podem entrar em conflito e quais são compatíveis (ROS, 2006) – e é capaz de 

abranger a complexidade das relações entre valores e comportamento (TAMAYO; BORGES, 

2001).  

 

Assim como Rokeach (1973), Schwartz (2005) entende os valores como representações 

cognitivas das necessidades humanas. Segundo Schwartz (2005), os valores são conceitos 

socialmente desejados utilizados para representar mentalmente, na forma de objetivos 

conscientes, as necessidades inerentes à existência humana (necessidades biológicas, de 

interação social e de sobrevivência e bem-estar dos grupos) e o vocabulário usado para 
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expressar esses objetivos na interação social. Cada valor representa uma ou mais necessidades 

pré-existentes nos indivíduos. Por outro lado, os valores contêm um elemento afetivo e 

também comportamental, sendo considerados tanto por Schwartz (1992; 2012), quanto 

Rokeach (1973), como crenças relativamente duradouras.  

 

Uma vez que são postos como crenças, o lócus dos valores é o indivíduo e não um ente ou 

objeto (é o indivíduo que possui crenças) e, sendo assim, os valores são de natureza 

intrassubjetiva. Schwartz (1994, p. 21) conceitua valores como “metas desejáveis e 

transituacionais, que variam em importância e servem como princípios na vida de uma pessoa 

ou de outra entidade social”. Nesse sentido, além do aspecto cognitivo, que se refere às 

crenças, os valores também têm conteúdo motivacional, em razão de serem as metas a serem 

buscadas pelos indivíduos ao longo da vida. O que diferencia um valor do outro é o tipo de 

meta ou motivação que ele expressa (SCHWARTZ, 1992; 2012). Essa relação entre valores e 

motivações já havia sido considerada pelo filósofo Lavelle (1951), conforme apontado por 

Cabanas (1998), ao ressaltar as possibilidades que o indivíduo tem de encontrar, por meio do 

seu sistema de valores, a satisfação de suas exigências pessoais mais essenciais. Consideradas 

por diversos autores da psicologia como necessidades, essas exigências são as origens das 

motivações.  

 

Outro ponto importante a ser destacado é o aspecto hierárquico dos valores. Para Schwartz 

(1992), assim como já afirmado por Rokeach (1973), todos os indivíduos possuem os mesmos 

valores, o que varia é o grau de prioridade que cada indivíduo atribui a eles. Conforme 

Rokeach (1973), os valores, ao serem ordenados de acordo com o grau de importância em 

relação a outros em um sistema de valores, possibilita que um indivíduo tome decisões, 

solucione conflitos e realize escolhas. Schwartz (2012) destaca que os valores são 

identificados pelo indivíduo mais facilmente em situações de conflito, quando decisões devem 

ser tomadas.  

 

Schwartz propõe uma estrutura de tipos de valores com base nas similaridades e diferenças 

em seus conteúdos motivacionais. Essa estrutura contemplou, na primeira publicação da teoria 

de valores humanos básicos (SCHWARTZ, 1992), verificada em cerca de 70 países 

(SCHWARTZ, 2005), dez tipos motivacionais de valores que representam diferentes metas e 

servem a diferentes interesses individuais, coletivos ou mistos. São eles: universalismo, 

benevolência, tradição, conformidade, segurança, poder, realização, hedonismo, estimulação e 
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autodeterminação. Por terem como base uma ou mais das três exigências universais da 

existência humana, a natureza dos valores e sua estrutura possuem caráter universal 

(SCHWARTZ, 1992; 2012).    

 

Os tipos motivacionais têm uma relação entre si, de congruência e de oposição, o que levou a 

uma organização de tipos de valores em uma estrutura circular. Os tipos motivacionais que 

estão mais próximos têm motivações semelhantes e os mais distantes entre si possuem 

motivações opostas, podendo ser agrupados em duas dimensões bipolares, cujos polos são 

valores de ordem superior (Figura 2): Autopromoção em oposição à Autotranscendência e 

Abertura à Mudança em oposição à Conservação (SCHWARTZ, 1992).  

 

Conforme Schwartz (1992; 2012), a primeira dimensão coloca em oposição valores que 

enfatizam a procura de sucesso individual e o domínio sobre os outros (Poder e Realização) e 

valores que destacam a aceitação dos outros como iguais e a preocupação com o seu bem-

estar (Universalismo e Benevolência). A segunda dimensão, Abertura à Mudança em 

oposição à Conservação, contrapõe valores que enfatizam a independência de julgamento, 

ação e favorecem a mudança (Estimulação e Autodeterminação) àqueles que enfatizam a 

autorrepressão, a proteção da estabilidade e a preservação das práticas tradicionais 

(Segurança, Conformidade e Tradição). Hedonismo apresenta elementos tanto de Abertura à 

Mudança quanto de Autopromoção. Schwartz (1992) frisa que os tipos motivacionais de 

Tradição e Conformidade estão especialmente próximos no círculo por referenciar o objetivo 

de subordinação do indivíduo a expectativas socialmente impostas. Conformidade implica 

subordinação a normas, enquanto Tradição, subordinação a objetos mais abstratos (costumes e 

ideias religiosas e culturais).  

 

Ao revisitar essa teoria, Schwartz et al. (2012)1 ampliaram os dez tipos motivacionais para 19, 

que são: autodeterminação (dividido em dois subtipos motivacionais: pensamento e ação), 

estimulação, hedonismo, realização, poder (com duas subdivisões: domínio e recursos), face, 

segurança (dividido em: pessoal e societal), tradição, conformidade (dividido em: regras e 

interpessoal), humildade, benevolência (com as subdivisões: cuidado e confiabilidade) e 

universalismo (dividido em: preocupação, natureza e tolerância).  
                                                             

1  O refinamento da teoria dos valores individuais básicos teve como objetivo proporcionar poder heurístico e 
explicativo maior que a teoria original de dez tipos motivacionais. A teoria refinada expressa com mais 
precisão o pressuposto da teoria original de que os valores formam um continuum motivacional circular 
(SCHWARTZ et al., 2012).  
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Figura 2 - Estrutura teórica de relações entre os dez tipos de valores 

 

 
Fonte: Schwartz (1994, p. 24)  

O principal diferencial da teoria de valores humanos básicos de Schwartz (1992) reside no 

fato dos valores serem entendidos a partir de uma teoria mais geral, de motivação, que explica 

a relação entre eles (ROHAN, 2000), que os fundamenta e que possibilita elucidar a ligação 

entre os sistemas de valores e outras dimensões da vida humana (ALMEIDA; SOBRAL, 

2009). Com relação às diferentes vertentes da psicologia social, Schwartz (1992) é mais um 

exemplo de pesquisador que estudou os valores na perspectiva psicológica da psicologia 

social, com foco no indivíduo e sob o paradigma funcionalista (DOMENICO, 2008), ao se 

fundamentar na Psicologia Evolucionista.  

 

Para Schwartz (2005), os seres humanos não conseguem lidar sozinhos com as exigências 

humanas universais às quais todas as sociedades devem responder (necessidades biológicas, 

de interação social e de sobrevivência e bem-estar dos grupos). Precisando, para tanto, 

desenvolver objetivos adequados e conseguir a cooperação de outros seres humanos. David 
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Buss, psicólogo evolucionista (LSE, 1996) citado por Schwartz (2005), afirma que de um 

ponto de vista evolucionista, esses objetivos e os valores por eles propagados são cruciais para 

a sobrevivência dos indivíduos. É possível perceber, então, que para Schwartz os valores são 

decorrentes de um processo de adaptação de indivíduos e sociedades.  

 

Além das diferentes perspectivas da psicologia social, segundo Tamayo (2005) e Agle e 

Caldwell (1999), os valores humanos também podem ser estudados de acordo com o nível de 

análise. Para Tamayo (2005), o nível de análise expressa os sujeitos que os possuem: 

indivíduo, grupo, organização, instituição e sociedade.  

 
 
2.2.2 Valores no âmbito das organizações 

Considerando-se os valores de organizações, uma das funções a eles remetida é orientar a vida 

da empresa e guiar o comportamento dos membros que nela atuam (TAMAYO; MENDES; 

PAZ, 2000). Conforme Katz e Kahn (1978), os valores organizacionais ainda têm a função de 

conectar as pessoas, para que elas permaneçam no sistema executando as incumbências que a 

elas foram atribuídas. Para Cameron e Quinn (1999), os valores servem para comunicar um 

senso de identidade aos membros da organização, fornecer orientações gerais sobre como agir 

na empresa e aumentar a estabilidade do sistema social. Mendes e Tamayo (1999) também 

destacam que os valores organizacionais atuam como mediadores nos conflitos, visando à 

solução dos problemas da organização e garantindo, inclusive, sua sobrevivência.  

 

Apesar do papel importante exercido pelos valores organizacionais, Tamayo e Gondim (1996) 

verificaram em uma revisão da literatura que havia pouca pesquisa empírica sobre o assunto e 

que os trabalhos que existiam eram quase sempre centrados nos valores individuais, como por 

exemplo, estudos dos valores dos gerentes e seu impacto sobre o clima e a cultura 

organizacional. Ou referindo-se aos valores como um elemento da cultura organizacional, 

caminho seguido por Schein (1992), Cameron e Quinn (1999) e Hofstede (2001), ou 

considerando os valores declarados (e não necessariamente compartilhados). 

 

Embora os valores sejam importantes instrumentos para entender a cultura organizacional, 

Mendes e Tamayo (1999, p.1) assinalam que pesquisadores que estudaram valores 

organizacionais apenas como elementos para a compreensão da cultura das organizações 
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desenvolveram “modelos para identificar a cultura organizacional, mas não especificamente 

um modelo de estudo dos valores organizacionais”. 

 

No caso dos valores organizacionais esposados, como proposto por Kabanoff e Daly (2002), 

essa abordagem consiste em avaliar os valores declarados pelas empresas a partir da análise 

de conteúdo dos seus documentos oficiais (tais como: estatutos, relatórios anuais, discursos e 

revistas internas), com o objetivo de identificar os valores declarados. Rokeach (1979) já 

afirmava que as organizações deixam em seus documentos registros de padrões de valores, 

que podem ser identificados e mensurados. 

 

Segundo Kabanoff e Daly (2002), valores esposados são aqueles que os indivíduos expressam 

em nome de um coletivo, como pode ser considerada uma organização. Esses pesquisadores 

usam o termo valores esposados para diferenciar dos valores organizacionais compartilhados 

pela maioria dos membros da organização. Bourne e Jenkis (2013) postulam que os valores 

que os principais executivos sancionam de maneira verbal ou escrita em uma empresa são 

muitas vezes presumidos como sendo os valores de fato dessa organização, ainda que possa 

haver incongruências entre os valores esposados e os que realmente são praticados na 

empresa.  

 

Conforme Kabanoff e Daly (2002) e Bourne e Jenkis (2013), os valores são esposados pelas 

organizações por intermédio dos seus gerentes seniores. Kabanoff e Daly (2002) afirmam 

ainda que esses valores podem, em alguns casos, refletir as práticas organizacionais. Mas, na 

maioria dos casos, eles representam o que os líderes gostariam que as organizações fossem ou 

o que eles desejariam que os seus principais stakeholders acreditassem que elas fossem.  

 

Para Tamayo, Mendes e Paz (2000), assim como para Bourne e Jenkis (2013), embora muitas 

pesquisas indiquem que os valores esposados possuem um “peso” significativo nas 

organizações, eles não podem ser considerados uma representação válida da totalidade dos 

valores organizacionais, visto que os valores esposados podem não ser os compartilhados pela 

empresa. 
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Para preencher essa lacuna, Tamayo2 (1996) sugere estudar os valores organizacionais a partir 

da percepção que os empregados têm dos valores que existem e que são praticados na 

empresa, posto que dessa forma é possível perceber o que realmente é expresso na prática da 

organização. Esse pesquisador afirma que os empregados têm uma visão clara dos valores que 

são preponderantes na organização onde trabalham. Para Tamayo (1996, p. 66) “no discurso 

cotidiano dos empregados frequentemente podem ser observadas análises diretas dos valores 

da sua organização ou alusões indiretas aos mesmos”.  Tamayo e Gondim (1996) frisam que o 

comportamento dos empregados e o julgamento que eles fazem dos comportamentos dos 

demais, as formas de solucionar os problemas organizacionais, o comprometimento dos 

empregados com o trabalho e com a organização, a identificação com o grupo e a 

produtividade organizacional são determinados pela percepção que os empregados têm dos 

valores da organização.  

 

Valores organizacionais são definidos por Tamayo e Gondim (1996, p. 63) como “princípios 

ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou a modelos de 

comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de interesses 

individuais, coletivos ou mistos”3. A partir dessa definição é possível perceber os aspectos 

cognitivo, motivacional e hierárquico dos valores também no nível das organizações.  

 

O aspecto cognitivo diz respeito às crenças aprendidas e aceitas socialmente pelos membros 

da organização. Com relação ao aspecto motivacional, os valores organizacionais expressam 

interesses individuais e coletivos. Segundo Tamayo e Borges (1996), os valores 

organizacionais agem como motivadores do comportamento, determinando o empenho dos 

membros em atingir as metas da organização. O aspecto hierárquico dos valores 

organizacionais se refere à preferência por certos comportamentos e metas em detrimento de 

outros. De acordo com Oliveira e Tamayo (2004), o que distingue uma organização de outra 

não é o fato de possuírem valores diferentes, mas a importância atribuída a eles.  

 

                                                             

2
  Alvaro Tamayo é citado neste trabalho devido à importante contribuição desse pesquisador ao estudo dos 

valores pessoais, laborais e organizacionais no cenário nacional. A primeira pesquisa de Alvaro Tamayo na 
área de valores foi em 1986 e, em 1989, ele foi convidado para fazer parte da equipe de Shalow Schwartz, no 
projeto de estudo da estrutura universal dos valores. Entre outras contribuições, Tamayo e colaboradores 
traduziram, adaptaram e validaram para utilização no Brasil os instrumentos “Schwartz Value Survey” - SVS, 
desenvolvido por Schwartz (1992) e “Portrait Questionnaire Value” - PQV (SCHWARTZ et al., 2001). 

3  Essa conceituação é utilizada também por Tamayo, Mendes e Paz (2000), que elaboraram o instrumento 
denominado Inventário de Valores Organizacionais (IVO) e por Oliveira e Tamayo (2004), que 
desenvolveram a escala intitulada Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO). 
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Tamayo, Mendes e Paz (2000) defendem que, assim como Schwartz (1994) afirma que os 

indivíduos devem lidar com três requisitos ou necessidades fundamentais, as organizações são 

coletividades que enfrentam três problemas fundamentais: (1) necessidade de equilibrar os 

interesses e metas dos indivíduos e grupos que fazem parte da organização; (2) necessidade de 

elaborar uma estrutura para garantir o funcionamento da organização a partir da definição de 

papéis, normas e sistemas organizacionais; (3) necessidade de estabelecer relações da 

organização com o meio ambiente natural e social. Para poder fazer frente à realidade, tanto 

as organizações quanto os indivíduos que nelas trabalham precisam não apenas reconhecer 

essas necessidades básicas, mas também procurar satisfazê-las, expressando-as como valores 

e metas a serem alcançadas. Assim, a análise da percepção dos empregados sobre os valores 

praticados na organização, possibilita verificar como os objetivos da empresa estão sendo 

captados pelos seus membros (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).  

 

Já para Oliveira e Tamayo (2004), as organizações são conjuntos de indivíduos, cada qual 

com seu próprio sistema de valores. De acordo com esses autores, para sobreviver, a 

organização precisa reagir às exigências internas (que derivam das necessidades e motivações 

dos membros que a constituem) e externas (decorrentes das necessidades e motivações dos 

clientes atuais ou potenciais da empresa). Assim, há uma similaridade motivacional entre os 

valores pessoais e os valores organizacionais. Esses pesquisadores entendem que há um 

paralelismo entre os tipos de valores das pessoas e os das organizações. Tanto os valores 

pessoais quanto os organizacionais têm como função orientar comportamentos. Os valores 

pessoais orientam a vida das pessoas (SCHWARTZ, 1992; OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) e 

os valores organizacionais orientam a vida da organização (KATZ; KAHN, 1978; DEAL; 

KENNEDY, 1982; TAMAYO; GONDIM, 1996; OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).  

 

Conforme Oliveira e Tamayo (2004), todos ou grande parte dos valores organizacionais são 

formados pelos valores que as pessoas trazem consigo quando ingressam nas organizações. 

Por conseguinte, os valores organizacionais se originam dos valores pessoais, que por sua vez, 

são considerados indicadores das motivações pessoais. Desse modo, as raízes dos valores 

organizacionais estão nas motivações pessoais. Os valores representam motivações 

compartilhadas e tanto os valores organizacionais, quanto os valores pessoais “compartilham 

metas universais que expressam a satisfação de exigências básicas do ser humano” 

(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).  
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Os trabalhos desenvolvidos por Tamayo e colaboradores seguiram o enfoque psicológico da 

psicologia social, tendo como base a teoria de valores culturais de Schwartz (1999)4 e de 

valores humanos básicos (SCHWARTZ, 1992), adotando a abordagem quantitativa para 

pesquisa em campo, isto é, nas organizações. Segundo Domenico (2007a), nas pesquisas de 

valores no âmbito das organizações, ao longo do século XX, houve uma predominância de 

estudos norteados pelo paradigma funcionalista e com foco na psicologia social psicológica, 

cuja ênfase está no indivíduo, em detrimento da abordagem sociológica, cujo foco encontra-se 

nas interações do grupo. Para essa autora, a perspectiva de Thomas e Znaniecki (2006), 

orientada pelo paradigma interpretativista, pode proporcionar várias contribuições ao estudo 

dos valores no âmbito das organizações.  

 

Torregrosa (2004) salienta que tanto a visão dos psicólogos de orientação psicológica, quanto 

os de orientação sociológica, não conseguem lidar sozinhos de forma satisfatória com o objeto 

de estudo da psicologia social. Por isso, esse pesquisador defende a união dessas duas 

perspectivas, o que foi adotado, por exemplo, por Domenico (2007a) no estudo de valores no 

âmbito das organizações. Diferente de Schwartz, que entende que os valores têm origem 

evolucionista, Thomas e Znaniecki (2006) acreditam que valores sociais são construídos nas 

interações sociais. Em sua proposta, Domenico (2007a) defende que valores no âmbito das 

organizações também são construídos nas interações sociais e sofrem influência do contexto 

onde estão os indivíduos que interagem. Na Figura 3 são apresentadas as diferentes 

abordagens para o estudo de valores e a lacuna apontada por Domenico (2007a) com relação 

ao estudo dos valores organizacionais a partir da psicologia social sociológica.   

 

Em sua tese de doutorado, Domenico (2007a) propôs estudar os valores no âmbito das 

organizações a partir de uma abordagem não-positivista, empregando o enfoque sociológico 

da psicologia social, sem desconsiderar, contudo, alguns aspectos da vertente psicológica.  

 

Para tanto, essa pesquisadora desenvolveu o conceito de valores relativos à competição 

organizacional (VRCO) e uma abordagem metodológica para apreendê-los (DOMENICO, 

2008), visando ao entendimento das ações no âmbito empresarial em ambiente competitivo 

 
                                                             

4  A teoria de valores culturais de Schwartz (1999) foi desenvolvida a partir da pesquisa desse autor sobre 
valores humanos básicos, congregando os valores individuais a nível societal, e estabelece a existência de três 
orientações culturais bipolares, que abrangem os seguintes seis tipos de valores culturais: conservadorismo 
versus autonomia, hierarquia versus igualitarismo e domínio versus harmonia.   
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(economia de mercado). Essa abordagem leva em conta o contexto em que as interações entre 

stakeholders ocorrem. Domenico (2007a) assumiu o conceito de Edward Freeman que 

considera como stakeholder qualquer grupo ou indivíduo que pode influenciar ou é 

influenciado pelo alcance dos objetivos organizacionais. Os stakeholders podem ser internos 

(sócios/acionistas/proprietários, gerentes e demais funcionários da organização) ou externos à 

organização (clientes, fornecedores, concorrentes, investidores, governo e comunidade). 

 

Figura 3 - Diferentes abordagens para o estudo de valores organizacionais 

 
Fonte: Domenico (2007b) 

 

Segundo Domenico (2008) os valores relativos à competição organizacional (VRCO) são 

construídos intersubjetivamente nas interações entre os stakeholders, que agem em um 

determinado contexto (tempo e espaço). Como são construídos nas interações entre 

stakeholders, considerando o contexto em que eles estão inseridos, os valores relativos à 

competição organizacional não são universais, mas específicos a cada organização e não 

variam de uma para outra apenas de acordo com o grau de importância atribuído a eles. Por 

conseguinte, os valores relativos à competição organizacional, ao contrário dos valores 

considerados por Tamayo e colaboradores, contrapõem-se ao que Pettigrew (1990) denomina 

de um entendimento ahistórico, atemporal e independente do ambiente em que as 
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organizações estão. Segundo Domenico e Teixeira (2014, p.448), o objetivo é “estudar 

valores levando em consideração o que, de fato, acontece com as pessoas que atuam como 

stakeholders no ambiente organizacional, interno e externo”. O conceito de VRCO 

desenvolvido por Domenico (2007a) e que tem sido tema de pesquisas desde 2007, inclusive 

em estudos longitudinais, será abordado mais detalhadamente a seguir.  

 
 
2.2.2.1 Valores relativos à competição organizacional (VRCO)  

Na visão de Domenico (2007a; 2008), assim como de Schwartz (1992) e de Thomas e 

Znaniecki (2006), os indivíduos são membros de grupos sociais, consequentemente estão 

inseridos em um contexto social. Iglesias (2007 apud Domenico, 2007a) salienta que para 

indivíduos e sociedades sobreviverem, é necessário acesso a fontes de energia e outros 

recursos limitados, fazendo com que surjam ambientes (contextos) competitivos na sociedade. 

No que diz respeito às organizações, Domenico (2008) destaca que os recursos necessários 

para a sobrevivência delas em ambientes competitivos estão nos stakeholders. Alguns 

exemplos de recursos que stakeholders possuem são: fornecedores detêm bens materiais e 

serviços; funcionários possuem competências; investidores, capital para aplicar em diversos 

fins; clientes, capacidade potencial de pagamento; e o governo tem o poder de exercer o papel 

de vários stakeholders (cliente, fornecedor, investidor). Em vista disso, visando à obtenção de 

recursos para a sobrevivência das organizações em ambientes competitivos, os stakeholders 

precisam interagir entre si. 

 

A organização é definida por Domenico (2008, p. 3) como “uma grande rede, cujos ‘nós’ são 

as interações entre stakeholders, mediadas por linguagem – a ‘linha’ que costura essa rede – 

em um movimento contínuo e dinâmico em busca da sobrevivência”. Diferentemente de 

Tamayo (2005, 2007a, 2007b) para quem a organização é tratada como se fosse um 

(macro)indivíduo, pois os valores das organizações são representados pelos mesmos dez tipos 

motivacionais da teoria de valores básicos de Schwartz (TAMAYO, 2005; OLIVEIRA; 

TAMAYO, 2004), uma vez que, assim como os indivíduos têm necessidades pré-existentes, 

as organizações são vistas como possuidoras de requisitos universais aos quais precisam 

responder (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).  

 

Dessa forma, Domenico (2008) não entende a organização como um ente único, mas como 

uma rede de pessoas que interagem entre si no papel de stakeholders, em um contexto 
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específico e mutável, visando obter os recursos necessários para que a organização possa 

permanecer competindo no mercado. Esse contexto se modifica com maior ou menor 

velocidade devido a vários fatores, como as características do setor em que a empresa atua, o 

momento sociopolítico e econômico do mundo, do país e da localidade onde a empresa está 

inserida, os aspectos culturais da sociedade onde estão situados os stakeholders da 

organização, entre outros.    

 

Os valores relativos à competição organizacional subjazem às interações entre stakeholders e 

são definidos neste trabalho como “crenças socialmente construídas, com significado para um 

indivíduo ou grupo, que orientam as ações sociais entre stakeholders, visando à obtenção de 

recursos em ambiente competitivo” (DOMENICO, 2009, p. 1).  

 

Assim, o conceito de valores relativos à competição organizacional incorpora os aspectos 

motivacional e cognitivo de valores. No que se refere aos valores humanos básicos, Schwartz 

(1992) afirma que o conteúdo motivacional deles se refere às metas a serem buscadas pelos 

indivíduos ao longo da vida. No âmbito das organizações, Domenico (2009, p. 5) identifica 

que o aspecto motivacional dos valores relativos à competição organizacional está relacionado 

às “metas da organização relativas à obtenção de recursos, tendo em vista a sobrevivência em 

ambiente competitivo”. E o elemento cognitivo relaciona-se às crenças dos stakeholders sobre 

como essas metas podem ser atingidas. São essas crenças que diferenciam uma organização 

da outra (DOMENICO, 2007a; 2008) e refletem, em um paralelo com Rohan (2000), a melhor 

maneira possível de viver dos stakeholders em interação. Essas crenças podem sofrer 

modificações ao longo do tempo, considerando o contexto em que atuam. Os significados 

dessas crenças, sobre como e com quem as interações para a aquisição de recursos devem 

ocorrer, são socialmente construídos, por meio da linguagem, nas interações entre os 

stakeholders, levando em conta o contexto em que essas interações acontecem (DOMENICO, 

2008). 

 

Por serem crenças, assim como os valores humanos considerados por Schwartz (1992; 2012), 

os valores relativos à competição organizacional são de natureza intrassubjetiva. Porém, como 

o significado dos VRCO é construído socialmente, nas interações entre stakeholders, eles 

também possuem natureza intersubjetiva (DOMENICO, 2009). Porque são de natureza 

intrassubjetiva e também intersubjetiva, o conceito dos valores relativos à competição 

organizacional enquadra-se no entendimento de ambas as perspectivas da psicologia social: a 
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psicológica e a sociológica (DOMENICO, 2008). Consequentemente, o conceito de VRCO dá 

um passo em direção ao que é defendido por Torregrosa (2004), ou seja, a união dos dois 

enfoques da psicologia social.  

 

Considerando a afirmação de McVea e Freeman (2005) de que os stakeholders que interagem 

possuem nomes e rostos, sendo, portanto, “stakeholders-pessoas” (DOMENICO; TEIXEIRA, 

2014, p.444) e que valores relativos à competição organizacional subjazem as interações, 

mediadas pela linguagem, entre stakeholders que estão inseridos em um determinado contexto 

organizacional, sociopolítico, econômico e cultural que deve ser levado em consideração, as 

pesquisas de Domenico (2007a) foram norteadas pelo paradigma interpretativista. 

 

Em 2015, Domenico apontou que a definição dos valores relativos à competição 

organizacional está em consonância com a orientação relacional e responsiva da construção 

da realidade defendida por Cunliffe (2008). Segundo essa orientação, as realidades sociais são 

entendidas como construídas intersubjetivamente. A realidade social não é vista como 

separada das pessoas, pelo contrário, as realidades sociais e as pessoas estão intimamente 

entrelaçadas. A realidade social forma as pessoas e as pessoas formam a realidade social 

(CUNLIFFE, 2008). Tudo o que fazemos é uma mistura complexa de nossas próprias ações e 

palavras e das ações e palavras dos outros (CUNLIFFE, 2008). As realidades são 

intersubjetivamente construídas mediante linguagem, em conversações com outras pessoas, e 

sofrem influência do contexto histórico, social e cultural onde estão as pessoas que interagem 

(CUNLIFFE, 2008). As pessoas atuam em uma teia complexa de “relacionamentos, 

conversações, expressões e comunidades linguísticas abrangendo gêneros do discurso (formas 

relativamente estáveis de falar em situações e contextos específicos), formas históricas e 

culturais de falar” (CUNLIFFE, 2008, p. 129-130).  

 

Nessa perspectiva, “o sentido da vida organizacional e do que precisa ser feito é contestado, 

negociado e intersubjetivamente criado pelas pessoas em suas atividades” (CUNLIFFE, 2008, 

p. 129-130). Nessa orientação, a prática da reflexividade é incentivada, assim como a procura 

por agir e interagir de maneira mais ética. “É por meio da prática da reflexão (diálogo) com 

nós mesmos e com os outros que damos sentido ao que ocorre no cotidiano, retecendo nossas 

crenças (valores) e hábitos de ação (práticas)” (DOMENICO, 2015, p. 10). 
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Portanto, significados não estão apenas na mente das pessoas, mas também nas ações 

(TSOUKAS, 2005), ações essas expressas por linguagem (verbal e não verbal). Verbeke 

(2000) frisa que é nas práticas, nas ações repetidas ao longo do tempo, que acontece o 

processo de ressignificação. “Os significados não são encontrados nas palavras em si, eles são 

criados por intermédio das práticas” (BARRET; THOMAS; HOCEVAR, 1995, p. 355).  

 

Uma vez que os valores relativos à competição organizacional são subjacentes às ações 

vivenciadas pelos stakeholders ao longo do tempo (práticas), Domenico (2008, p. 156) sugere 

estudar os VRCO a partir dessas práticas, definidas por ela como: “ações e procedimentos 

típicos adotados pelos stakeholders internos (sócios/direção/gestores/funcionários), explícitos 

e implícitos (inferidas), com a finalidade de obtenção de recursos” para a organização. 

 

Coerentemente ao paradigma epistemológico adotado, Domenico (2008) empregou a 

abordagem qualitativa para a pesquisa de campo, pois essa abordagem possibilita ao 

pesquisador aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que pesquisa, levando em 

consideração o contexto social em que os participantes da situação do estudo (no caso, os 

stakeholders) estão inseridos e buscando entender os fenômenos segundo a perspectiva desses 

participantes (GODOY, 2006). 

 

Para apreender os procedimentos que se tornaram típicos em uma organização, Domenico 

(2008) recomenda partir da história da empresa, lembrando que os valores são mais 

facilmente identificados em situações de conflito, conforme constatado por Schwartz (1992). 

Para tanto, a autora sugere empregar como categorias de análise as crises vivenciadas pelos 

diversos stakeholders, bem como os interlúdios, esses últimos definidos enquanto períodos de 

menor instabilidade, nos quais a sobrevivência da empresa não está ameaçada. Nos 

interlúdios, podem ser observados as práticas e valores que surgiram das crises e/ou que a elas 

resistiram. Assim, “a partir das práticas, por análise inferencial, apreendem-se os valores 

relativos à competição organizacional que conduziram a organização até a vivência do 

momento presente” (DOMENICO, 2008, p. 156). A autora apreendeu, em 17 anos de história 

da organização pesquisada, 20 VRCO, que podem ser consultados no Anexo A. Deve-se 

ressaltar que nem todos os VRCO estavam presentes durante todo o processo de vir-a-ser da 

empresa. 
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Ao realizar sua pesquisa sobre valores relativos à competição organizacional, Domenico 

(2007a) identificou as relações dos VRCO com outros construtos que a pesquisadora 

considerou como antecedentes dos VRCO, a saber: as visões de mundo do fundador e as 

necessidades organizacionais. Visões de mundo são definidas por Rohan (2000) como crenças 

conscientes das pessoas sobre o mundo “como ele é” e “como deveria ser”, utilizadas para 

promover ou justificar atitudes e comportamentos. No que se refere ao âmbito organizacional, 

as visões de mundo são crenças conscientes do fundador ou gestor da organização sobre o 

mundo como deveria ser (ou seja, como ele gostaria que o mundo empresarial fosse), e como 

ele é na realidade (LEITÃO; DOMENICO, 2012).  

 

A empresa pesquisada por Domenico (2007a) foi iniciada levando em consideração a visão de 

mundo empresarial do fundador sobre o mundo como deveria ser, onde haveria a primazia do 

ser humano. No entanto, a experiência na condução do negócio ao longo do tempo, visando à 

sobrevivência, fez surgir mais uma visão, a do mundo como ele é, que ressalta as 

necessidades da organização. Os fundadores da empresa pesquisada por Domenico (2007a) 

buscavam o equilíbrio dinâmico entre essas duas visões de mundo. Porém, em muitas 

organizações há apenas a visão de mundo empresarial como ele é (FEITOSA, 2010). 

 

Hofstede (2003) afirma que a sociedade onde se localiza a empresa e seus membros exerce 

influência no âmbito das organizações. Em seu estudo, Domenico (2007a) observou que a 

cultura da sociedade onde a empresa e seus membros estão estabelecidos acaba por ser 

reproduzida em alguns valores relativos à competição organizacional. Por conseguinte, a 

cultura da sociedade onde se localiza a empresa e seus membros é mais um dos antecedentes 

dos VRCO, segundo a autora.  

 

Em sua pesquisa, Domenico (2007a) também percebeu que determinados VRCO eram 

praticados apenas com alguns stakeholders, o que levou à apreensão de antivalores. Segundo 

a pesquisadora “[...] a compreensão de uma organização é dada pelo conjunto de VRCO e de 

seus antivalores” (DOMENICO, 2008, p. 170). Esse é um dos aspectos que não é apresentado 

nas abordagens tradicionais de valores organizacionais. A título de exemplo, na organização 

pesquisada por Domenico (2007a), o VRCO ‘Cumprimento de compromissos’ estava 

presente nas práticas com clientes e fornecedores, mas não com empregados e com o governo, 

originando o antivalor “não cumprimento de compromissos com empregados e governo”.  
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Domenico (2007a) menciona também a discussão de Rokeach (1973) sobre o aspecto do 

“desejável” dos valores e sua observação que nem sempre os valores são desejáveis para 

todos. Assim, a análise dos valores relativos à competição organizacional possibilita 

identificar os stakeholders “[...] que realmente contam e serão considerados pelos gestores de 

uma organização” (DOMENICO, 2007a, p. 214). Um comparativo entre as principais 

características das abordagens de estudo de valores organizacionais de Tamayo e 

colaboradores, e de valores relativos à competição organizacional de Domenico (2007a), pode 

ser visualizado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Abordagens de estudo: valores organizacionais e VRCO 
 

 Valores Organizacionais 
(Tamayo e colaboradores) 

Valores Relativos à Competição 
Organizacional 

(Domenico) 

 
 

A organização é 
entendida como 

Um ente com substância 
 
Uma entidade real (“coisa”) 
 
As organizações são tratadas como se 
fossem (macro)indivíduos, pois os 
valores das organizações são 
representados pelos mesmos dez tipos 
motivacionais da teoria de valores 
básicos de Schwartz (TAMAYO, 
2005; OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) 
e elas precisam responder a requisitos 
universais (assim como os indivíduos 
possuem necessidades pré-concebidas) 
(TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).  

Um processo social de organizar 
(“organizing”), verbo 
Um fluxo emergente 
 
As organizações são consideradas 
redes interacionais, onde os 
stakeholders, mediante linguagem, 
constroem significados em um 
determinado contexto (tempo e 
espaço), buscando continuamente a 
sobrevivência (DOMENICO; 
TEIXEIRA, 2014). 

Valores são 
entendidos como 

Crenças existentes na empresa, 
organizadas hierarquicamente, que 
orientam a vida da organização e 
servem a interesses individuais, 
coletivos ou mistos (TAMAYO; 
GONDIM, 1996). 

Crenças que são socialmente 
construídas, que possuem significado 
para um indivíduo ou grupo, que 
orientam as ações sociais entre 
stakeholders, com o objetivo de 
conseguir recursos em ambiente 
competitivo (DOMENICO, 2008). 

O que diferencia 
uma organização 
da outra 

O grau de importância atribuído aos 
valores (OLIVEIRA; TAMAYO, 
2004). 

As crenças dos stakeholders sobre 
como e com quem as interações para 
a aquisição de recursos devem 
ocorrer (DOMENICO, 2008). 
 
 
 
 
 

                         (Continua) 
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 Valores Organizacionais 
(Tamayo e colaboradores) 

Valores Relativos à Competição 
Organizacional 

(Domenico) 

Fundamentação 
teórica principal 

Schwartz (1992; 1999) 
Valores humanos básicos (1992) 
Valores culturais (1999) 

Os valores humanos básicos são 
representações cognitivas das 
necessidades humanas e tendem a ser 
universais (SCHWARTZ, 1992). 

Thomas e Znaniecki (2006) 
Valores sociais 
 

Os valores sociais são construídos 
quando, mediante interação social, 
um grupo atribui significado a algo 
(THOMAS; ZNANIECKI, 2006). 

 Paradigma Funcionalista 

Valores universais 

Interpretativista 

Valores temporais e contextuais 

 Abordagem de 
pesquisa 

Quantitativa Qualitativa 

 Técnicas para 
coleta de dados 

Questionários 

 

Entrevistas semiestruturadas, 
conversas espontâneas, observações e 
documentos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
Foram desenvolvidos seis estudos, incluída a pesquisa de Domenico (2007a), tendo como 

base os valores relativos à competição organizacional no âmbito do grupo de pesquisa do 

CNPq de Valores, Dignidade e Gestão, em organizações que ainda contavam com a presença 

do seu fundador (DOMENICO, 2007a; SANTOS, 2014), em empresas de grande porte 

(FEITOSA, 2010; KATSURAYAMA, 2014) e em pesquisas com o objetivo de compreender 

o processo de mudança contínua de uma organização (LEITÃO, 2010; BIBERG, 2013). 

 

O primeiro estudo sobre valores relativos à competição organizacional, conforme explorado 

anteriormente, foi realizado por Domenico (2007a), e objetivou compreender como os VRCO 

são reproduzidos nas interações entre stakeholders. A unidade de análise foi uma empresa 

privada, brasileira, que presta serviços de projetos, instalação e manutenção de plantas 

industriais e é coligada ao projeto denominado Economia de Comunhão na liberdade (EdC)5. 

A escolha de uma empresa coligada a esse projeto deveu-se ao fato de que ele congrega 

 
                                                             

5
  A EdC é um projeto que teve origem no Brasil, porém suas raízes estão no Movimento dos Focolares, ligado à 

igreja católica. Esse projeto congrega quase um milhar de empresas no mundo e propõe novas práticas de 
gestão (DOMENICO, 2007a). 
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organizações com fins lucrativos, porém que, em tese, preocupam-se não apenas com seus 

próprios interesses, mas com os de todos os stakeholders com os quais se relacionam 

(DOMENICO, 2007a). Os stakeholders considerados na pesquisa foram, principalmente, os 

empregados (gestores e não-gestores), clientes e fornecedores. Além de entender como os 

valores relativos à competição organizacional são reproduzidos nas interações entre 

stakeholders, a pesquisadora também percebeu a existência de alguns valores, que ela 

considerou como valores centrais, que permitiram a continuidade do negócio e representavam 

o diferencial competitivo da organização com relação aos seus concorrentes.  

 

O trabalho de Feitosa (2010) teve como objetivo apreender os VRCO a partir das práticas 

relativas a funcionários e clientes em uma empresa industrial de grande porte, do setor de 

autopeças e pertencente a um grupo multinacional americano. A pesquisadora optou por 

estudar essa empresa posto que, embora fazendo parte de um grande grupo que atuava em um 

mercado reconhecidamente competitivo e em mais de 95 países, a filial brasileira, localizada 

no interior de São Paulo, se mantinha deficitária. 

 

Diferente do estudo de Domenico (2007a), na empresa pesquisada por Feitosa (2010) não foi 

constatada a visão de mundo empresarial como deveria ser. Mas, a influência dos aspectos da 

cultura da sociedade brasileira estiveram presentes na construção dos VRCO. Segundo 

Feitosa (2010), a manutenção de um ambiente de obediência e acomodação dos empregados 

da empresa pesquisada remetia a particularidades da cultura brasileira, como as diferenças 

entre dominantes e dominados. Feitosa (2010) também enfatizou que os aspectos da cultura 

brasileira podem estar mais preservados em regiões do interior do país, como é o caso do local 

onde a empresa investigada por essa autora estava estabelecida. Uma das contribuições dessa 

pesquisa foi constatar que o estudo dos valores relativos à competição organizacional podia 

colaborar para a discussão sobre o papel das corporações, mostrando um lado não desejado 

das grandes organizações (FEITOSA, 2010). 

 

Katsurayama (2014) também desenvolveu sua pesquisa em uma empresa multinacional de 

grande porte, porém focando as interações entre stakeholders internos e membros da 

comunidade onde a empresa, uma produtora de metal, subsidiária de um dos maiores grupos 

de mineração do mundo, estava localizada. A empresa foi escolhida, devido ao fato de que 

além de operar no ramo da mineração, divulgava em seus canais de comunicação (notícias em 

revistas, jornais e publicações no seu site na internet), muitas iniciativas para fomentar a 
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colaboração com as comunidades onde operava (KATSURAYAMA, 2014). O estudo 

desenvolvido por esse pesquisador teve como objetivo compreender como são construídos os 

valores relativos à competição organizacional na interação entre gestores e demais 

funcionários da empresa, e moradores do entorno onde essa empresa estava inserida. A 

análise dos dados revelou que os valores relativos à competição organizacional foram 

construídos conforme funcionários e moradores desenvolviam, em conjunto, um novo 

vocabulário nas interações entre eles (KATSURAYAMA, 2014). 

 

Em sua pesquisa, foi identificada que a visão de mundo empresarial como deveria ser teve sua 

origem quando a organização ainda fazia parte de um outro grupo, que iniciou a prospecção 

da mina, mediante a ação de um gerente responsável, denominado na pesquisa de Dr. Lang, 

que coordenava essa fase de prospecção. Esse gerente entendia que o trabalho deveria se dar 

de uma forma séria, com consideração pelos semelhantes e com rígido cumprimento dos 

compromissos assumidos. Com o passar de quarenta anos, os diversos eventos que ocorreram 

originaram a visão de mundo empresarial como ele é, que evidenciava as necessidades da 

organização de se adaptar à realidade por conta das alterações no contexto (principalmente 

econômico, do mercado brasileiro) e da criação de valor para os acionistas, proveniente das 

políticas corporativas do grupo empresarial que veio a controlar a empresa 

(KATSURAYAMA, 2014). A visão de mundo empresarial com deveria ser perdurou durante 

muitos anos, enquanto os funcionários do grupo inicial permaneceram na organização. 

Somente a partir da primeira década do ano 2000, com a saída de diversos funcionários que 

ainda mantinham essa visão nas práticas de gestão, os valores relativos à competição 

organizacional que passaram a predominar diziam respeito ao compromisso com os 

resultados.  

 

Além de estender o campo de estudo sobre valores relativos à competição organizacional para 

as interações entre stakeholders internos e membros das comunidades onde as organizações 

estão localizadas, essa pesquisa também mostrou a influência da estrutura (a empresa e suas 

políticas corporativas) nas interações entre funcionários e moradores do entorno onde a 

empresa estava estabelecida, além da influência dos aspectos culturais. Segundo Katsurayama 

(2014), as características da cidade onde a empresa estava localizada, que foi “descoberta” por 

bandeirantes paulistas e teve em sua história o trabalho escravo no garimpo do ouro, pôde 

auxiliar no entendimento da passividade dos agricultores, anteriormente garimpeiros, que 
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existiam na região, passividade essa que pode ter facilitado o estabelecimento da empresa no 

local. 

 

Outro estudo que teve como base os valores relativos à competição organizacional foi o 

desenvolvido por Santos (2014), que visou compreender como os VRCO estavam sendo 

construídos, a partir do ponto de vista dos gestores e funcionários, em uma empresa industrial 

do polo cerâmico da cidade de Pedreira, no Estado de São Paulo, que estava enfrentando o 

desafio de competir no mercado brasileiro com os produtos importados chineses, que eram 

mais baratos. Nessa organização, Santos (2014) notou que alguns valores relativos à 

competição organizacional estavam refletidos no relacionamento apenas com determinadas 

pessoas de um mesmo grupo de stakeholders, diferente do ocorrido no estudo de Domenico 

(2007a), onde certos VRCO estiveram subjacentes às ações com alguns grupos de 

stakeholders, enquanto com outros não.  

 

Santos (2014), assim como Domenico (2007a), também verificou na empresa pesquisada a 

existência de duas visões de mundo. A visão de mundo empresarial como deveria ser era 

“acreditar no sucesso do negócio, aconteça o que acontecer, porque no futuro, será 

reconhecido pelos esforços empreendidos” (SANTOS, 2010, p. 52) e a visão de mundo 

empresarial como ele é era “cada um (empresa) por si e se puder, um engole o outro” 

(SANTOS, 2010, p. 52). A autora constatou que apesar do fundador não abandonar a visão de 

mundo empresarial como deveria ser, a visão de mundo empresarial como ele é muitas vezes 

predominou, levando a valores relativos à competição tais como: cumprimento de certas 

obrigações legais, não transparência, não compromisso com o outro e pessoalidade nas 

relações. 

 

Conforme Santos (2014), a pequena empresa brasileira se originou das atividades produtivas 

coloniais, em uma sociedade marcada por relações entre senhores e escravos e isso ainda 

influencia as pequenas empresas, como por exemplo, no ambiente de obediência a instâncias 

superiores e na acomodação. A pesquisadora também constatou a influência da criatividade, 

da improvisação e do “jeitinho” brasileiro, nas tentativas da empresa de se diferenciar para 

conseguir sobreviver. O trabalho de Santos (2014) contribuiu para ampliar os estudos sobre 

valores relativos à competição organizacional para o universo das pequenas empresas, que até 

então não havia sido considerado. Ainda, segundo Santos (2014, p. 92), “o estudo de valores 
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relativos à competição organizacional nessa pequena empresa foi um primeiro passo para 

discutir questões relativas à sobrevivência das micro e pequenas empresas brasileiras”.   

 

Assim como Domenico (2007a), Leitão (2010) também desenvolveu sua pesquisa em uma 

empresa privada que possuía uma proposta diferenciada de gestão, mas sem ser coligada ao 

projeto EdC, cujo fundador permanecia no comando da organização. A CMA, empresa que 

prestava serviços de consultoria na área fiscal e tributária e estava localizada na cidade de São 

Paulo, buscava ser uma organização feita por pessoas e para as pessoas, visando não apenas o 

lucro, mas também a promoção do desenvolvimento humano e social (LEITÃO, 2010). Além 

do construto VRCO, o trabalho de Leitão (2010) também abordou o tema mudança 

organizacional. 

 

O objetivo da pesquisadora foi compreender como os valores relativos à competição 

organizacional foram construídos e reconstruídos ao longo do tempo, desde a fundação da 

empresa (2005) até o ano em que foi realizado o estudo, em 2010. Da mesma forma que 

Domenico (2007a) notou que a empresa por ela pesquisada procurava equilibrar as tensões 

entre as visões de mundo, Leitão (2010) também verificou que a CMA tentava equilibrar 

dinamicamente as tensões entre a visão de mundo empresarial como deveria ser (a busca pelo 

desenvolvimento humano e social) e a visão de mundo empresarial como ele é (a busca pelo 

resultado financeiro para permitir a sobrevivência do negócio).  

 

Diferente do estudo de Domenico (2007a), Leitão (2010) não identificou antivalores, uma vez 

que os VRCO apreendidos pareciam estar subjacentes às práticas com todos os stakeholders 

pesquisados. Além de ampliar o estudo de Domenico (2007a), a pesquisa de Leitão (2010) 

contribuiu para apresentar uma maneira de olhar e examinar a mudança nas organizações, 

qual seja, mediante a apreensão e análise de valores (no caso, valores relativos à competição 

organizacional) que, por estarem subjacentes, são pouco observados em processos de 

mudança e ainda pouco explorados nas pesquisas sobre esse assunto.  

 

Biberg (2013) deu continuidade à pesquisa de Leitão (2010), com o objetivo de verificar se os 

VRCO apreendidos por essa pesquisadora para o período de 2005 a 2010 haviam continuado 

subjacentes às práticas do dia-dia da CMA durante os anos de 2010 a 2012, período 

investigado por ela. Biberg (2013) notou que as visões do mundo como deveria ser e do 

mundo como ele é continuavam presentes na organização, porém, no período pesquisado pela 
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autora (2010-2012) houve uma valorização maior do VRCO ‘compromisso com o resultado’ 

(reflexo da visão de mundo empresarial como ele é) ao invés da ‘primazia do ser humano’ 

(reflexo da visão de mundo empresarial como deveria ser).  

 

Pelo exposto acima é possível perceber que o estudo dos valores relativos à competição 

organizacional possibilita compreender as interações entre stakeholders, verificando o que 

ocorre na prática no cotidiano das empresas, inclusive revelando aspectos não desejados e 

muitas vezes ocultos nas organizações (FEITOSA, 2010), permitindo ainda descobrir quais 

stakeholders estão sendo de fato levados em conta pelos gestores (DOMENICO, 2007a), sem 

negligenciar a importância do contexto (tempo e espaço) em que as interações acontecem, 

aspecto não levado em consideração na abordagem de estudos de valores organizacionais de 

Tamayo e colaboradores. Um resumo dos estudos que já foram desenvolvidos tendo como 

base os VRCO é mostrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Estudos com base nos valores relativos à competição organizacional 

Pesquisador 
Temas 

abordados 
Tipo de empresa Justificativa da escolha da empresa 

Domenico 
(2007a) 

VRCO Empresa brasileira, de 
médio porte e coligada 
ao projeto Economia de 
Comunhão na 
liberdade (EdC). 

O projeto Economia de Comunhão na 
liberdade (EdC), reúne organizações com 
fins lucrativos, porém que, em tese, 
preocupam-se com os interesses de todos 
os stakeholders com os quais se 
relacionam. 

Feitosa (2010) VRCO 

 

Empresa de grande 
porte, pertencente a um 
grupo multinacional 
americano. 

A filial brasileira da empresa, embora 
fazendo parte de um grande grupo atuante 
em um mercado reconhecidamente 
competitivo, se mantinha deficitária.  

Leitão (2010) VRCO e 
Mudança 
Organizacional 

Empresa brasileira, de 
médio porte, prestadora 
de serviços de 
consultoria fiscal e 
tributária, denominada 
no trabalho como 
“CMA”.  

A empresa, apesar de não ser coligada ao 
projeto EdC, também possui uma 
proposta diferenciada de gestão, 
buscando não apenas o lucro, mas 
também a promoção do desenvolvimento 
humano e social. 

Biberg (2013) VRCO e 
Mudança 
Organizacional  

Mesma empresa 
pesquisada por Leitão 
(2010), a “CMA”. 

Possibilidade de continuar estudando 
como a CMA estava mudando ao longo 
do tempo, ampliando o entendimento 
sobre o processo de mudança contínua da 
empresa. Essa pesquisa fez parte de um 
projeto de estudo de mudanças 
organizacionais como processo contínuo, 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 (Continua) 
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Pesquisador Temas abordados Tipo de empresa Justificativa da escolha da empresa 

Katsurayama 
(2014) 

VRCO 

(com foco nas 
interações entre 
stakeholders internos 
e membros da 
comunidade onde a 
empresa alvo da 
pesquisa estava 
localizada). 

Empresa produtora 
de metal, 
subsidiária de um 
dos maiores grupos 
de mineração do 
mundo.  

Além de operar no ramo da mineração, a 
empresa divulgava, em seus canais de 
comunicação, muitas iniciativas para 
fomentar a colaboração com as 
comunidades onde atuava. 

Santos (2014) VRCO Empresa brasileira, 
industrial, de 
pequeno porte 

A empresa estava enfrentando o desafio 
de competir no mercado brasileiro com os 
produtos importados chineses, mais 
baratos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Conforme anteriormente exposto, os valores relativos à competição organizacional são 

crenças que podem ser descontinuadas e/ou ressignificadas ao longo do processo de vir-a-ser 

da organização (DOMENICO, 2008). Desse modo, os VRCO não são valores universais. Ao 

contrário, possuem caráter relativamente provisório, podendo ser modificados ou 

descontinuados mediante as interações entre stakeholders, que estão constantemente 

construindo e (re)construindo significados. Assim, pelo estudo de construção e reconstrução 

dos valores relativos à competição organizacional, podemos entender o vir-a-ser ou o tornar-

se (TSOUKAS; CHIA, 2002) das organizações ao longo do tempo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
  
Esta seção do trabalho trata de questões relacionadas com a abordagem e a estratégia de 

pesquisa que foram utilizadas no desenvolvimento deste estudo, além de uma explicação 

sobre como os dados foram coletados, analisados e interpretados. Também serão abordadas 

algumas características da organização objeto desta pesquisa.  

 

Este trabalho faz parte de projeto do grupo de pesquisa do CNPq de Valores, Dignidade e 

Gestão, intitulado “Mudança e valores nas organizações: iluminando experiências brasileiras 

para além do mainstream da gestão”. Seu objetivo é estudar longitudinalmente mudanças 

organizacionais contínuas, mediante a análise da construção e reconstrução dos valores 

relativos à competição organizacional, em empresas que seguem uma forma de gestão 

diferente da apregoada pelo modelo econômico tradicional (DOMENICO, 2013).  

  

Conforme anteriormente apresentado neste trabalho, na maioria das pesquisas sobre mudança 

organizacional desenvolvidas no Brasil esse fenômeno é entendido em uma ótica episódica. 

Esse projeto justifica-se pelo estudo da mudança como um processo contínuo e também por 

acompanhar organizações que, em princípio, preocupam-se não somente com o lucro, mas 

também com o desenvolvimento humano e social. Ao estudar essas organizações, busca-se 

entender como elas mantêm – ou não – tensão entre duas visões de mundo empresarial 

antagônicas (uma que evidencia a visão de mundo empresarial como os fundadores ou 

gestores gostariam que ela fosse e outra que ressalta a visão de mundo empresarial como ele 

é, que revela as necessidades de sobrevivência das organizações) e porque isto acontece 

(DOMENICO, 2013). 

 

Esse projeto vem sendo conduzido pela pesquisadora-líder, Professora Dra. Silvia Marcia 

Russi De Domenico, e orientandos. Dois trabalhos já foram desenvolvidos tendo como 

unidade de análise a mesma organização foco deste estudo, que por questões de 

confidencialidade, é denominada de “CMA”.  

 

Neste estudo, foi feita uma terceira entrada na mesma empresa para analisar suas práticas e 

apreender os valores subjacentes entre os anos de 2013 e 2015, analisando o processo de vir-

a-ser da CMA considerando-se os demais períodos já levantados. 
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3.1 Abordagem de pesquisa  

Armenakis e Bedeian (1999) e Gray, Stensaker e Jansen (2012) afirmam que tem aumentado 

o uso de métodos qualitativos para a realização de pesquisas sobre mudança organizacional. 

Vários pesquisadores muito citados nessa área estudaram mudança nas organizações mediante 

o emprego dessa abordagem de pesquisa (ORLIKOWSKI, 1996; HERACLEOUS; 

BARRETT, 2001; HERACLEOUS, 2002; STYHRE; KOHN, 2006; PLOWMAN et al., 2007; 

MACKAY; CHIA, 2013). Gray, Stensaker e Jansen (2012, p. 121) ressaltam que a abordagem 

qualitativa “é frequentemente a maneira mais eficaz para descobrir as dinâmicas específicas 

da mudança, porque proporciona informações valiosas sobre como e porque a mudança se 

desdobra em organizações e seus impactos em vários níveis de análise”.  

 

Caronna (2010) afirma que o uso de métodos qualitativos é crucial para entender a natureza 

complexa das mudanças organizacionais, incluindo as causas sutis e, às vezes, latentes das 

falhas dessas iniciativas. Flick (2002) recomenda a utilização de métodos qualitativos quando 

o assunto a ser estudado é complexo. Segundo esse pesquisador, a abordagem qualitativa “faz 

juz à complexidade do objetivo em estudo” (FLICK, 2002, p. 5). A mudança organizacional, 

conforme anteriormente afirmado neste trabalho, é um assunto complexo. Brown, Humphreys 

e Gurney (2005, p. 313-314) salientam que um assunto tão complexo quanto mudança 

organizacional é “quase impossível de ser entendido usando métodos quantitativos”.  

 

O método de pesquisa qualitativo é adequado também a uma perspectiva que enfatiza 

questões de processo, onde uma ontologia de processos (que considera as organizações como 

“organizing”, processo de organizar) e não uma ontologia de substância é o principal foco de 

atenção (RASCHE; CHIA, 2009). Pofi (2002) acredita que os processos nas organizações são 

mais bem compreendidos por metodologias qualitativas porque possibilitam acessar valores e 

emoções. Orlikowski (1996) afirma que reações comportamentais e afetivas à mudança 

organizacional podem ser identificadas utilizando métodos qualitativos de pesquisa. Essa 

autora inclusive estudou a mudança a partir das práticas organizacionais.  

 

Neste trabalho a mudança contínua será estudada mediante a construção e reconstrução dos 

valores relativos à competição organizacional. Conforme mencionado anteriormente, esses 

valores subjazem as interações, mediadas pela linguagem, entre stakeholders que constroem 

significados em um dado contexto (tempo e espaço), buscando continuamente a sobrevivência 
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(DOMENICO; TEIXEIRA, 2014). Uma vez que os VRCO são subjacentes às práticas 

organizacionais, Domenico (2008) sugere estudá-los a partir da descrição e análise de tais 

práticas. Godoy (1995a) frisa que os pesquisadores qualitativos preocupam-se em verificar 

como determinado fenômeno se manifesta nos procedimentos e interações diárias. A 

abordagem qualitativa foi empregada por Domenico (2007a) em sua pesquisa sobre os valores 

relativos à competição organizacional e pelos demais estudos que buscaram apreender VRCO, 

pois utilizando esse método é possível focar “no que” e “onde” a prática social acontece, 

observando como as interações sociais ocorrem no dia-a-dia. 

  

É importante salientar que, segundo Godoy (1995a), os pesquisadores qualitativos tentam 

compreender o fenômeno estudado a partir da perspectiva dos participantes. Isso vai ao 

encontro do afirmado por Denzin e Lincoln (2005, p. 3) sobre o pesquisador qualitativo tentar 

“dar sentido ou interpretar os fenômenos segundo o significado que as pessoas lhe atribuem” 

(DENZIN; LINCOLN, 2005, p. 3). 

 

Merriam (2002) concorda que a abordagem qualitativa ajuda a entender e explicar o sentido 

dos fenômenos sociais. Ainda segundo essa pesquisadora, “a chave para entender a pesquisa 

qualitativa reside na ideia de que o significado é construído socialmente pelos indivíduos na 

interação com o seu mundo” (MERRIAM, 2002, p. 3) ou realidade. Essa realidade de que fala 

a autora não é imutável, pelo contrário, há muitas interpretações sobre ela, transformando-se 

ao longo do tempo. E entender quais são essas interpretações em um determinado contexto e 

em um período específico no tempo faz parte do interesse deste estudo.  

 

Além da preocupação em entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes, a 

abordagem qualitativa também tem o ambiente natural como fonte direta de dados (GODOY, 

1995a; MERRIAM, 2002; CRESWELL, 2010). Os pesquisadores que utilizam essa 

abordagem acreditam que um fenômeno é mais bem observado no contexto em que ocorre 

(GODOY, 1995a). Segundo Creswell (2010, p.208), coletar as informações “por meio da 

conversa direta com as pessoas e da observação de como elas se comportam e agem dentro do 

seu contexto é uma característica importante da pesquisa qualitativa”. 

 

Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador é um instrumento primário de coleta dos dados e de 

análise e interpretação desses dados (GODOY, 1995a; MERRIAM, 2002; CRESWELL, 

2010). O pesquisador coleta e organiza os dados visando construir conceitos, ao invés da 
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derivação dedutiva de hipóteses a serem testadas. A análise de dados, por conseguinte, é 

indutiva (GODOY, 1995a; MERRIAM, 2002; CRESWELL, 2010). Essa análise indutiva 

origina a identificação de padrões recorrentes, na forma de temas comuns ou categorias 

(MERRIAM, 2002). Os pequisadores qualitativos “criam seus próprios padrões, categorias e 

temas de baixo para cima, organizando dados em unidades de informação” (CRESWELL, 

2010, p. 209). A pesquisa qualitativa é descritiva, a palavra escrita é fundamental, tanto na 

obtenção dos dados quanto na divulgação dos resultados (GODOY, 1995a; MERRIAM, 

2002; CRESWELL, 2010).  

 

Diante dessas e de demais considerações apontadas neste tópico, é possível perceber que a 

abordagem de pesquisa qualitativa deve ser adotada para pesquisar valores relativos à 

competição organizacional, a partir das práticas das organizações. Após a definição da 

abordagem, é preciso determinar também a estratégia de pesquisa a ser utilizada no trabalho. 

Essa definição é importante, visto que fornece a direção geral da investigação, incluindo o 

processo pelo qual a pesquisa é conduzida (WEDAWATTA; INGIRIGE; AMARATUNGA, 

2011). No próximo tópico, essa questão será abordada. 

 
 
3.2 Estratégia de pesquisa  

Uma estratégia de pesquisa é um plano sobre como responder as questões de investigação de 

modo a satisfazer os objetivos da pesquisa (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2007). Esse 

plano de ação ajuda a direcionar os esforços, permitindo ao pesquisador conduzir sua pesquisa 

de maneira sistemática, coletando e avaliando informações (SHAJAHAN, 2007). Para tanto, o 

pesquisador emprega um conjunto de habilidades, suposições e práticas em suas investigações 

empíricas e adota métodos distintos para coleta e análise de dados (DENZIN; LINCOLN, 

2005). 

 

A estratégia de pesquisa escolhida deve ser consistente com a natureza da questão de pesquisa 

(GROAT; WANG, 2002) e com a quantidade de tempo e outros recursos disponíveis para a 

realização da investigação (SAUNDERS; LEWIS; THORNILL, 2007). Para Yin (2013), a 

escolha de uma estratégia de pesquisa depende, além do tipo de questão da pesquisa, do grau 

de controle que o pesquisador tem sobre os eventos e do foco temporal (se o pesquisador, em 

sua investigação, focará em fenômenos históricos ou em eventos contemporâneos). Estudos 
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de caso, grounded-theory e técnicas fenomenológicas e etnometodológicas são alguns 

exemplos de estratégias de pesquisa (YIN, 2013). 

 

O estudo de caso é geralmente a estratégia mais empregada em estudos organizacionais 

(BALSINI, 2007). De acordo com Martins (2008, p. 9), “a partir da década de 1990, tem 

havido um extraordinário crescimento de trabalhos científicos orientados pelo estudo de caso, 

particularmente, nas Ciências Sociais Aplicadas”. A utilização de estudos de caso como 

estratégia de pesquisa pode auxiliar os pesquisadores a responder perguntas sobre o processo 

e o contexto da mudança (PETTIGREW; WOODMAN; CAMERON, 2001). Hartley (1994) 

já mencionava que a estratégia de pesquisa de estudo de caso permite a investigação do 

contexto e dos processos envolvidos em um fenômeno. Analisando a literatura sobre mudança 

organizacional, é possível verificar que esse tema é fortemente estudado a partir de estudos de 

caso (alguns exemplos: PETTIGREW, 1990; STARBUCK, 1993; ORLIKOWSKI, 1996; 

TSOUKAS; VLADIMIROU, 2001; STYHRE; KOHN, 2006; PLOWMAN et al., 2007; 

MACKAY; CHIA, 2013). 

 

O estudo de caso é a estratégia preferida quando a questão de pesquisa é do tipo “como” e 

“porque”; quando o pesquisador possui nenhum ou reduzido controle sobre os eventos; e 

quando o foco é em fenômenos contemporâneos que ocorrem em um determinado contexto, 

em situações em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são nitidamente claros 

(YIN, 2013). Merriam (2002) afirma ainda que o estudo de caso pode ser utilizado para 

compreender situações em profundidade.  

 

O fenômeno a ser estudado não é visto como isolado do seu contexto, uma vez que o 

pesquisador preocupa-se inclusive em analisar a relação existente entre o fenômeno e o 

contexto onde ele está inserido (YIN, 2013). Ao empregar o estudo de caso como estratégia 

de pesquisa, foca-se na compreensão das dinâmicas presentes em cenários específicos 

(EISENHARDT, 1989) e busca-se reunir informações sistemáticas e minuciosas acerca de um 

fenômeno (PATTON, 2002). Desse modo, a estratégia de estudo de caso é adequada para o 

pesquisador que deseja “obter uma rica descrição e uma profunda compreensão do contexto 

da investigação e do processo que está sendo examinado” (ASSAD, 2010, p. 59).  

 

Em termos de estratégia de pesquisa, o propósito fundamental do estudo de caso é analisar de 

maneira intensiva uma determinada unidade social, por exemplo, uma organização (GODOY, 
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1995b), podendo ser de tipo único ou múltiplo. Segundo Yin (2013), no estudo de caso único, 

o foco de estudo é em apenas um caso. Já o estudo de caso múltiplo envolve vários casos 

únicos.  

  

A estratégia de pesquisa adotada no projeto do CNPq, ao qual esta dissertação está 

relacionada, foi o estudo de caso qualitativo longitudinal. É importante frisar que o foco desta 

dissertação é em fenômenos contemporâneos, o pesquisador possui nenhum ou reduzido 

controle sobre os eventos (YIN, 2013), e busca reunir informações sistemáticas e minuciosas 

acerca de um fenômeno (PATTON, 2002) procurando compreender dinâmicas presentes em 

um cenário específico (EISENHARDT, 1989), no caso, uma organização (GODOY, 1995b). 

Assim, o estudo de caso é uma estratégia adequada para esta pesquisa. Neste trabalho, 

especificamente, foi realizada uma incursão transversal, para construir os dados (apreender os 

valores relativos à competição organizacional) referentes ao período de 2013-2015 e analisá-

los considerando os demais períodos já levantados por Leitão (2010) e Biberg (2013). 

 
 
3.2.1 Unidade de análise: CMA 

A organização objeto de estudo neste trabalho é a CMA, está localizada na cidade de São 

Paulo, é 100% nacional, pertence ao segmento de prestação de serviços de consultoria em 

legislação fiscal e tributária e busca atuar na vanguarda em inteligência fiscal. Conforme 

documentos disponibilizados pelos sócios-diretores da empresa para utilização nesta pesquisa, 

a CMA possuía em 2015 uma carteira de aproximadamente 320 clientes (a maioria deles 

estava entre as 500 maiores companhias do Brasil) e contabiliza, desde a sua fundação, mais 

de 1.500 projetos implantados. 

 

A organização surgiu em 2005, fruto de um spin-off, isto é, a partir de outra empresa 

(denominada neste trabalho de Empresa-mãe), quando esta separou sua área de serviços de 

tecnologia e a entregou ao fundador da CMA, um ex-executivo da organização. Desde o 

início, a CMA atuava como uma parceira da empresa originária, todavia como uma 

consultoria independente, adotando inclusive um estilo de gestão muito diferente do 

empregado pela Empresa-mãe. 

 

A nova empresa nasceu com o propósito de “conceber um negócio de e para as pessoas, 

dentro da perspectiva de gerar desenvolvimento social e humano” (CULTURE AUDIT, 2009, 
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p. 3). Seu fundador acreditava no empreendedorismo, como forma de “contribuir para uma 

nova gestão da área fiscal e tributária, capaz de produzir valor econômico, humano, ético e 

social” (CULTURE AUDIT, 2009, p. 3). Logo nos primeiros anos da organização, o fundador 

decidiu adotar uma filosofia de gestão, denominada Metanoia, desenvolvida por um dos seus 

fornecedores (empresa de consultoria), segundo a qual as organizações devem ser vistas como 

organismos vivos dotados de corpo, mente e alma. E essas três vertentes devem estar em 

equilíbrio para que a empresa possa funcionar de maneira plena (DA CRUZ; PARPINELLI, 

2013). Ainda segundo esses autores, o corpo representa o que é visível em uma empresa (por 

exemplo: as instalações e os equipamentos utilizados); a mente significa a relação da 

organização com o mercado e com os clientes; e a alma diz respeito aos relacionamentos 

internos. Inspirada nessa filosofia de gestão, foi criada a denominação fictícia “CMA” 

(“corpo”, “mente” e “alma”) atribuída à organização desde o desenvolvimento do primeiro 

trabalho que a teve como unidade de análise (LEITÃO, 2010). Mais informações sobre a 

história da CMA serão apresentadas na seção 4 desta dissertação, na qual é descrito o 

processo de vir-a-ser da organização nos períodos anteriores ao analisado neste estudo. 

 

A CMA atua em projetos de implantação de software fiscal, bem como de consultoria em 

legislação fiscal e tributária, levando em conta fatores como segurança, integridade das 

informações, gestão de risco, governança corporativa, mapeamento de processo e propostas 

de melhores práticas (SITE INSTITUCIONAL DA CMA). Além disso, ao longo dos anos a 

empresa vem desenvolvendo e disponibilizando os seguintes serviços complementares6: 
 

- GEIFS (Grupo Especial de Inteligência Fiscal Sustentável): segundo os sócios-

diretores é um grupo onde, mediante o pagamento de uma mensalidade, representantes 

de empresas de diversos segmentos podem participar de reuniões mensais lideradas 

por uma equipe da CMA, com o objetivo de discutir e trocar experiências sobre as 

principais ações, movimentos e tendências do cenário fiscal e tributário; 
 

- Workshops in company: conforme um consultor especialista da CMA são eventos 

realizados por consultores especialistas da empresa nas dependências das organizações 

contratantes  e  que  têm  como objetivo aprofundar a discussão sobre um tema fiscal e 

                                                             

6   Serviços complementares podem ser definidos como os serviços que não são os principais oferecidos por uma 
empresa (CORRÊA; CAON, 2002). Mediante a oferta de serviços complementares as empresas podem obter 
receitas adicionais (SPILLER et al., 2011), diferenciar suas ofertas das dos concorrentes (KERIN et al., 2007) 
e aumentar a participação no mercado (CORRÊA; CAON, 2002). Assim, a oferta de serviços complementares 
pode proporcionar vantagem competitiva às empresas (CORRÊA; CAON, 2002). 
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tributário específico; 
 

- SPED Brasil (www.spedbrasil.net): espaço virtual que, de acordo com o consultor 

da CMA responsável por esse serviço, tem como objetivo promover discussões e 

trocas de experiências sobre o SPED7 e seus impactos nas organizações e no país. Esse 

espaço é oferecido gratuitamente pela CMA e a participação é acessível a qualquer 

pessoa, não apenas a clientes da organização, bastando o preenchimento de um 

cadastro no site.  

 
Mais recentemente, em outubro de 2015, a CMA também passou a oferecer aos seus clientes 

o serviço de suporte a alguns módulos do ERP8 da empresa SAP.  

 

Com relação à estrutura organizacional da CMA, ela era composta da seguinte maneira em 

final de 2015: a Holding CMA englobava três empresas - CMA São Paulo, CMA Sustentação 

e CMA Novas Soluções - que estavam localizadas na cidade de São Paulo. A CMA São Paulo 

possuía duas filiais: a CMA Rio de Janeiro e a CMA Interior. O escritório dessa última estava 

localizado na cidade de Campinas e os funcionários dessa filial prestavam atendimento a 

organizações-clientes localizadas no interior do estado de São Paulo, bem como em algumas 

cidades dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A estrutura organizacional da 

CMA, englobando as empresas e filiais, é apresentada na Figura 4. 

 
A CMA São Paulo, composta por gerentes de projetos e consultores, era responsável pelo que 

os diretores denominavam de “Operação”, que correspondia à prestação de serviços de 

projetos de consultoria e implantação de softwares fiscais. A CMA Sustentação era a divisão 

responsável pelas atividades de suporte aos projetos desenvolvidos nas organizações-clientes 

pela CMA São Paulo e a CMA Novas Soluções tinha como foco a análise do mercado fiscal e 

tributário para o desenvolvimento de soluções inovadoras tanto para a CMA, quanto para os 

stakeholders externos.  

 

                                                             

7  Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal (PAC 2007-2010). É uma modernização da sistemática do cumprimento das obrigações 
acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e órgãos fiscalizadores, utilizando-se 
da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos (http://www1.receita.fazenda.gov.br, 
acessado em Dezembro de 2015). 

8
 ERPs são softwares desenvolvidos para integrar os dados e processos de vários departamentos de  

uma empresa em um único sistema, proporcionando automação e armazenamento das informações do negócio 
(MENDES; FILHO, 2002). 
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Figura 4 – Estrutura organizacional da CMA

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Holding CMA havia duas áreas: Comercial (compreendia uma equipe de vendedores sob a 

supervisão de um sócio-diretor responsável pela diretoria comercial) e Backoffice (englobava 

departamento de gestão de pessoas, gestão financeira, infraestrutura e informática). Essa 

última área prestava serviço para as empresas administradas pela Holding e era gerenciada 

pela CEO da CMA. 

 

A área Comercial da CMA era responsável pelas vendas dos projetos de consultoria e 

implantação de softwares fiscais, que eram desenvolvidos pelas equipes de consultores e 

gestores de projetos da CMA São Paulo. Após a entrega dos projetos, as organizações-clientes 

podiam contratar um serviço de suporte e manutenção, que era prestado pela equipe de 

consultores da CMA Sustentação. A CMA Novas Soluções, além de desenvolver novos 

produtos e serviços, também comercializava alguns dos serviços complementares existentes, 

como, por exemplo, o GEIFS e os workshops in company. Esses serviços, criados inclusive 

pela CMA Novas Soluções, também eram divulgados pela área Comercial da CMA e pela 

CMA São Paulo e CMA Sustentação.  

 

O grupo diretivo da CMA era formado por quatro sócios-diretores, sendo que um deles 

ocupava o cargo de CEO da Holding. Um segundo sócio estava, no final de 2015, atuando na 

gestão de um novo negócio (uma startup que a CMA estava desenvolvendo). Com relação aos 

outros dois sócios, um deles dirigia as empresas CMA São Paulo, CMA Sustentação, CMA 

Rio de Janeiro e, desde outubro de 2015, havia assumido também a diretoria Comercial. O 

último dos sócios-diretores atuava na gestão da empresa CMA Novas Soluções. 
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A CMA possuía, ao final da pesquisa, 120 colaboradores, a maioria com idade abaixo de 40 

anos, 44% eram mulheres e 56%, homens. Quase a totalidade dos profissionais tinha ensino 

superior completo e as áreas de formação eram principalmente Contabilidade, Administração 

e Direito.  

 

Godoy (1995b) alerta que para desenvolver uma pesquisa é preciso negociar o acesso do 

pesquisador ao local a ser pesquisado, sendo assim, foi elaborado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e enviado por e-mail, no dia 31 de agosto de 2014, para o CEO 

da empresa à época, bem como para a diretora administrativo-financeira. No dia 09 de 

setembro, foi realizado um novo contato por e-mail, com o CEO, para verificar se havia 

autorização para a realização da pesquisa. No dia seguinte, o CEO enviou um e-mail avisando 

que a diretoria da organização iria deliberar sobre o assunto e que, assim que possível, entraria 

novamente em contato. No dia 12 de setembro, a diretora administrativo-financeira da 

empresa enviou um e-mail contendo anexo o TCLE preenchido e assinado pelo CEO, 

autorizando a realização da pesquisa na organização. Esse termo pode ser consultado no 

Apêndice A desta dissertação. Também obtivemos autorização para o uso das imagens dos 

escritórios da CMA e dos corredores de acesso a eles, o que pode ser conferido no Apêndice 

B. 

 
 
3.3 Levantamento de dados 

Escolher as fontes de informação adequadas é fundamental para a obtenção dos dados 

necessários para a pesquisa (GODOY, 1995b). Estudos de caso baseiam-se em múltiplas 

fontes de dados (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002; BARRATT; CHOI; LI, 2011; 

YIN, 2013). Segundo Godoy (1995b, p.26), “[n]o estudo de caso, o pesquisador geralmente 

utiliza uma variedade de dados coletados em diferentes momentos, por meio de variadas 

fontes de informação”. 

 

Yin (2013) e Denzin e Lincoln (2005) consideram como fontes fundamentais para o 

levantamento de dados visando o desenvolvimento de um estudo de caso, as entrevistas, 

observação participante ou não participante e documentos. Essas fontes, além de conversas 

espontâneas, foram utilizadas por Domenico (2007a) em seu estudo sobre os VRCO, bem 

como no presente estudo, cuja fase de levantamento de dados compreendeu o período de maio 

a novembro de 2015. 
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É importante salientar que houve um esforço da pesquisadora em suspender suas pré-

concepções sobre o tema estudado, resultante do conhecimento dos trabalhos anteriormente 

desenvolvidos, por Leitão (2010) e Biberg (2013), sobre mudança organizacional e VRCO na 

empresa estudada neste trabalho, a CMA. Para tanto, a pesquisadora focou nas informações 

obtidas por meio da fala dos entrevistados, nas observações feitas na empresa, nas conversas 

espontâneas presenciadas na organização e nos documentos que a empresa disponibilizou para 

consulta, lembrando sempre o fragmento de Heráclito “esperar o inesperado”, no sentido de 

não ir a campo com pré-julgamentos, já esperando encontrar as mesmas práticas e valores que 

haviam sido mencionados nos trabalhos anteriores sobre a CMA. E tendo em mente que os 

VRCO não são valores imutáveis, pelo contrário, variam no tempo e espaço, podendo ser 

reconstruídos (quando os significados são alterados) ou descontinuados. 

 
 
3.3.1 Entrevistas realizadas e sujeitos da pesquisa 

A entrevista é uma estratégia fundamental na investigação qualitativa (GODOY, 1995a; YIN, 

2013). A grande vantagem das entrevistas é permitir captar imediatamente as informações 

desejadas, sobre os mais diversos tópicos e com praticamente qualquer tipo de informante 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1988). Segundo Yin (2013), as entrevistas são uma fonte essencial para 

os estudos de caso, pois a maioria desses estudos é sobre questões humanas.  

 

A definição do número de entrevistas e dos sujeitos a serem entrevistados não pode, segundo 

Godoi e Mattos (2010), ser estabelecida de antemão, pois ocorre no desenrolar do estudo 

qualitativo, de acordo com o desenvolvimento da pesquisa.  

 

Para o desenvolvimento desta dissertação foram entrevistados stakeholders internos da CMA, 

incluindo os quatro sócio-diretores e funcionários dos mais diversos níveis hierárquicos, que 

estão na empresa desde a sua fundação, bem como colaboradores mais recentemente 

contratados, englobando tanto funcionários da Holding CMA, quanto das empresas por ela 

administrada e da filial localizada na cidade do Rio de Janeiro (Figura 5). Os relacionamentos 

entre stakeholders internos e externos à organização também foram considerados neste 

trabalho, porém sob o ponto de vista dos stakeholders internos, sendo esta uma limitação 

desta pesquisa.  
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Figura 5 – Número de entrevistas realizadas por empresa 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No total foram feitas 22 entrevistas, com 13 stakeholders, nove delas de retorno com 

funcionários, gerentes e sócios-diretores para esclarescer dúvidas que haviam surgido nas 

entrevistas anteriores (Quadro 4). Dessas entrevistas de retorno, duas foram realizadas com 

dois sócios-diretores, uma com uma gerente de projeto, uma com um consultor, uma com uma 

funcionária responsável pelo faturamento, uma com um gerente comercial e três com uma 

funcionária do departamento de gestão de pessoas (para verificar questões sobre práticas de 

contratação, promoção e bonificação de funcionários, mudanças ocorridas na estrutura 

organizacional da empresa, bem como esclarescer dúvidas surgidas após a primeira 

entrevista). Dos 13 stakeholders entrevistados, 46% são do sexo feminino e 54% do sexo 

masculino, com idade média de 38 anos, à exceção de dois entrevistados todos possuem 

ensino superior completo, quatro concluíram um curso de pós-graduação e três realizam um 

curso de MBA.     

 

Merriam (2002) destaca que alguns cuidados devem ser tomados nas entrevistas, como por 

exemplo, questões de anonimato dos entrevistados. Contemplando essa e outras questões 

éticas, anteriormente à realização das entrevistas foi elaborado um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para ser entregue a cada um dos participantes da pesquisa. Nesse 

documento está expressa a garantia quanto ao sigilo, à privacidade e à confidencialidade das 

01 entrevista 02 entrevistas 

06 entrevistas 

03 entrevistas 

10 entrevistas 

HOLDING 

CMA 
SÃO PAULO 

CMA 
SUSTENTAÇÃO 

CMA 
NOVAS SOLUÇÕES 

CMA 
RIO DE JANEIRO 
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questões respondidas, no que concerne aos nomes dos participantes (apenas a Orientadora e a 

Pesquisadora Responsável tiveram acesso a essa informação). Além do anonimato dos 

entrevistados, é garantido sigilo com relação ao nome verdadeiro da organização onde 

trabalham. Esse documento pode ser consultado no Apêndice C. 

 

Quadro 4 – Stakeholders entrevistados e número de entrevistas 

 

Stakeholders Entrevistas 

Sócios-diretores (E2, E3, E8, E9) 06 

Gerentes  
   Gerente Comercial (E6) 02 
   Gerente de Projetos (E5 e E12) 03 
   Gerente de Serviços (E11) 01 

Funcionários  
   Consultor (E10 e E4) 03 
   Analista Financeiro (E1) 02 
   Analista Administrativo (E7) 04 
   Analista de Benefícios (E13) 01 

  

Total de entrevistas 22 

Total de stakeholders entrevistados 13 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para a solicitação de agendamento, foi enviado um e-mail para a funcionária da CMA que 

ficou responsável por esse assunto, e repassado um perfil de funcionários para as primeiras 

entrevistas, visando saber as principais alterações ocorridas na organização nos últimos anos, 

principalmente com relação à estrutura hierárquica e societária, além de verificar se algumas 

antigas práticas da empresa ainda permaneciam.  

 

Durante essa fase de levantamento de dados foi comprovado o afirmado por Yin (2013, p. 

113) sobre as entrevistas possibilitarem “atalhos para se chegar à história anterior a uma 

determinada situação, ajudando a identificar outras fontes relevantes de dados”. Foi o caso, 

por exemplo, de conseguirmos descobrir os responsáveis por novos projetos que estavam 

sendo desenvolvidos na organização, bem como identificarmos profissionais que haviam 

mudado para outras filiais e estavam a par das recentes mudanças que haviam ocorrido nelas. 

A primeira entrevista aconteceu no dia 04 de maio e a última em 20 de novembro de 2015.  
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Nas ocasiões em que a pesquisadora tinha o endereço de e-mail de um profissional a ser 

entrevistado e a funcionária concedia autorização para entrar em contato direto com ele, era 

enviada uma mensagem convidando o profissional em questão para participar da pesquisa. 

Um exemplo de e-mail de convite para entrevista individual pode ser visualizado no Apêndice 

D. Com relação aos sócios-diretores, foi feito contato direto com todos eles, por e-mail, para 

agendar as entrevistas (Apêndice E).   

 

Ocorreram algumas dificuldades no agendamento das entrevistas, como, por exemplo, demora 

na confirmação de data e horário por parte de certos entrevistados (um deles, inclusive, 

demorou quase um mês para confirmar uma data em que teria horário disponível), além de 

alguns adiamentos realizados por eles devido a viagens de última hora, entregas de certas 

obrigações na empresa e reuniões em cliente. Esses fatos fizeram com que fosse necessário 

entrar em contato várias vezes, por e-mail e também por telefone, com alguns profissionais e 

resultaram na extensão do período dedicado ao levantamento de dados. Apesar disso, nenhum 

dos funcionários contatados se negou a dar entrevista e todos disponibilizaram uma hora ou 

mais para que elas pudessem ser realizadas. 

 

A maioria das entrevistas foi feita no escritório da CMA localizado na cidade de São Paulo. 

Porém, algumas entrevistas com consultores e gerentes foi utilizado o software Skype 

(ferramenta que possibilita a realização de entrevistas em áudio e vídeo via internet), porque o 

profissional estava em atividades externas ou estava ministrando workshops em clientes 

localizados em outro estado do país. Esse software também foi empregado para entrevistar 

funcionários da filial do Rio de Janeiro. Tanto os funcionários entrevistados via Skype quanto 

a entrevistadora já estavam acostumados a utilizar esse programa. Costa, Romão-Dias e 

Luccio (2009) asseguram que as entrevistas online “podem ser usadas para investigar 

qualquer temática desde que seja atendida a condição de que entrevistado e entrevistador 

estejam familiarizados com os ambientes em que as entrevistas serão realizadas” (p. 39). 

Além disso, ainda segundo esses autores, as entrevistas online são necessárias quando é a 

única maneira de alcançar os entrevistados em um dado momento. Para gravar as entrevistas 

realizadas por Skype foi utilizado o software “iFree Skype Recorder”. 

 

Moreira (2002) afirma que as entrevistas podem ser classificadas em estruturadas, não 

estruturadas ou semiestruturadas. As entrevistas semiestruturadas são um meio termo entre as 

estruturadas e as não estruturadas ou completamente abertas (MOREIRA, 2002). De acordo 
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com Godoy (1995b), Moreira (2002) e Yin (2013), nas entrevistas semiestruturadas 

normalmente há um roteiro de perguntas (um questionário) para a entrevista e caso haja 

necessidade, o pesquisador pode acrescentar questões não previstas, dependendo das respostas 

dos entrevistados. Ou seja, ao mesmo tempo em que é possível obter informações mais 

aprofundadas sobre opiniões dos entrevistados, o pesquisador consegue direcionar as 

perguntas evitando que não sejam fornecidas as informações necessárias sobre o que está 

sendo investigado. 

 

Para a realização desta dissertação, as entrevistas semiestruturadas seguiram o roteiro 

adaptado de Domenico (2007a), constante no Apêndice F. Esse roteiro sofreu ajustes, pois 

dependendo do que ia sendo relatado pelos entrevistados, em alguns momentos houve a 

necessidade de fazer novos questionamentos. Durante o desenvolvimento desta dissertação 

também foi preciso obter informações específicas sobre determinadas alterações ocorridas na 

oganização, bem como sobre certas práticas presentes na empresa. Ao entrevistar os sócios-

diretores novos questionamentos foram feitos para tentar entender alguns pontos referentes ao 

novo posicionamento da empresa, alterações na comunicação visual, práticas que os 

dirigentes possuem e mudanças recentes ocorridas na direção da empresa. 

 

Cada entrevista durou aproximadamente uma hora. Em um primeiro momento era 

apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido e colhidas as assinaturas dos 

entrevistados. Nas entrevistas feitas por Skype era enviado um arquivo contendo esse termo e 

solicitado aos entrevistados que assinassem o documento e o enviassem para o endereço de e-

mail da pesquisadora. Após era feita uma breve apresentação do projeto e seu objetivo. 

Belanger (1999) recomenda que as entrevistas sejam gravadas, pois dessa forma seus 

conteúdos são mais completos que apenas utilizando anotações. Para tanto, é preciso, 

primeiramente, verificar a permissão dos entrevistados para a gravação. E, caso não haja essa 

permissão, o gravador não deve ser utilizado (YIN, 2013). Assim, imediatamente antes do 

início da entrevista era solicitada aos entrevistados permissão para gravar. Ao término, era 

perguntado aos entrevistados se eles gostariam de esclarecer alguma dúvida, complementar 

alguma questão ou se haviam se lembrado de uma informação que queriam acrescentar. Após 

a realização de cada entrevista era enviada uma mensagem, por e-mail, agradecendo o 

entrevistado pela sua colaboração com o desenvolvimento do projeto e solicitando abertura 

para novo contato, caso fosse necessária alguma complementação de informações ou 

esclarecimento de dúvidas.  
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3.3.2 Observações não participante 

As observações não participante são aquelas em que o pesquisador realiza anotações sobre as 

atividades e comportamentos dos indivíduos no local onde a pesquisa ocorre (CRESWELL, 

2010), atuando como um atento espectador que procura “apreender aparências, eventos e/ou 

comportamentos” e registrar “situações e impressões de interesse à sua pesquisa” (GODOY, 

1995b, p. 27). Essas observações normalmente são utilizadas para obter informações 

adicionais sobre o tópico que está sendo estudado (YIN, 2013). Segundo Godoy (1995b), a 

observação tem um papel fundamental no estudo de caso. Um dos pontos positivos das 

observações é poder capturar acontecimentos no contexto em que eles ocorrem e em tempo 

real (YIN, 2013). Podem ser observadas reuniões, tarefas desempenhadas pelos indivíduos 

nas organizações e as observações podem ser feitas também durante as entrevistas, como 

observa Godoy (1995b). Neste trabalho, as observações foram realizadas durante as ocasiões 

em que a pesquisadora visitou a empresa para fazer as entrevistas, durante a realização de um 

evento de boas-vindas a novos funcionários e nos momentos em que a autora deste estudo foi 

até a organização para buscar ou consultar documentos.  

 

Enquanto esperava autorização por parte da empresa para participar de algum evento ou 

reunião, a pesquisadora decidiu começar a chegar algumas horas antes do agendamento 

previsto para as entrevistas, a fim de poder realizar mais observações. Nessas ocasiões, a 

autora pode observar interações entre sócios-diretores, gerentes e demais funcionários que 

ocorreram durante a realização de atividades do trabalho, bem como durante o café da manhã 

servido na empresa. Além disso, nas três vezes em que a pesquisadora foi à organização para 

fazer entrevistas que acabaram sendo desmarcadas, havia baias livres e ela conseguiu 

autorização para ficar na empresa escrevendo este trabalho. Esses momentos também foram 

aproveitados para observar as interações entre diferentes stakeholders, bem como 

características do ambiente de trabalho. Foi possível notar a informalidade das relações entre 

as pessoas e comprovar algumas práticas da empresa que foram relatadas nas entrevistas 

(como, por exemplo, ter horário de trabalho flexível, realizar treinamentos sobre obrigações 

fiscais, ajudar em atividades do trabalho, assumir responsabilidades adicionais, ouvir as 

pessoas, poder falar com profissionais de quaisquer níveis hierárquicos da empresa e por meio 

de vários canais e colaborar na execução e entrega dos projetos). As observações realizadas 

foram anotadas em um caderno de campo para serem utilizadas na fase de análise e 

interpretação dos dados.  
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3.3.3 Conversas espontâneas 

As conversas espontâneas ocorrem sem a intervenção do pesquisador (SILVERMAN, 2004), 

podem ser entendidas como obras coletivas e não individuais (NEVES, 1996), são construídas 

pelos interlocutores a cada intervenção, ou seja, são planejadas enquanto são executadas 

(DIONÍSIO, 2006), não seguindo um script prévio. As conversas espontâneas, presenciadas 

pela pesquisadora, entre stakeholders internos da empresa ocorreram enquanto eles estavam 

realizando atividades do trabalho e durante o café da manhã servido na organização. Essas 

conversas foram anotadas em um caderno de campo para serem utilizadas na fase de análise e 

interpretação dos dados. Em muitos casos acontecia de, sobre um mesmo tema (por exemplo: 

realização de treinamentos), em uma observação ser registrada uma determinada ação (no 

caso, funcionários se dirigindo para uma sala a fim de assistir a um treinamento sobre uma 

obrigação fiscal) e, na conversa espontânea, ser registrada a conversa de um funcionário com 

o outro, no café da manhã, comentando sobre o treinamento que havia sido realizado. Assim, 

foi decidido registrar essas conversas no caderno de campo com o código “CE” (Conversas 

Espontâneas) para diferenciar de outras anotações provenientes das observações realizadas.  

 
 
3.3.4 Documentos 

Yin (2013) observa que os documentos podem ser, por exemplo, jornais internos da 

organização, relatórios, propostas, documentos administrativos, artigos sobre a empresa que 

constam em revistas ou jornais externos à organização, memorandos e e-mails. Os 

documentos podem ser visualizados repetidas vezes, podem cobrir um longo intervalo de 

tempo e muitos eventos que ocorreram em uma organização, além de conterem referências e 

detalhes específicos. Todavia, esse pesquisador salienta que nem sempre os documentos são 

precisos, por isso devem ser usados de maneira cuidadosa e não aceitos como registros 

literais: “o uso mais importante para os documentos é corroborar e reforçar evidências 

provenientes de outras fontes” (YIN, 2013, p. 107). Os documentos disponibilizados pela 

organização para serem utilizados neste trabalho foram edições do jornal interno da empresa, 

informações disponíveis no site da organização, a sua “carta de valores”, fotografias do 

escritório da matriz localizada na cidade de São Paulo e textos sobre a empresa que foram 

enviados para a imprensa.  
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3.4 Tratamento, análise e interpretação dos dados 

Após o levantamento dos dados, eles devem ser preparados para a análise. Isso requer passar 

para a forma escrita as entrevistas gravadas, ou seja, transcrevê-las, transformando-as em 

discursos fixados na escrita (HERACLEOUS; HENDRY, 2000). Além disso, documentos 

podem precisar ser escaneados e as anotações de campo, digitadas (CRESWELL, 2010). No 

processo de transcrever, o pesquisador irá escutar várias vezes o material gravado e precisa 

prestar atenção também ao que não foi falado, ao que não foi respondido. No processo da 

entrevista, deve observar as mensagens corporais que o entrevistado está passando (as 

expressões faciais, desvios de olhar, entre outros), bem como as pausas antes ou durante uma 

resposta, se a voz do entrevistado parece tensa, se ocorreu uma “gargalhada nervosa” 

(KVALE, 1996).  

 

É importante salientar que a análise e interpretação dos dados não acontece apenas após o 

processo de tratamento dos dados. Teixeira (2003, p. 192) afirma que “em estudo qualitativo o 

jeito certo para analisar dados é fazê-lo simultaneamente com a coleta de dados”, pois “sem 

análise contínua os dados podem não ter foco” (TEIXEIRA, 2003, p. 192). Durante a coleta 

de dados, os pesquisadores já estão muitas vezes estruturando, categorizando e relacionando 

os dados coletados com o referencial teórico e com os outros dados anteriormente levantados 

(EISENHARDT, 1989). O processo de coleta e análise de dados é, consequentemente, 

recursivo, dinâmico e intuitivo (MERRIAM, 2002).  

 

Durante o processo de ouvir e transcrever, impressões e hipóteses podem surgir, e é 

interessante que o pesquisador as anote para posterior investigação, posto que essas 

impressões podem ser importantes para a análise e interpretação de dados. Manzini (2006) 

afirma que, quando a transcrição está sendo realizada, existe uma tendência, intencional ou 

não, a interpretar as informações. O próprio ato de transcrever já constitui uma interpretação, 

pois passa pelos filtros de quem a realiza (GODOY, 2005). Em vez de preocupar-se com 

transcrições “mais corretas”, o pesquisador deve atentar para que elas atendam aos objetivos 

da pesquisa (KVALE, 1996).  

 

Há vários métodos na literatura que podem ser utilizados para a análise dos dados. Neste 

trabalho, assim como no de Domenico (2007a), foi utilizada a abordagem denominada “ad 

hoc meaning generation” (geração de significado “ad hoc”) de Kvale (1996). Empregando 
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essa abordagem, nenhum método padrão específico é usado para analisar o material coletado, 

mas sim uma combinação de várias abordagens: “o pesquisador lança mão de diferentes 

formas de gerar significado a partir de seus dados levantados em face de seu objetivo de 

pesquisa, tratando de encontrar o seu próprio caminho” (DOMENICO, 2007a, p.111).  

 

Kvale (1996) afirma que na pesquisa qualitativa as palavras “análise” e “interpretação” têm 

sido utilizadas de maneira intercambiável. Para Creswell (2010) interpretar é extrair 

significado dos dados, confirmando ou não determinadas informações, podendo levar à 

necessidade de elaborar novas questões, que o pesquisador não havia previsto no começo do 

estudo e que foram sucitadas ao analisar os dados. Com relação à diferença entre analisar e 

interpretar, Kvale (1996) defende que a última diz respeito a interpretações mais amplas e 

profundas de significado. Por isso, é importante que ao interpretar o pesquisador “vá além do 

que está diretamente escrito no texto, para elaborar estruturas e relações de significado que 

não estão imediatamente aparentes no material escrito” (KVALE, 1996, p. 201). Isso requer 

que o pesquisador focalize o que foi dito e observado ora em uma visão mais distante (mais 

macro), e ora em uma visão mais próxima (mais micro) (KVALE, 1996), realizando “um 

movimento comparável ao efeito zoom de uma máquina fotográfica” (DOMENICO, 2007a, p. 

111). 

 

Após a transcrição das entrevistas, o processo de análise foi desenvolvido da seguinte 

maneira: 

 
1) Foi realizada, primeiramente, uma leitura das entrevistas. Em seguida, foram criados 

códigos para cada um dos entrevistados e separados trechos das entrevistas de acordo 

com os grupos de stakeholders entrevistados (sócios-diretores, gerentes e demais 

funcionários) e as práticas relatadas, totalizando 164 trechos; 

 

2) Essas práticas foram, então, divididas em práticas que já existiam na organização no 

período anterior ao estudo e práticas que surgiram no período 2013-2015. Em seguida, 

as anotações provenientes das observações e das conversas espontâneas, bem como as 

informações referentes aos documentos analisados foram separadas por ano a que se 

referiam; 
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3) Feitas essa separação e análise sobre as práticas, foram depreendidos os valores 

subjacentes a essas práticas e elaborado um quadro (um excerto desse quadro consta 

no Apêndice G), separando os VRCO “antigos” (que já existiam em períodos 

anteriores a 2013 na organização) dos VRCO “novos”; 

 

4) Em seguida, as entrevistas foram novamente revistas para separar no tempo algumas 

informações contidas nelas, visando analisar quando ocorreram determinados fatos 

(como, por exemplo, demissões, mudança de endereço do escritório, desenvolvimento 

de novas fontes de receita, entre outros). Essas informações foram classificadas em 

dois grupos: as referentes apenas a alguma alteração ocorrida na empresa e as que 

diziam respeito às práticas (otimizar o tempo/custo de alocação dos profissionais na 

execução dos projetos, por exemplo); 

 

5) Por fim, essas informações foram cruzadas com as provenientes das anotações de 

observações e conversas espontâneas e interpretadas à luz do referencial teórico. 

 

Durante a análise dos dados levantados, foi sentida a necessidade de realizar os seguintes 

procedimentos no que diz respeito às questões éticas da pesquisa: 

 

- Adotar, nas transcrições dos trechos das entrevistas usadas no quadro de VRCO e na 

análise, os códigos atribuídos para os sujeitos da pesquisa quando um deles se referia, 

na entrevista, a outro colaborador que também havia sido entrevistado (por exemplo: 

“eu converso com a E8”); 

 

- Criar códigos usando uma letra do alfabeto para quando o entrevistado se referia a 

nomes de pessoas que não haviam sido entrevistadas ou a nomes de empresas (para 

não expor nomes de organizações-clientes, fornecedoras ou nomes de funcionários da 

empresa que não haviam sido entrevistados); 

 

- Separar as informações sobre as quais a empresa havia permitido o acesso, porém não 

a divulgação (por exemplo: dados referentes ao faturamento). 
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Em vários momentos, foi preciso voltar para passagens específicas do texto, visando, por 

exemplo, “realizar interpretações mais profundas de declarações específicas” (KVALE, 1996, 

p. 204) e gerar relações e estruturas importantes para o projeto de pesquisa (KVALE, 1996). 

O processo de análise desenvolvido neste trabalho, como também em Domenico (2007a), 

contemplou “várias idas e vindas aos escritos, às gravações, gerando novas categorizações, 

insights, escrevendo-se e reescrevendo-se, em um processo de lapidação até a apresentação do 

texto final, tendo como guia a questão da pesquisa.” (p.111).  

 

Todos os processos anteriormente apresentados foram feitos para poder descrever o vir-a-ser 

da CMA no período de 2013-2015, analisando as práticas e os valores subjacentes a ela 

apreendidos nesse período estudado, garantindo o sigilo com relação ao nome da empresa, aos 

nomes dos entrevistados, dos terceiros que foram citados e das informações que a organização 

considera confidenciais.  

 

No Quadro 5, é apresentado um resumo das opções metodológicas adotadas na realização 

desta pesquisa. 

 

Quadro 5 – Resumo das opções metodológicas 

                                                                                                                         

Item Descrição 

Questão de pesquisa Quais valores relativos à competição organizacional (VRCO) foram 
mantidos, descontinuados ou ressignificados ao longo do processo de 
mudança organizacional da CMA, no período de 2013 até final de 
2015? 

Objetivo geral Identificar e analisar quais valores relativos à competição 
organizacional (VRCO) foram mantidos, descontinuados ou 
ressignificados ao longo do processo de vir-a-ser da CMA, no período 
de 2013-2015.  

Objetivos específicos Descrever e analisar o processo de vir-a-ser da organização, ao longo 
do período de 2013 até final de 2015, fazendo conexão com os 
períodos anteriores;  

Descrever e analisar as práticas construídas pelos stakeholders e 
apreender os valores a elas subjacentes no período de 2013 até final 
de 2015. 

Abordagem de pesquisa Qualitativa 

 (Continua) 
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Item Descrição 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso único com incursão transversal 

Fontes de dados Entrevistas semiestruturadas  

Observações não participante  

Conversas espontâneas entre stakeholders  

Documentos 

Análise e interpretação de 
dados 

Abordagem denominada “ad hoc meaning generation” (geração de 
significado “ad hoc”) (KVALE, 1996) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4 O PROCESSO DE MUDANÇA DA CMA NOS PERÍODOS ANTERIORES  

 

“E amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos” 

Ovídio 

 

Como esta pesquisa faz parte de um projeto longitudinal é importante delinear os períodos 

anteriores ao analisado neste trabalho, ou seja, o que compreende os cinco anos iniciais da 

CMA (do início de 2005 até março de 2010) que foi investigado por Leitão (2010; LEITÃO; 

DOMENICO, 2015) e o período de março de 2010 até o final de 2012, que foi estudado por 

Biberg (2013). Após a apresentação dos principais fatos que aconteceram na CMA nesses sete 

anos (2005-2012), serão abordadas, na seção seguinte, as principais mudanças ocorridas na 

empresa no período alvo desta pesquisa (2013-2015). 

 

Conforme anteriormente visto, na seção referente aos procedimentos metodológicos desta 

dissertação, a CMA surgiu a partir de outra empresa (Empresa-mãe), quando separou sua área 

de serviços (consultoria) da área de produto (tecnologia). A Empresa-mãe estava passando por 

dificuldades financeiras, pois havia perdido o foco em seu principal negócio que era o 

desenvolvimento e a comercialização de software de gestão fiscal. O executivo que, 

futuramente, viria a ser o fundador da CMA, havia trabalhado como diretor da área de 

serviços da Empresa-mãe e ajudado no processo de recuperação da organização. Assim, no 

início de 2005, os acionistas da Empresa-mãe resolveram se desfazer da área de consultoria 

para focar em seu principal negócio e propuseram a esse executivo que ele compusesse uma 

nova empresa com os recursos provenientes da área de consultoria (LEITÃO, 2010). 

  

Essa nova empresa, cujo nome inicialmente era Consulting, tinha como foco prestar serviços 

de implantação do software de gestão fiscal produzido pela Empresa-mãe. Esta última, ao 

vender seu software, indicava aos clientes os serviços de implantação da Consulting que, por 

sua vez, também era um canal de revenda do software da Empresa-mãe. Ou seja, já no início 

da organização, a Consulting tinha a “garantia” de uma carteira de clientes (LEITÃO, 2010). 

 

O fundador da Consulting possuía o “sonho” de criar uma empresa “diferente”, construída por 

pessoas e para as pessoas, cujo objetivo fosse a promoção do desenvolvimento humano, e o 

lucro um meio para alcançá-lo. Porém, de acordo com Leitão (2010), durante 



 

aproximadamente um ano e meio, para atender aos projetos que já haviam sido contratados e 

os que surgiram a partir da parceria com a Empresa

estrutura organizacional existentes naquela empresa. Ainda de acordo com a autora, a 

Consulting estava estruturada nas seguintes áreas: vendas, entrega de projetos, gerenciamento 

de projetos e Backoffice. E o processo de tomada de de

compartilhada entre o diretor geral e os demais líderes.

 

Todos os funcionários da empresa possuí

salário mensal de acordo com o cargo e o nível de senioridade, além de um pacote de 

benefícios (LEITÃO, 2010). Os consultores, entretanto, eram remunerados por hora 

trabalhada e contratados sob o regime de pessoa jurídica. Embora contratados sob esse 

regime, eles tinham que prestar seus serviços de maneira exclusiva à 

aderente com o previsto na legislação trabalhista.

 

Conforme Leitão (2010), foi ness

realização do seu “sonho” de construir uma empresa 

Consulting uma filosofia de ges

metodológicos, na qual a empresa é ente

mente e alma e o ser humano é colocado no centro do negócio. Em 2006, em conjunto com os 

funcionários foi definida a missão

ações dos profissionais da Consulting

(fictício). 
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os que surgiram a partir da parceria com a Empresa-mãe, foram reproduzidas as práticas e a 

estrutura organizacional existentes naquela empresa. Ainda de acordo com a autora, a 
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benefícios (LEITÃO, 2010). Os consultores, entretanto, eram remunerados por hora 

trabalhada e contratados sob o regime de pessoa jurídica. Embora contratados sob esse 

regime, eles tinham que prestar seus serviços de maneira exclusiva à Consulting
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de construir uma empresa “diferente”, decidiu implantar na 

a filosofia de gestão, anteriormente explicada na seção sobre os procedimentos 

metodológicos, na qual a empresa é entendida como um organismo vivo que possui corpo,

mente e alma e o ser humano é colocado no centro do negócio. Em 2006, em conjunto com os 

missão e a visão (Figura 6), bem como os valores 

Consulting (Figura 7) que, posteriormente, seria denominada CMA

Figura 6 - Missão e Visão da CMA 

Fonte: site institucional da CMA, 2015 
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Os valores entendidos pelos funcionários como sendo os da organização podem ser vistos em 

um documento denominado pela empresa de “Carta de Valores” (Figura 7).  

 

Figura 7 - Carta de valores da CMA 

 
Fonte: Culture Audit (2009, p. 11) 

 

Em 2006, também foi definido, em conjunto com os funcionários, o posicionamento de ser 

uma empresa voltada à promoção do desenvolvimento humano e social, tendo como 

plataforma de negócio e principal diferencial da organização (Figura 8) o conceito de 

“inteligência sustentável”. Os membros da Consulting entendiam que ao aplicar, de maneira 

correta, o conhecimento de que dispunham sobre a legislação fiscal e tributária nas 

organizações-clientes, estariam contribuindo para a sustentabilidade desses negócios e, 

consequentemente, da sociedade. Além disso, acreditavam que ao agirem de maneira ética e 

responsável com seus stakeholders, tanto internos quanto externos, poderiam influenciá-los a 

atuarem do mesmo modo. Porém, apesar desse discurso apregoado no mercado, conforme 

exposto no parágrafo anterior, o modelo de contratação dos consultores não estava de acordo 

com a legislação trabalhista.  

 

Esse conceito de inteligência sustentável está fundamentado no que a empresa considera suas 

“competências e habilidades” (Figura 9). Com o emprego dessas competências e habilidades, 

a empresa busca auxiliar seus clientes a aplicarem a legislação fiscal e tributária de maneira 

correta em seus negócios, contribuindo para a construção de ações sustentáveis para os 

clientes e, consequentemente, a sociedade. Para ajudar seus clientes nesse sentido, e também 



 

para se diferenciar no mercado, a organização tem procurado, desde o seu nascimento, estar 

sempre à frente da concorrência em conhecimento fiscal e tributário.  

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 9

Nesse período, as lideranças também decidiram que seria necessária uma nova estrutura 

organizacional, que denominaram de “

(inspirada na adotada pela Empresa

desenvolvimento das pessoas (LEITÃO, 2010). Essa estrutura (Figura 

para se diferenciar no mercado, a organização tem procurado, desde o seu nascimento, estar 

sempre à frente da concorrência em conhecimento fiscal e tributário.   

Figura 8 - Diferencial da CMA 

Fonte: site institucional da CMA, 2015 

9 – “Competências e habilidades” da CMA 

Fonte: site institucional da CMA, 2015 
 

as lideranças também decidiram que seria necessária uma nova estrutura 

denominaram de “orgânica”, por acreditarem que a existente até então 

(inspirada na adotada pela Empresa-mãe) era rígida demais para possibilitar o 

desenvolvimento das pessoas (LEITÃO, 2010). Essa estrutura (Figura 10) estava dividida em 
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três unidades de negócios, conceituadas de UNEP (Organização, Evolução e Realização), e 

em cinco empreendimentos (Novas Conquistas, Futuro, Conhecimento, Conexão e 

Instrumentos). As Unidades de Negócios tinham como meta o atendimento aos clientes de 

acordo com o nível de desenvolvimento fiscal que a Consulting atribuía a eles (clientes que 

estavam no estágio inicial eram atendidos pela UNEP Organização, em estágio intermediário 

pela UNEP Evolução e, em estágio avançado, pela UNEP Realização) (LEITÃO, 2010). 

 

Figura 10 – Estrutura organizacional da empresa em 2010 
 

 
 

Fonte: Leitão (2010, p. 49) 
 

Com relação aos empreendimentos, eles tinham como foco o desenvolvimento da Consulting. 

O empreendimento “Novas Conquistas” visava aumentar a carteira de clientes; 

“Instrumentos” tinha como objetivo cuidar do ambiente de trabalho, fornecendo aos 

colaboradores os instrumentos necessários para que eles pudessem desenvolver suas tarefas; 

“Conhecimento” era um empreendimento que almejava desenvolver pessoas e negócios 

sustentáveis para a empresa e seus clientes; “Conexão”, como o próprio nome sugere, 

objetivava fomentar a conexão entre os stakeholders; e o empreendimento “Futuro” tinha 

como meta a busca de práticas inovadoras para desenvolver o negócio e os funcionários da 

Consulting (LEITÃO, 2010). Ainda segundo a autora, não havia uma separação por áreas, por 
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exemplo, a área de Gestão de Pessoas estava estruturada nos empreendimentos 

“Instrumentos”, “Conhecimento” e “Futuro”. E foi criada uma Holding, para administrar os 

empreendimentos e as UNEPs (BIBERG, 2013). Além da estrutura organizacional, o processo 

decisório também passou por alterações, com a eliminação do cargo de diretor geral e o 

processo de tomada de decisão sendo realizado por um comitê de gestão executiva, formado 

por sócios e líderes, totalizando 18 pessoas.  

 

Conforme Leitão (2010), o faturamento da Consulting crescia expressivamente, porém, ao 

término de 2006 houve uma crise, pois o foco dado ao desenvolvimento humano acabou 

resultando em um descuido com o resultado financeiro da empresa. Após essa crise, foi 

realizado o evento denominado “Marco Zero”, onde os profissionais da empresa decidiram 

em conjunto que o novo nome da organização seria CMA (fictício). Outra modificação foi 

com relação aos cargos e salários, da estrutura tradicional existente na Consulting para um 

sistema de grades de competência. Nesse sistema, conforme o nível de responsabilidade, o 

funcionário era enquadrado em uma dessas categorias “funcionais”: Estagiário, Assistente, 

Analista, Especialista, Líder de Equipe, Líder de Unep ou de Empreendimento. Em cada uma 

delas, de acordo com o seu grau de competência na função, o profissional era classificado em: 

aprendiz, iniciante, autônomo, condutor, educador. A cada progressão, tanto de um nível de 

responsabilidade para outro quanto de um grau de competência para outro, o funcionário 

recebia um aumento salarial. A avaliação para promoção era feita pelo líder imediato do 

funcionário, conforme as metas de desempenho profissional que haviam sido acordadas por 

ambos e estabelecidas no PSD – Plano Singular de Desenvolvimento (LEITÃO, 2010). 

 

No que diz respeito às lideranças, Leitão (2010) assinala que elas recebiam entre 2% e 3% das 

ações da CMA para cada ano na função, desde que tivessem alcançado os resultados 

esperados. Tanto as lideranças quanto os empregados tinham direito também à participação 

nos lucros, que eram distribuídos dependendo dos resultados financeiros obtidos pela 

empresa. No período analisado por Leitão (2010), isso aconteceu apenas uma vez, no ano de 

2008. 

 

Por volta desse ano também, foi criado o Plano Singular de Realização (PSR), que tinha como 

finalidade ajudar os funcionários a determinar metas voltadas para o autoconhecimento e 

autodesenvolvimento. Esse plano fazia parte do programa de integração de novos 

funcionários, que abrangia as seguintes três etapas: na primeira (chamada de “boas-vindas”), 
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que tinha duração de três dias, o novo colaborador recebia informações gerais sobre a empresa 

e sobre a função e as atribuições que nela iria desempenhar; na segunda, realizada um mês 

após a contratação do empregado, havia uma apresentação sobre a filosofia de gestão adotada 

pela organização e explicações acerca de como se relacionar com os clientes e colegas, além 

de informações sobre a prática da “conversa de valores”; na etapa final, caso tivesse interesse, 

o funcionário podia estabelecer suas metas direcionadas ao desenvolvimento pessoal 

(LEITÃO, 2010). Ainda de acordo com a pesquisadora, outros projetos internos foram criados 

objetivando o desenvolvimento das pessoas, como, por exemplo: rodas de discussões de 

valores, apresentações de palestras motivacionais e treinamentos de educação corporativa. 

 

Além das mudanças acima descritas, segundo Leitão (2010), os consultores passaram a ser 

contratados sob o regime de CLT e não mais como pessoa jurídica, prática que existia na 

Consulting e que, conforme anteriormente visto, não estava de acordo com a legislação 

trabalhista. Essa decisão ia de encontro ao apregoado pela empresa no mercado sobre a 

importância das organizações aplicarem de maneira correta a legislação fiscal e tributária em 

seus negócios, visando à construção de uma sociedade mais ética e sustentável. Ainda com 

relação às contratações, a CMA, devido ao aumento da demanda causado pelo programa do 

governo federal chamado SPED, contratou muitos profissionais durante os anos de 2008 e 

2009. Porém, sem ter condições financeiras para mantê-los, assim que os projetos terminaram 

foi realizada uma demissão “em massa”, o que resultou em uma série de custos. Houve 

redução também do número de líderes, de dezoito para treze, e as decisões passaram a ser 

tomadas em conjunto por um rol mais enxuto de profissionais, distribuídos em um comitê de 

gestão executiva e um conselho administrativo (LEITÃO, 2010).   

 

Embora vários projetos internos voltados ao desenvolvimento humano e à inovação tenham 

sido iniciados na CMA nesse período, os dados de Leitão (2010) revelaram que muitos não 

chegavam a ser concluídos. Biberg (2013) cita como exemplo o evento “Imersão”, cuja 

finalidade era explicar aos novos funcionários o processo de construção da CMA desde a sua 

origem (LEITÃO, 2010). Alguns dos projetos direcionados ao desenvolvimento humano 

também apresentavam baixa adesão por parte dos funcionários, devido à dificuldade das 

pessoas em discorrerem sobre suas metas pessoais no ambiente de trabalho (LEITÃO, 2010). 

Além disso, a estratégia de gestão dos clientes por “estágio de maturidade fiscal” não estava 

funcionando, pois apenas um cliente havia atingido o nível máximo proposto pela CMA 

(BIBERG, 2013). Segundo funcionários entrevistados em 2015 para o desenvolvimento desta 
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dissertação, esse problema acontecia porque ao analisar o ambiente fiscal e tributário dos 

clientes, em alguns aspectos eles possuíam um nível máximo de maturidade fiscal e, em 

outros, um nível mínimo, de modo que ficava muito difícil enquadrá-los em um dos “estágios 

de desenvolvimento fiscal” para direcioná-los a uma das UNEPs, o que não só dificultava o 

processo de gestão dos clientes como o tornava mais moroso. 

 

Durante o período 2010-2012, analisado por Biberg (2013), o modelo de estrutura orgânica 

deixou de ser adotado pela CMA. Conforme funcionários entrevistados em 2015, o fato de, 

naquela estrutura, não haver separação por áreas provocava desencontro de informações e 

desorganização na gestão da empresa. Esses funcionários relataram ainda que, no período de 

2005 a 2009, a CMA passou a ter unidades também nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Porto Alegre. 

 

Biberg (2013) assinala que no período 2010-2012, a CMA passou a ser formada pelo seguinte 

conjunto de empresas: CMA São Paulo, voltada para a “operação”, que correspondia ao 

desenvolvimento e entrega dos projetos; CMA Sustentação, focada nas atividades de suporte 

aos projetos desenvolvidos pela CMA São Paulo; CMA Futuro, que tinha o mesmo propósito 

do empreendimento “Futuro” presente na estrutura orgânica anterior; e CMA Conexão, 

voltada para a conexão dessas três organizações. Todas essas empresas estavam localizadas 

no escritório da CMA situado na cidade de São Paulo. A empresa localizada na cidade de 

Campinas (CMA Interior), bem como a no Rio de Janeiro (CMA Rio de Janeiro) continuaram 

existindo, porém a que havia em Belo Horizonte foi desativada e a situada na cidade de Porto 

Alegre foi vendida (os clientes atendidos por essas duas últimas empresas passaram a ser de 

responsabilidade da CMA Interior). De acordo com funcionários entrevistados em 2015, essa 

decisão foi tomada porque o custo de manutenção daquelas unidades (CMA Belo Horizonte e 

CMA Porto Alegre) era alto em proporção ao faturamento.  

 

As empresas localizadas no Rio de Janeiro e Campinas tinham como objetivo comercializar, 

desenvolver e entregar projetos de implantação de software fiscal e de consultoria nesse 

segmento, para organizações-clientes localizadas no estado do Rio de Janeiro (CMA Rio de 

Janeiro), no interior do estado de São Paulo e nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul (CMA Interior). Para administrar essas seis empresas (CMA São Paulo, CMA 

Sustentação, CMA Futuro, CMA Conexão, CMA Rio de Janeiro e CMA Interior) havia uma 

Holding (que englobava departamento de gestão de pessoas, gestão financeira, infraestrutura e 
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informática). 

 

No que se refere à gestão dos clientes, o modelo de atendimento por “nível de maturidade 

fiscal” foi encerrado e os clientes passaram a ser atendidos de acordo com a localização 

geográfica. Em cada uma dessas três empresas (CMA São Paulo, CMA Rio de Janeiro e 

CMA Interior) havia uma equipe responsável pelas entregas de serviços (gerentes de projetos 

e consultores) e uma pelas vendas (vendedores). Esses vendedores atuavam não só na 

conquista de novos clientes, mas também na reconquista dos clientes que a CMA havia 

perdido durante uma crise que aconteceu na organização no período de 2010-2012 (BIBERG, 

2013).  

 

O processo de tomada de decisão também foi alterado. De acordo com Biberg (2013), os 

comitês de gestão executiva e estratégica foram extintos e as decisões passaram a ser tomadas 

por um presidente e pelo fundador (que ficou responsável pelas iniciativas de inovação na 

CMA). Ainda segundo a autora, essa estratégia não funcionou porque os funcionários 

acharam que a estrutura da empresa começou a ficar muito hierarquizada. 

 

Em meados de 2011, a CMA teve prejuízo, o que motivou o fundador a contratar uma 

consultora para assumir a diretoria administrativo-financeira (BIBERG, 2013). Segundo 

entrevista concedida em 2015 por essa profissional, ela havia sido contratada para realizar, 

inicialmente, um diagnóstico da situação da empresa e, posteriormente, propor e comandar as 

reformulações necessárias visando à retomada do crescimento e dos lucros.  

 

Biberg (2013) afirma que os motivos para o prejuízo da organização foram os altos custos 

devido a um quadro excedente de profissionais e o mau atendimento prestado a alguns 

clientes. Funcionários entrevistados em 2015 relataram que havia algumas dificuldades 

internas com relação ao processo de gestão de clientes, que naquela época ainda não tinham 

sido sanadas em 2011. Biberg (2013) assinala que, em virtude de todos esses fatores, foi 

realizada uma demissão “em massa” no final daquele ano, ocasião em que o quadro de 

funcionários foi diminuído para aproximadamente 135 pessoas. O número de líderes também 

foi reduzido, de 13 para cinco, cada um deles assumindo uma das seguintes responsabilidades: 

operação, geração de novos negócios, gestão da mudança, relacionamento com parceiros e 

direção da CMA Sustentação. Esses líderes se reuniam periodicamente para deliberar sobre 

questões estratégicas da CMA. Após a demissão, outra medida visando à redução de custos 
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foi a mudança para um novo escritório, que possuía metragem menor e cujo valor do aluguel 

era mais baixo (BIBERG, 2013). 

 

A autora frisa que o cenário de crise fez com que a CMA focasse na busca por resultados 

financeiros em detrimento do desenvolvimento humano: por isso, muitos projetos internos 

voltados ao desenvolvimento das pessoas acabaram sendo descontinuados nesse período. 

Mesmo assim, o propósito de ser uma empresa que busca o desenvolvimento humano não 

havia sido abandonado pela organização.  

 

Funcionários entrevistados em 2015 relataram que as palestras motivacionais e também o 

PSR (Plano Singular de Realização) e o PSD (Plano Singular de Desenvolvimento) foram 

encerrados nesse período (2010-2012). Mas, por outro lado, com relação às políticas e 

práticas de gestão de pessoas, Biberg (2013) afirma que a flexibilidade de horário de trabalho 

permaneceu na organização naquele período, bem como a possibilidade de trabalhar 

remotamente, de falar com profissionais de quaisquer níveis hierárquicos da empresa, 

incluindo os líderes e o fundador (política de “portas abertas”), e que o programa de 

distribuição dos lucros da empresa aos funcionários também não foi extindo (mas não ocorreu 

por conta da crise). Funcionários entrevistados em 2015 citaram ainda que o programa de 

integração de novos funcionários continuou sendo desenvolvido naquele período (porém, as 

duas últimas etapas haviam sido eliminadas, permanecendo apenas a etapa de “boas-vindas”, 

que teve sua duração reduzida de três dias para um). 

 

De acordo com Biberg (2013), entre 2010 e 2012, foram criadas várias “forças tarefas” 

(grupos de trabalho que reuniam profissionais de várias especialidades para desempenhar 

tarefas temporárias). Segundo entrevista concedida em 2015 pela CEO da CMA, essas forças 

tarefas foram realizadas por volta do segundo semestre de 2011 e duraram aproximadamente 

até o final de 2012. Cada grupo de força tarefa tinha um determinado objetivo e era formado 

por oito ou nove profissionais. Um desses grupos teve como responsabilidade o redesenho dos 

processos desenvolvidos pela área ou equipe comercial, outro grupo teve como finalidade 

analisar diversas maneiras de reduzir os custos da empresa, e foram criados grupos voltados 

também para a reeestruturação da CMA Futuro e da CMA São Paulo, levando em 

consideração principalmente a redução de custos e o aumento da agilidade nas tomadas de 

decisão. A CMA São Paulo, por exemplo, antes da reestruturação, era comandada por cinco 

pessoas e após, por um único líder; as divisões de áreas existentes foram abolidas e os 
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processos, redesenhados. Ainda de acordo com a CEO, a estrutura organizacional atual (2015) 

da CMA adveio desses grupos de forças tarefa. Outra prática instituída no período 2010-2012 

foi a da “bicicleta dupla”, que eram rodadas de reuniões realizadas periodicamente com o 

objetivo de discutir com os funcionários as modificações que estavam ocorrendo na empresa 

(BIBERG, 2013).  

 

Concluíndo sua análise do período, Biberg (2013) menciona que, ao final de 2012, a CMA 

estava começando a retomar o equilíbrio financeiro, com estimativa de lucro somente para o 

primeiro trimestre de 2013. Essa questão também foi verificada durante a análise do período 

2013-2015 e será abordada no próximo tópico.    

 

Como resultado do estudo, Biberg (2013) constatou que os VRCO ‘liberdade’, ‘inovação’, 

‘compromisso com o resultado’ e ‘conhecimento especializado’ continuavam subjacentes às 

práticas da CMA, entretanto os valores ‘primazia do ser humano’, ‘participação coletiva’, 

‘compromisso com o fundador’ e ‘coerência nas ações’ estavam sendo ressignificados, o que 

poderia levar a empresa a não mais se destacar do mainstream da gestão. As visões de mundo, 

os valores pessoais do fundador e os VRCO da CMA ao longo das fases analisadas pelas 

pesquisadoras Leitão (2010) e Biberg (2013) são apresentados na Figura 11. 

 

É importante salientar que, conforme os stakeholders entrevistados para o desenvolvimento 

desta dissertação, em 2011 a Empresa-mãe foi adquirida por um grande grupo multinacional 

que tinha em seu portfólio outras organizações que também atuavam no segmento fiscal e 

tributário. Além disso, esse grupo multinacional começou a expandir rapidamente o número 

de canais de revenda do software fiscal desenvolvido pela Empresa-mãe. Esse aumento da 

concorrência também intensificou a crise na CMA e fez com que ela perdesse alguns clientes. 

Entendemos ser relevante frisar também que, segundo afirmado pelos sócios-diretores 

entrevistados para a realização deste estudo, a missão, a visão e os valores constantes na 

“carta de valores” permanecem adotados pela empresa. Assim como o conceito de 

“inteligência sustentável” ainda é considerado o principal diferencial da organização. 

 

Após a apresentação das principais modificações ocorridas na CMA desde o seu nascimento 

até o final de 2012, na próxima seção serão analisados os resultados encontrados na 

investigação empírica realizada na empresa, que teve como objetivo pesquisar os VRCO que 

estiveram subjacentes às interações entre stakeholders do início de 2013 até o final de 2015.  
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Figura 11 – CMA: uma construção ao longo de sete anos 

                          Anterior a 2005           1º Sem/2005 ao 1º Sem/2006                               2º Sem/2006 ao início de 2010                 1º Sem/2010 ao 2º Sem/2012

  

  

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Biberg (2013) e Leitão (2010, p.110) 
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

“A única verdade é a realidade” 

Aristóteles 

 

Nesta seção descrevemos o processo de vir-a-ser da CMA, analisando as práticas construídas 

pelos stakeholders internos da empresa em suas interações para apreender os valores relativos 

à competição organizacional referentes ao intervalo 2013-2015. Abordamos também quais 

VRCO identificados anteriormente por Leitão (2010) e Biberg (2013) foram mantidos, 

ressignificados ou descontinuados no período alvo desta pesquisa, bem como apresentamos os 

novos VRCO que foram construídos nesse ínterim. Denominamos o intervalo investigado 

neste estudo de “Reposicionamento da empresa: foco na lucratividade”, por entendermos que 

o reposicionamento do negócio, realizado visando aumento da lucratividade, representou um 

marco dessa fase.  

 

O período 2013-2015 da CMA abrange desde as ações empreendidas pelos stakeholders 

internos para reposicionar a empresa no mercado, projetos internos que foram iniciados, 

reestruturações e diferentes tipos de inovação que foram desenvolvidos, até o projeto de 

criação do novo logo e slogan da empresa, contemplando também a saída do fundador, a 

venda da CMA para os atuais quatro sócios-diretores e a nova filosofia de gestão que está 

sendo implantada na organização.  

 

Procuramos não apenas descrever as práticas relacionadas a esse período, mas também 

analisar os motivos pelos quais determinadas ações foram empreendidas e certas práticas 

foram adotadas, o que algumas vezes demandou um estudo mais aprofundado de fatos que 

haviam acontecido em intervalos anteriores. 

 

É importante salientar que a apresentação do processo de vir-a-ser retratado nesta seção não 

segue necessariamente uma ordenação cronológica, uma vez que no intervalo pesquisado 

várias ações ocorreram paralelamente. Os eventos aqui descritos serão apresentados em uma 

narrativa contínua, enfocando os 11 VRCO apreendidos (em negrito), a partir da identificação 

de 30 práticas (Quadro 6), não obrigatoriamente na ordem constante nesse quadro, finalizando 

com uma discussão sobre o processo de construção e reconstrução dos valores relativos à 

competição organizacional, bem como alterações ocorridas nas visões de mundo.  
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Quadro 6 – VRCO e práticas (2013-2015) 

 

VRCO Práticas 

Coerência entre o que é dito e o que é feito Agir de acordo com o que se dito para stakeholders internos e externos 

Agir em conformidade com as leis e regulamentos do país 

Colaboração Ajudar em atividades não relacionadas a projetos 

Colaborar na execução e entrega dos projetos 

Compromisso com o resultado Oferecer novos serviços focados em consultoria fiscal e tributária 

Tomar decisões rapidamente 

Otimizar o tempo/custo de alocação dos profissionais na execução dos projetos 

Realizar reuniões com foco nos resultados 

Oferecer serviços complementares 

Subcontratar empresas para projetos específicos 

Intensificar vendas 

Implementar indicadores de gestão 

Terceirizar 

Compromisso com os sócios-diretores Cumprir as diretrizes dos sócios-diretores 

         (Continua) 
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VRCO Práticas 

Conhecimento especializado Manter-se atualizado sobre o mercado fiscal e tributário 

Compartilhar informações e experiências sobre projetos e área fiscal e tributária 

Oferecer treinamentos aos funcionários 

Subcontratar empresas para projetos específicos 

Esforço pessoal Assumir tarefas adicionais 

Informalidade Não ter todas as políticas formalizadas 

Inovação Desenvolver diferentes tipos de inovação 

Liberdade Ter horário de trabalho flexível 

Deixar que as pessoas decidam como fazer seu trabalho 

Poder falar com profissionais de quaisquer níveis hierárquicos da empresa e por meio de vários canais 

Poder perguntar e/ou opinar sobre decisões da empresa 

Trabalhar remotamente 

Participação coletiva Realizar projetos internos utilizando profissionais de diferentes áreas 

Tomar decisões coletivamente 

Ouvir as pessoas 

Primazia do ser humano Oferecer aos funcionários oportunidades de atuar em novos desafios profissionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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5.1 Reposicionamento da empresa: foco na lucratividade  

Para compreender porque os sócios-diretores da CMA decidiram realizar um 

reposicionamento da empresa no mercado, no período investigado nesta pesquisa, é preciso 

entender a mudança organizacional como um processo contínuo, inerente à ação humana e 

emergente da existência da organização (WEICK; QUINN, 1999). Isso faz com que seja 

necessário retroceder a períodos anteriores, retomando brevemente alguns aspectos da história 

da empresa para tentar entender o contexto no qual a organização estava inserida no início do 

período investigado neste trabalho. 

 

É importante recordar que o foco da CMA desde o seu nascimento, quando ainda adotava o 

nome de Consulting, era prestar serviços de implantação do software de gestão fiscal 

desenvolvido pela Empresa-mãe. A Consulting também era o único canal autorizado de 

revenda desse software. Porém, segundo os profissionais entrevistados, em 2011 ocorreu a 

compra da Empresa-mãe por um grande grupo multinacional que rapidamente começou a 

expandir o número de canais de revenda desse software de gestão fiscal. Isso fez com que a 

concorrência começasse a ficar mais acirrada, tendo maior número de empresas disputando os 

clientes. Além disso, conforme destacado pelos profissionais entrevistados, nos últimos anos 

havia começado a surgir muitas organizações que comercializavam uma gama variada de 

softwares fiscais voltados para empresas de grande porte, que é o principal nicho de mercado 

atendido pela CMA. 

 

Diante dessas mudanças no mercado fiscal e tributário e após as demissões e reestruturações 

realizadas na organização, o corpo diretivo da CMA se reuniu no início de 2013, decidindo 

que seria necessário reposicionar a empresa no mercado, pois o aumento da concorrência nos 

serviços de implantação de software fiscal estava fazendo com que, para continuar 

competindo nesse segmento, a CMA precisasse diminuir muito suas margens de lucro. 

Conforme relatado pela CEO da empresa (E8): “Eu não estou falando de uma concorrência 

que está baixando 20% [a margem de lucro], mas sim de uma concorrência que está baixando 

50%”.  

 

Aliás, segundo a CEO da organização, esse acirramento da concorrência também foi uma das 

causas das várias ações que ocorreram na empresa em 2011 e 2012, como, por exemplo, as 

demissões e reestruturações, que foram realizadas principalmente visando à redução dos 
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custos com o objetivo de tornar a empresa mais competitiva no mercado. Se os serviços de 

implantação de software fiscal continuassem representando praticamente a única fonte de 

receita da CMA, a própria sustentabilidade do negócio no longo prazo poderia ficar 

ameaçada, conforme a fala de dois sócios-diretores (E3 e E9):  

 

[...] a CMA foi concebida de uma forma, em termos de modelagem de negócio 
mesmo, onde o principal pilar sempre esteve focado na implementação de software 
fiscal, e esse é um mercado que está ficando saturado. [...] Então, nós [sócios-
diretores] não conseguimos enxergar nesta forma uma prosperidade, em vários 
pontos, né, de sustentabilidade do negócio, de geração de riqueza [...]. [...] Então, o 
momento importante que se dá é o de conseguir levar a CMA para um novo 
posicionamento de oferta de serviço, de expansão do portfólio de serviços ligado a 
área fiscal. 

 

[...] a gente [sócios-diretores] percebeu que este mercado de implantação, pura e 
simples, ele vai virar commodity. Principalmente na área fiscal, que é uma área que 
até então, no nicho que a gente atende, que são grandes empresas, tinha poucos 
players no mercado que ofereciam soluções fiscais que suportassem os processos 
destas grandes empresas. Hoje, essa realidade é outra. Outra. Então, a quantidade de 
players que entraram no mercado oferecendo soluções tecnológicas é gigante. 

 

Como a CMA sempre foi muito reconhecida no mercado pelo conhecimento avançado sobre a 

legislação fiscal e tributária e pela expertise dos seus profissionais nessa área, além do fato da 

concorrência no mercado fiscal e tributário, em termos de preço, ser menor nos serviços de 

consultoria em comparação aos de implantação e revenda de software fiscal, o corpo diretivo 

decidiu começar a aumentar o foco de atuação na prestação de serviços de consultoria. Essa 

diretriz pode ser observada na fala da atual CEO da empresa e diretora administrativo-

financeira à época (E8): 

 
A consultoria é um negócio onde há menos concorrência predatória, no sentido de 
ser preço puro. [...] Então, nós promovemos outro posicionamento. A gente [CMA] 
mantém a carteira de clientes e também cresce em número de clientes, sem precisar 
baixar muito a margem de lucro [...]. Então, a gente fica menos dependente de 
implantação de produto, e vai utilizando mais o conhecimento do processo fiscal. A 
[CMA] tem uma base de conhecimento boa através dos nossos profissionais. E a 
gente atua no cliente com essa argumentação, sobre o nível do profissional que ele 
vai ter lá dentro prestando serviço para ele. 
 

Isso vai ao encontro do afirmado por Jain (2000), Lovelock e Wright (2001) e Serralvo e 

Furrier (2004), sobre o acirramento da concorrência e oportunidades percebidas em outro 

segmento dentro de um determinado mercado ser fatores que podem ocasionar a necessidade 

de reposicionar uma empresa. A decisão sobre o reposicionamento buscou atender a 

necessidade de adequar a empresa à realidade do mercado visando manter-se competitiva, 

evidenciando a visão de mundo empresarial como ele é, ou seja, a organização tem como fim 
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a obtenção de lucro, sendo as pessoas usadas como meio (recursos) para obtê-lo.  

 

É importante salientar que a CMA já prestava serviços de consultoria desde 2007, segundo os 

profissionais entrevistados. No entanto, esses serviços representavam uma parcela ínfima do 

faturamento da empresa, que era muito conhecida no mercado pelos serviços de implantação 

de software fiscal. Ainda conforme um dos funcionários entrevistados, em meados de 2008 

foi desenvolvido um software na CMA para ser utilizado na prestação de consultoria, porém, 

ele só podia ser empregado para projetos relacionados ao SPED. Além de não ter um software 

para registrar todas as ações desenvolvidas nos projetos, outra dificuldade era que não havia 

uma metodologia na CMA para ser aplicada na realização desses serviços. Esses fatores 

ocasionavam um gasto maior de tempo e custo no desenvolvimento dos projetos, visto que as 

informações oriundas do trabalho dos consultores não ficavam armazenadas em nenhum 

local, conforme a fala da sócia-diretora (E9):  

 

Quando a gente [CMA] fazia um projeto desses, cada um fazia de um jeito, então 
não tinha padrão. E então, eu dependia sempre daquele ser humano que estava ali 
[no cliente]. Se ele fosse embora, às vezes eu não conseguia aproveitar nada [do 
trabalho que ele havia executado].  

 

Em virtude disso, os diretores decidiram, em meados de 2013, desenvolver na CMA uma 

metodologia e um software de apoio para a realização dos serviços de consultoria. Por se 

tratar do desenvolvimento de um novo produto, essa iniciativa ficou sob a responsabilidade da 

sócia que também era diretora da CMA Novas Soluções (anteriormente CMA Futuro). Para a 

execução desse projeto, essa sócia-diretora formou uma equipe composta por profissionais de 

diferentes áreas: gerentes de projetos e especialistas (funcionários com conhecimento 

avançado sobre o mercado fiscal e tributário), além de programadores e uma arquiteta de 

solução que foram contratados especialmente para esse projeto. Conforme mencionado por 

um dos funcionários entrevistados (E6): "A [CMA] desenvolveu uma metodologia e um 

software para a gente conseguir abordar os clientes e vender diferenciado no mercado. [...] 

Foram escolhidos os melhores profissionais para compor esse time". 

 

Entendemos que a prática de realizar projetos internos utilizando profissionais de diferentes 

áreas evidencia a ‘participação coletiva’ como um VRCO presente nas interações entre os 

stakeholders internos, mais especificamente entre os funcionários e entre esses e os diretores.  

 



106 

 

É importante mencionar que a utilização de profissionais de diferentes áreas para o 

desenvolvimento de projetos internos nas organizações é um dos pontos destacados na 

filosofia de gestão denominada “BetaCodex”, que a diretora administrativo-financeira na 

época (e atual CEO), acredita e começou a implantar na CMA desde a sua chegada na 

empresa, em 2011. Segundo expresso nessa filosofia, quando profissionais de diferentes áreas 

trabalham em conjunto, as situações com as quais se deparam durante a realização de um 

projeto são analisadas sob diferentes pontos de vista (além dos limites funcionais), o que pode 

contribuir para o alcance de melhores resultados nos projetos, principalmente na resolução de 

problemas (PFLAEGING, 2014). “Competências e habilidades individuais são relativamente 

menos importantes para a organização. Habilidades e competências coletivas aplicadas, 

entretanto, contam mais” (PFLAEGING, 2014, p. 27). Além disso, ainda de acordo com essa 

filosofia, quando os profissionais trabalham juntos para alcançar um objetivo comum e não 

metas individuais, eles passam a colaborar uns com os outros, em vez de competirem entre si 

(PFLAEGING, 2014).   

    

As informações que consultamos sobre essa filosofia de gestão, constam no livro “Organizar 

para a complexidade” (PFLAEGING, 2014), que foi ofertado como presente, pela CEO da 

CMA, para a autora desta dissertação e sua orientadora. Nessa filosofia de gestão, há dois 

modelos de empresa que são descritos: o “Alpha” e o “Beta”. Segundo Pflaeging (2014), as 

organizações do tipo “Alpha” seguem os princípios do Taylorismo (TAYLOR, 1919) e são 

consideradas adequadas ao contexto que existia na época da Revolução Industrial. Já as do 

tipo “Beta”, são mais adequadas para competir em um mundo complexo como o atual 

(PFLAEGING, 2014) e possuem uma série de características, algumas das quais são relatadas 

nesta seção (outras informações sobre essa filosofia podem ser conferidas no Apêndice H). 

 

É interessante notar que na época em que Leitão (2010) desenvolveu seu trabalho na CMA, 

embora a filosofia de gestão que houvesse na empresa fosse outra, a formação de equipes 

reunindo profissionais de várias especialidades para resolver problemas ou desenvolver novos 

projetos já era algo que acontecia na organização. No período analisado por Biberg (2013), 

mais especificamente durante os anos de 2011 e 2012, houve a criação de várias “forças 

tarefas”, grupos que tinham como objetivo a resolução de problemas organizacionais e que 

também eram formados por profissionais de diversas áreas. 
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Utilizar times compostos por profissionais de diferentes áreas é uma prática adotada por 

muitas organizações para desenvolver produtos inovadores (GROSS, 2014). Isso fica 

evidenciado na CMA em 2013, quando foi formada uma equipe com o objetivo de 

desenvolver uma metodologia e um software para ser empregado na prestação de serviços de 

consultoria. Essa equipe criou um produto inovador para auxiliar na realização desses 

serviços, conforme afirmado por uma sócia-diretora (E9) e por um funcionário (E10): 

 

[...] a gente [CMA] criou um processo interno de execução de delivery de 
consultoria. E para fazer isso eu tenho um software. [...] Não existe esse software 
[no mercado]. Não do jeito que a gente criou. Ele é inovador. Ele é incremental, ele 
é colaborativo, ele está baseado em perguntas, ele usa o método da espinha de peixe, 
o Ishikawa

9, ele usa o 5W2H10. 
 
[...] a gente [CMA] criou uma metodologia e um software para poder fazer 
mapeamentos diferenciados nos clientes. [...] Então, essa nova solução no portfólio, 
isso beneficiou muito a CMA [...]. Eu acho que isso foi um grande avanço para a 
CMA, foi uma grande inovação. 

 

Ainda segundo os profissionais entrevistados, esse software desenvolvido na CMA pode ser 

empregado na prestação de serviços de consultoria sobre qualquer obrigação fiscal (e não 

apenas em projetos relacionados com o SPED, que era uma das limitações da versão anterior 

do software criado na empresa). Além disso, de acordo com o relatado pelos entrevistados, 

mesmo que o cliente não queira implantar nenhuma obrigação fiscal, esse software pode ser 

utilizado para realizar rapidamente uma análise aprofundada de todo o ambiente fiscal e 

tributário da organização-cliente, auxiliando na identificação de problemas e na elaboração de 

planos para resolvê-los. Na CMA, a metodologia e o software que a suporta são comumente 

chamados de “plataforma de execução de delivery de consultoria”, pelo fato da metodologia e 

do software suportarem a realização das entregas dos projetos de consultoria.    

 

Além dessa inovação de produto, que conforme Bessant e Tidd (2009) refere-se a mudanças 

                                                             
9   Criado por Kaoru Ishikawa, o diagrama que tem a forma de uma espinha de peixe é um gráfico cuja finalidade 

é organizar o raciocínio e a discussão sobre as causas de um problema prioritário e analisar as dispersões em 
seu processo e os efeitos decorrentes disso. Considerada uma das sete ferramentas da qualidade, o diagrama 
de Ishikawa também é conhecido por diagrama 6M, espinha de peixe, ou ainda diagrama de causa e efeito 
(http://goo.gl/GKXG00, acessado em Dezembro de 2015). 

 

10  A ferramenta 5W2H surgiu no Japão, criada por profissionais da indústria automobilística durante os estudos 
sobre a qualidade total. O 5W2H atua como um mapa de atividades, estabelecendo o que será feito, quem o 
fará, em quanto tempo será realizado, qual área da empresa é a responsável e quais os motivos para 
determinada atividade ser feita. Sua metodologia tem origens nos termos What (o quê), Who (quem), Why 
(por que), Where (onde), When (quando), How (como) e How Much (quanto) da língua inglesa, que 
consistem em simples perguntas que servem de apoio ao planejamento das atividades (http://goo.gl/mhU981, 
acessado em Dezembro de 2015). 
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nos produtos ou serviços que uma empresa oferece, os stakeholders internos da CMA 

desenvolveram vários outros tipos de inovação durante o período analisado nesta pesquisa, 

denotando ser a ‘inovação’ um VRCO para as pessoas que trabalham na empresa, estando 

subjacente às interações entre os diretores, entre eles e os empregados, entre os empregados e 

também entre esses e os clientes.  

 

Para Schumpeter (1988), uma invenção só se torna uma inovação se puder ser explorada 

comercialmente, e foi o que a CMA fez ao empregar, já no início de 2014, esse novo software 

na prestação de serviços de consultoria. Essa inovação foi bem avaliada pelos clientes, 

conforme a fala de um dos funcionários entrevistados (E6): 

 

[...] [a plataforma de execução de delivery de consultoria] foi uma inovação da CMA 
que surtiu resultado, os clientes gostaram disso e a gente começou a ter outros 
concorrentes, então a gente concorreu muito nesse tipo de serviço oferecido pelas 
Big Four [termo utilizado para se referir às quatro maiores empresas contábeis 
especializadas em auditoria e consultoria do mundo] e foi bem recebido isso nos 
clientes.[...] Foi ajustado várias vezes, inicialmente a gente achava que o valor que 
poderia ser cobrado era ‘x’ e depois a gente foi adequando os valores de acordo com 
a realidade de mercado. [...] É um item do nosso portfólio hoje. 

 

Desse modo, podemos perceber que o processo de reposicionamento da empresa no mercado 

gerou a prática de oferecer novos serviços focados em consultoria fiscal e tributária, 

subjacente à qual está o VRCO ‘compromisso com o resultado’. Assim, no período 

investigado neste trabalho, o portfólio de serviços da CMA foi expandido e foi desenvolvida 

essa nova fonte de receita. Lovelock e Wright (2001) salientam que o reposicionamento pode 

abranger, entre outros fatores, a adição de novos produtos ou serviços. Com essa inovação, a 

CMA pode obter mais participação de mercado no segmento de consultoria fiscal e tributária, 

indo ao encontro do afirmado por Brandon e Morris (1994) sobre a importância de a inovação 

estar ajustada ao posicionamento ou reposicionamento estratégico da empresa. 

 

O desenvolvimento de uma inovação na organização não teria sido possível se o corpo 

diretivo não tivesse questionado a tradição, no caso, o fato da CMA sempre ter sido uma 

empresa orientada quase que unicamente à implantação de software fiscal. Simantob e Lippi 

(2003) afirmam que questionar a tradição é fundamental para inovar. De acordo com Morcillo 

(1997, p. 32), em uma cultura de inovação a maneira de agir deve ser voltada a “suscitar, 

assumir e impulsionar mudanças, mesmo quando isso implique uma ruptura com o 

convencional ou tradicional.”. 
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Na CMA, o corpo diretivo não só percebeu as mudanças que haviam ocorrido no cenário 

fiscal e tributário, como realizaram ações para reposicionar a empresa nesse novo cenário, ou 

seja, não deixaram de perceber a nova realidade e não ficaram presos no conforto do passado.  

É preciso lembrar que a organização já vinha desde 2007, segundo os profissionais 

entrevistados, realizando serviços de consultoria (ainda que esses representassem uma fração 

irrisória do faturamento da empresa em comparação com os serviços de implantação de 

software). Podemos inclusive constatar que já havia na CMA uma preocupação em aprimorar 

os serviços prestados na área de consultoria quando, ainda em 2008, foi criado um software na 

organização para auxiliar na realização desses serviços. Desse modo, a empresa já vinha 

fazendo experimentações nesse sentido. Leonard-Barton (1992) constatou em seus estudos 

que a experimentação reduz o risco de testar novos quadros ou esquemas de entendimento e 

novas práticas.  

 

Além disso, segundo sócios-diretores, a questão sobre começar a atuar mais no segmento de 

prestação de serviços de consultoria vinha sendo intensamente discutida desde 2011. Nessa 

época, a CMA começou a enfrentar uma concorrência mais acirrada no segmento de 

implantação de software fiscal, a ponto de precisar baixar muito as margens de lucro e realizar 

uma série de medidas, inclusive uma demissão em massa, para se tornar mais competitiva no 

mercado. Assim, consideramos que nesses anos foram vivenciadas situações denominadas por 

Leonard-Barton (1992) de “choques” (experiências que violam um quadro de referência 

antigo, podendo forçar os agentes a admitir os limites das práticas existentes). Acreditamos 

que todos os fatores apresentados neste parágrafo e no anterior contribuíram para o 

questionamento da tradição (do passado da CMA), para a decisão de começar a reposicionar a 

empresa no mercado e para a realização de ações nesse sentido, incluindo o desenvolvimento 

de uma inovação (plataforma de execução de delivery de consultoria).  

 

É preciso lembrar também que a CMA possui um quadro de profissionais com conhecimento 

avançado e experiência no mercado fiscal e tributário, portanto, gabaritados para prestar 

serviços de consultoria nessa área. É importante frisar que a empresa não decidiu abandonar a 

prestação de serviços de implantação de software fiscal, mas ir gradativamente diminuindo 

sua atuação nesse segmento enquanto aumenta a participação que possui no segmento de 

consultoria, para vir a ser mais conhecida no mercado fiscal e tributário como uma empresa 

de consultoria do que como uma implantadora de software fiscal. Isso nos remete à afirmação 
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de Weick e Quinn (1999) sobre a mudança contínua incluir o fortalecimento de habilidades já 

existentes na organização. 

 

Além do desenvolvimento de uma inovação visando oferecer um novo serviço de consultoria 

fiscal e tributária aos clientes, ainda no ano de 2013, mais especificamente no final do 

segundo semestre, ocorreram algumas mudanças na estrutura organizacional da CMA. Os 

diretores decidiram alterar o nome da empresa CMA Futuro para CMA Novas Soluções 

porque, segundo eles, esse novo nome representava melhor o foco de atuação da empresa que 

é o desenvolvimento de soluções inovadoras para a CMA e também para os stakeholders 

externos. Inclusive o desenvolvimento da plataforma de execução de delivery de consultoria 

havia estado sob a responsabilidade dessa empresa. Outra alteração com relação à estrutura 

organizacional foi o encerramento da empresa CMA Conexão, que era responsável pela 

conexão das organizações CMA São Paulo, CMA Sustentação e CMA Futuro. Com o 

fechamento dessa empresa, essas atividades de conexão passaram a ser realizadas pela 

Holding da CMA, mais especificamente pelos sócios-diretores por elas responsáveis, que 

durante as reuniões reportavam o que estava acontecendo em cada uma dessas empresas e 

definiam as ações interligadas tomando as decisões necessárias. Segundo esses sócios-

diretores, com essa mudança, as decisões passaram a ser tomadas de forma mais ágil, com 

gasto menor de tempo e dinheiro, sendo possível apreender na prática de tomar decisões 

rapidamente o ‘compromisso com o resultado’ como um VRCO que guia as relações entre 

as lideranças da organização.  

 

Essas alterações na estrutura organizacional da CMA envolvendo o encerramento de empresas 

já vinham ocorrendo desde o período analisado por Biberg (2013), quando a estrutura 

orgânica que havia em 2010 e que era composta por 13 empresas11 - três UNEP (unidades de 

negócios), cinco empreendimentos, quatro unidades nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte e Porto Alegre, além de uma Holding – passou por várias reestruturações 

culminando, em 2012, em uma estrutura funcional formada por apenas sete organizações – 

CMA São Paulo, CMA Sustentação, CMA Futuro, CMA Conexão, CMA Rio de Janeiro, 

CMA Interior e uma Holding. 

                                                             
11 Esses dados sobre o número de organizações foram obtidos no período alvo desta pesquisa. Segundo os 

profisisonais entrevistados, havia esse número de empresas (cada uma com um CNPJ próprio), por questões 
tributárias, pois dependendo da atividade realizada por cada uma das empresas e do faturamento havia 
determinados tipos de impostos a serem pagos. Além disso, Santos (2014) identificou ser comum a prática de 
diferentes CNPJ visando à obtenção de crédito. 
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É interessante perceber que após as mudanças que foram ocorrendo na estrutura 

organizacional da CMA ao longo do tempo, a estrutura resultante é muito similar à que havia 

no início da organização (quando seu nome ainda era Consulting), e que reproduzia a 

estrutura funcional utilizada na Empresa-mãe. A Consulting possuía as áreas de vendas, 

entrega de projetos, gerenciamento de projetos e Backoffice (LEITÃO, 2010), áreas presentes 

atualmente na CMA. Um dos funcionários entrevistados (E12), quando indagado sobre as 

mudanças que tinham ocorrido na organização nos últimos anos, relatou as alterações na 

estrutura organizacional e inclusive salientou que o tipo de estrutura adotada atualmente na 

CMA é muito semelhante à existente em outras consultorias fiscais: 

 

A gente criou unidade, dividiu unidade, criou empresa, dividiu empresa, criou 
UNEP, dividiu UNEP, e chegou agora numa estrutura que é totalmente parecida 
com qualquer concorrente do mercado. É equipe de venda, equipe de entrega, 
entendeu? Equipe do Backoffice. Não que isso esteja errado, eu até acho que é o 
mais coerente mesmo. (grifo nosso). 

 

Assim, conforme afirmado pelo entrevistado, com relação à estrutura organizacional a CMA 

estaria seguindo o mainstream presente no campo das consultorias fiscais. O que nos remete à 

questão da mudança na teoria institucional, postulada por Kondra e Hinings (1998). 

DiMaggio e Powell, citado por Kondra e Hinings (1998), afirmam que as organizações dentro 

de um campo organizacional podem buscar conformidade às regras e requerimentos do campo 

para aumentar a legitimidade, além de seus recursos e suas capacidades de sobrevivência. Um 

campo organizacional pode ser entendido como “uma comunidade de organizações que 

compartilham sistemas de significados comuns e cujos participantes interagem mais 

frequentemente e decisivamente entre eles que com atores de fora do campo.” (SCOTT, 1995 

apud KONDRA; HININGS, 1998, p. 745).  

 

Desse modo, a exposição às exigências de um mesmo campo organizacional, leva as empresas 

a adotar formas organizacionais semelhantes para ganhar legitimidade, aumentar a 

probabilidade de sobrevivência e ainda, conforme Kondra e Hinings (1998), diminuir o risco 

de incerteza ambiental. É importante observar também que em setores considerados maduros, 

como é o caso do setor fiscal (GREENWOOD; HININGS, 1996), onde a CMA atua, existem 

normas muito claras e, portanto, as pressões miméticas são elevadas (GREENWOOD; 

HININGS, 1996).   
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Pressões do campo organizacional podem ter influenciado na decisão de substituir a estrutura 

orgânica que havia anteriormente e voltar a adotar, a partir de 2010, período analisado por 

Biberg (2013), o modelo funcional que é o em voga atualmente na CMA. 

 

Ao ouvir a opinião dos profissionais, observando o exposto em Godoy (1995a) sobre os 

pesquisadores qualitativos tentarem compreender o fenômeno estudado a partir da perspectiva 

dos participantes, ao serem indagados acerca do por que dessa mudança na estrutura 

organizacional da empresa, alguns funcionários citaram o exposto em Leitão (2010), sobre 

naquela época preponderarem, na prática (e não no “sonho”), relações hierarquizadas como de 

chefe e subordinado a exemplo do que ocorria na estrutura funcional da Consulting. A maioria 

dos entrevistados salientou os pontos negativos existentes na estrutura orgânica, relatando que 

ela era muito confusa e que às vezes gerava ambiguidade nas informações (lembrando que 

não havia divisão por áreas). Por esse motivo, o entrevistado (E12), cuja fala foi 

anteriormente apresentada, acha que a estrutura atual é mais adequada. Funcionários 

entrevistados por Biberg (2013) citaram que essa estrutura (“orgânica”) exigia dos 

profissionais um senso de responsabilidade e autonomia incomuns, uma vez que não havia a 

designação de um chefe direto – o que nem sempre é fácil de ser absorvido por pessoas 

acostumadas à subordinação. 

 

Além do fechamento de uma empresa (CMA Conexão), no intervalo investigado neste 

trabalho ocorreram outras alterações na estrutura organizacional da CMA, mais precisamente 

no primeiro semestre de 2014, quando as empresas CMA Rio de Janeiro e CMA Interior, que 

até então eram unidades independentes, se tornaram filiais da CMA São Paulo. Essa decisão 

foi deliberada pelo corpo diretivo da CMA visando maior controle operacional dessas 

empresas e mais rapidez nas tomadas de decisão, de acordo com a fala de um sócio-diretor 

(E3): 

 

Desde o primeiro semestre de 2014 as unidades do Rio de Janeiro e Interior se 
tornaram filiais da CMA São Paulo. [...] Estão com o CNPJ vinculado com a CMA 
São Paulo. [...] Agora há um acompanhamento de maneira mais próxima dessas 
unidades, é possível saber mais rapidamente o que está acontecendo e intervir de 
uma maneira mais rápida. 

 

Compreendemos que essa mudança reforça o ‘compromisso com o resultado’ como um 

VRCO presente nas interações entre os diretores da CMA e que permeia a prática de tomar 

decisões rapidamente. É pertinente observar que desde o surgimento da organização em 2005, 
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essa é a primeira vez que acontece uma criação de filiais na CMA, esse fato não ocorreu nem 

mesmo quando a organização chegou a ser composta por mais de 10 empresas, o que 

acreditamos ressaltar o peso dado ao resultado financeiro no período investigado neste 

trabalho. 

 

Com a transformação em filiais, as contratações de profissionais para a CMA Rio de Janeiro e 

a CMA Interior começaram a ser realizadas pela Holding da CMA, mediante autorização do 

diretor da CMA São Paulo. Anteriormente, as unidades tinham autonomia para a montagem 

de suas equipes e realizavam os procedimentos de seleção de forma independente e 

descentralizada. Outro ponto importante a ser destacado é em relação à centralização do 

faturamento de uma das unidades, que passou a ser feito pela Holding da CMA. Antes dessa 

centralização, a filial localizada no Rio de Janeiro (CMA Rio de Janeiro) possuía uma 

funcionária dedicada apenas às atividades de faturamento desta unidade. Esses fatores 

ocasionavam custos adicionais à empresa.  

 

Assim, com o aumento do controle operacional e centralização das decisões com relação a 

essas unidades, alguns profissionais começaram a desempenhar tarefas adicionais além das 

que faziam parte das atividades diárias do seu trabalho. Como, por exemplo, o diretor 

comercial da CMA, que assumiu também a diretoria comercial da filial do Rio de Janeiro, 

conforme pode ser verificado na fala de um sócio-diretor (E3): “[...] o nosso diretor comercial 

agora é responsável também pelo resultado comercial do Rio de Janeiro [...]”. E o faturamento 

da filial localizada no Rio de Janeiro passou a ser feito pela funcionária da CMA responsável 

pela realização do faturamento das demais empresas da Holding, segundo destacado por ela 

(E1):  

 

[...] eu cuidava do faturamento só de São Paulo [da matriz localizada em São 
Paulo]. Rio [na filial localizada no Rio de Janeiro] era outra pessoa. Hoje, não. 
Hoje eu cuido [também do faturamento da filial localizada no Rio de Janeiro]. 

 

Analisando o exposto pelos profissionais nas entrevistas, podemos evidenciar o ‘esforço 

pessoal’, subjacente à prática de assumir tarefas adicionais, como um novo VRCO apreendido 

na CMA, que não consta nos períodos analisados por Leitão (2010) e Biberg (2013). 

 

Outra mudança ocorrida foi uma melhor alocação dos profissionais entre as unidades. Essa 

otimização da alocação dos profissionais (gerentes e consultores) entre as filiais (localizadas 
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no Rio de Janeiro e em Campinas) e a matriz CMA São Paulo, que era inclusive uma das 

estratégias dos sócios-diretores com a criação das filiais, foi de fato aplicada ao longo de 2014 

e 2015, segundo alguns entrevistados (E6 e E12) relataram: 

 

Como é relativamente próximo, a gente usa bastante o time [de consultores] de São 
Paulo, para compor a equipe lá [na filial localizada em Campinas]. Então, foram 
saindo algumas pessoas [da filial de Campinas] e não foram repostas, com a 
estratégia de otimizar o atendimento utilizando a estrutura de São Paulo [da matriz 
que está localizada em São Paulo]. 
 
A gente [funcionários da filial do Rio de Janeiro] depois que teve essa unificação 
[empresa que estava localizada no Rio de Janeiro virar filial da CMA São Paulo] 
tem trabalhado de forma bem unida com a equipe de São Paulo, com a equipe de 
Campinas [CMA Interior]. A gente compartilha recursos [...]. [...] Isso [empresas 
que estavam localizadas no Rio de Janeiro e em Campinas passarem a ser filiais da 
CMA São Paulo] eu acho que foi positivo porque a gente compartilha recursos. 
 

A prática de otimizar o tempo/custo de alocação dos profissionais na execução dos projetos é 

uma nova prática identificada na CMA, não apenas com relação às alocações de profissionais 

entre as filais e a matriz, mas também em outras situações que serão posteriormente 

apresentadas. Com essa prática a organização pode reduzir seus custos operacionais, o que 

demonstra que subjacente a ela está o VRCO ‘compromisso com o resultado’.  

 

Ainda com relação à otimização da alocação dos profissionais entre as unidades, um dos 

funcionários (E6) relatou algumas dificuldades que ocorriam anteriormente à centralização do 

controle operacional e estratégico, que aconteceu com a criação das filiais: 

 

Então, às vezes, uma unidade estava, por exemplo, com gente sobrando, enquanto a 
outra estava com gente faltando e uma unidade não disponibilizava recursos para a 
outra. Então a outra teria que contratar, sendo que a gente poderia aproveitar melhor 
aqui. Isso aumentava consideravelmente o custo [...]. Então, a gente começou a 
perder operacionalmente em todos os sentidos, né? Isso era ruim para a empresa, 
isso era ruim para a [CMA] como grupo, a gente não aproveitava as melhores 
competências da [CMA] nos processos, independente de quais regiões eles 
acontecessem. 

 

É possível notar que as mudanças na estrutura organizacional da CMA que ocorreram no 

período investigado neste trabalho (2013-2015), proporcionaram redução de custo para a 

empresa. Greenwood e Hinings (1987) asseguram que as estruturas organizacionais refletem 

as ideias, crenças e valores que estão nela presentes. Ou seja, essas estruturas não são 

instrumentos neutros, mas carregados de intenções, aspirações e propósitos. Por isso, 

decidimos indagar os sócios-diretores da empresa acerca do por que das mudanças na 

estrutura organizacional ao longo do tempo. Segundo eles, como anteriormente a CMA era 
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composta por muitas empresas, sendo que cada empresa possuía um líder que fazia parte do 

processo decisório, a tomada de decisão era lenta e o custo operacional era alto. Em vista 

disso, as mudanças na estrutura organizacional que foram realizadas ao longo do tempo, 

inclusive no período alvo desta pesquisa (2013-2015), tiveram como objetivos principais a 

agilização do processo de tomada de decisão e a redução de custos, como pode ser verificado 

na fala de uma sócia-diretora (E9): 

 

[...] a gente tinha 13 empresas. [...] os enxugamentos que foram sendo feitos 
facilitaram e agilizaram o nosso processo de operação, de tudo. Que antes era super 
complexo. [...] Então, com isso reduziu custo, reduziu tempo, facilitou e agilizou a 
análise de resultados, as apropriações de resultados, as tomadas de decisão, tudo 
[...]. 

  

Assim, entendemos que enquanto a estrutura orgânica implantada pelo fundador da CMA 

refletia a visão de mundo empresarial como deveria ser, com relação à estrutura atual, 

encontramos a necessidade organizacional de definir uma estrutura que garanta o alcance dos 

objetivos da organização (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000), com menos custos 

administrativos e maior controle operacional e estratégico, o que a nosso ver reflete a visão de 

mundo empresarial como ele é. 

 

Outra mudança ocorrida na empresa em 2014 foi a aquisição total da CMA pelo atual grupo 

de sócios-diretores. Para compreender como se deu essa passagem é preciso voltar ao ano de 

2011, período analisado por Biberg (2013). Naquele ano, a CMA estava enfrentando uma 

crise, o que motivou o fundador a contratar uma consultora que havia sido diretora financeira 

de várias organizações e tinha experiência na recuperação de empresas. Essa consultora, após 

realizar um diagnóstico sobre o mercado interno, foi contratada como funcionária, no cargo de 

diretora administrativo-financeira (E8) e propôs um realinhamento da empresa:  

 

[...] eu dei um diagnóstico e aí eu fui contratada para poder fazer os movimentos 
que eu tinha relacionado no meu diagnóstico. [...] todos os movimentos de 
mudança a partir de 2011 foram comandados por mim. [...] Eu fui direcionando a 
empresa para um foco de atuação. 
 

Naquela época, o grupo diretivo da CMA era composto por essa diretora administrativo-

financeira e pelos seguintes quatro líderes: sócio-diretor da CMA São Paulo, sócio-diretor da 

CMA Futuro (atual CMA Novas Soluções), diretor da CMA Sustentação e sócio-diretor 

responsável pela gestão comercial. Esses líderes se reuniam semanalmente para decidir sobre 

questões estratégicas da CMA. 
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É importante frisar que embora ainda fosse o sócio majoritário, o fundador havia começado 

por volta de 2011 a gradativamente se afastar da administração da empresa. Segundo os 

sócios-diretores entrevistados, desde a fundação da CMA, o fundador almejava não ser mais o 

principal acionista da empresa quando ela completasse por volta de nove anos de existência, e 

intencionava que os sócios que estivessem na organização, quando esse prazo chegasse, 

assumissem o negócio. De acordo com a fala de uma sócia-diretora (E9): “a [CMA] foi 

construída com esse objetivo. É como o [fundador] disse: ‘eu estou formando empreendedores 

primeiro e depois empresários’. Então, isso estava no plano”.  

 

Como os direcionamentos realizados pela diretora administrativo-financeira estavam fazendo 

com que a CMA prosperasse, o fundador demonstrou interesse em tê-la como sócia. 

Conforme a fala dessa diretora (E8): "ele [o fundador] visualizava que realmente a CMA tinha 

um futuro se eu assumisse a empresa no direcionamento que eu estava dando até então, 

porque senão ele acreditava que o melhor caminho seria uma venda total". Após compartilhar 

essa proposta com os demais sócios-diretores e tendo recebido a aprovação deles, a diretora 

administrativo-financeira optou por aceitar o cargo. Segundo afirmado por ela em entrevista, 

o que a levou a aceitar a oferta feita pelo fundador foi a visualização do potencial do mercado 

fiscal e tributário e a confiança obtida junto aos sócios, além do fato da CMA possuir 

princípios e valores nos quais ela também acredita e que são aderentes ao sistema de gestão 

que ela aplica, caracterizado pela ênfase dada à participação, à colaboração e ao 

estabelecimento de estruturas com poucos níveis hierárquicos. 

 

Desse modo, no segundo semestre de 2014, a até então diretora administrativo-financeira em 

conjunto com os demais sócios-diretores compraram as ações do fundador e tornaram-se os 

únicos proprietários da CMA. Naquela ocasião, essa diretora foi eleita CEO pelos demais 

sócios-diretores. 

 

Ainda por volta dessa época, com a saída do diretor responsável pela CMA Sustentação e que 

também fazia parte do grupo diretivo da CMA, o diretor da CMA São Paulo em decisão 

conjunta com os demais sócios-diretores, assumiu também esse cargo. O grupo diretivo da 

CMA passou então a ser formado por quatro sócios-diretores. Um deles, a CEO da Holding é 

responsável pela gestão administrativo-financeira, além de atuar acompanhando e apoiando os 

trabalhos realizados pelos outros três sócios-diretores.  
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Os outros sócios possuem as seguintes responsabilidades: um deles atua como diretor 

comercial da CMA e diretor comercial da filial do Rio de Janeiro, um segundo dirige as 

empresas CMA São Paulo e CMA Sustentação e o terceiro dos sócios-diretores atua na gestão 

da empresa CMA Novas Soluções, além de apoiar os demais sócios nas outras diretorias, 

conforme a necessidade. Embora todas as decisões relativas à gestão estratégica da empresa 

estejam a cargo da CEO, a comunicação sistemática entre os membros do grupo, que 

semanalmente se reúnem para tomadas de decisão, faz com que a gestão tenha um caráter 

muito participativo, como é possível apreender na fala da CEO (E8):  

 

Então realmente, todas as decisões maiores, estratégicas, de direcionamento, de 
gestão, passam por mim. Mas a gente [sócios-diretores] trabalha muito 
colaborativamente. Então assim, eu tenho, eu falo que não é cargo, mas é um papel e 
uma responsabilidade, né? Mas é tudo muito feito a quatro mãos. 

 

Essa equipe diretiva é atualmente composta pelo menor número de líderes de toda a história 

da empresa. No período analisado por Leitão (2010), por exemplo, a empresa chegou a ter 18 

pessoas em sua diretoria. Essa diminuição do número de líderes é, aliás, a mudança mais 

drástica que ocorreu na organização nos últimos anos, segundo a CEO (E8): 

 

Então, assim, o número quando eu cheguei aqui [em 2011] eram 18 [líderes]. [...] 
Então, essa estrutura era uma estrutura bem pesada, sem sombra de dúvida. [...] era 
uma estrutura muito forte para o tamanho do negócio, entendeu? E isso gerava muito 
ruído e mal entendido. [...] Então, a primeira mudança, a maior, a mais drástica 
que fez o início de todo o resto foi desmontar essa estrutura. [...] A gente [CMA] 
veio diminuindo e em 2013 a gente ficou com cinco [diretores]. E aí em 2014 a 
gente terminou com quatro [sócios-diretores]. (grifo nosso). 

 

As reuniões envolvendo as lideranças, na época em que Leitão (2010) fez sua pesquisa, 

tinham um cunho reflexivo voltado também à análise de posturas e atitudes que não estavam 

em conformidade com os valores da empresa. Já no intervalo investigado neste trabalho, o 

foco de reflexão nas reuniões passou a ser direcionado às questões estratégicas do negócio, 

conforme a fala de dois sócios-diretores (E2 e E3): 

 

Nós [sócios-diretores] temos reuniões de alinhamento, de direcionamento, onde tem 
uma reflexão do que a gente fez de certo e errado [...]. Hoje é uma reunião mais 
voltada para o negócio, para a estratégia e para o direcionamento. 
 
[...] hoje nós [sócios-diretores] somos quatro pessoas e estamos juntos nessa 
administração, então as nossas reuniões variam sempre entre momentos de reflexão 
e de análise da empresa, mas muito para as tomadas de decisão. Para correção de 
rotas, para novas escolhas [...]. 
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A realização de reuniões como foco nos resultados tornou-se uma prática na organização, 

reforçando o ‘compromisso com o resultado’ como um VRCO presente nas interações entre 

os sócios-diretores. De acordo com eles, nessas reuniões diferentes pontos de vista são 

expressos e discutidos objetivando a conjunção de ideias, o que nos evoca o enunciado por 

Durand e Calori (2006) sobre a importância da existência nas empresas de espaços de 

deliberação onde opiniões divergentes possam ser expostas visando à tomada de decisão. 

Segundo o que verificamos na CMA, essas reuniões com foco nos resultados já vinham 

ocorrendo desde o período estudado por Biberg (2013), porém, esse foco foi intensificado 

após a aquisição da empresa, devido à busca dos sócios-diretores por maior controle 

organizacional e mais lucratividade. 

 

É interessante perceber que, no período investigado por Leitão (2010), havia espaços de 

conversação (DURAND; CALORI, 2006), para os profissionais levantarem pressupostos e 

examinarem por que havia um desequilíbrio entre os objetivos de desenvolvimento humano, 

social e econômico. Leitão (2010) salienta que naquela época não havia muita certeza com 

relação aos motivos desse desequilíbrio. 

 

Por conta do número reduzido de sócios-diretores, em comparação aos períodos investigados 

anteriormente, pela maior proximidade e relação de confiança que há entre eles, além da 

estratégia adotada pela empresa, principalmente desde 2014, de priorização da rentabilidade, 

as tomadas de decisão estão acontecendo mais rapidamente, conforme pode ser percebido nas 

falas de dois sócios-diretores (E9, E2): 

 

Eu acho que a grande questão é a seguinte, o fundador quando montou esse negócio 
as pessoas eram sócias do fundador. Mas não eram sócias entre si. [...] quando você 
tem várias pessoas sendo sócios de uma, mas não sendo sócias entre si, você tem 
guerra. [...] eu acho que o que mudou, fundamentalmente, é que hoje nós [sócios-
diretores] somos sócios. [...] Então, isso faz com que você tenha uma relação de 
transparência, de confiança muito grande. E aí você decide mais rapidamente, você 
caminha na velocidade rápida. 

 
[...] eu acho que com menos líderes, menos cabeças direcionando, mudou e teve uma 
aproximação muito maior. Um alinhamento muito maior, uma decisão mais rápida, 
uma autonomia melhor, enfim, eu acho que a empresa ficou mais rápida. Ainda com 
alguns problemas, porque toda empresa tem, mas é uma empresa mais rápida. 

 
[...] a gente [sócios-diretores], principalmente desde o ano passado [2014], a gente 
falou assim: 'nós não vamos mais admitir a falta de rentabilidade'. Então, quando 
você põe isso você direciona muito rápido todas as ações. Porque isso é o principal. 
'Ah, porque nós vamos fazer isso, fazer aquilo'. 'Não sei, vai ter rentabilidade?' 'Ah, 
não'. 'Então pode parar'. 'Sem esforço'. 
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A maior rapidez na tomada de decisões foi inclusive salientada por um dos funcionários 

(E10), que citou a saída do fundador e a experiência em gestão dos atuais sócios-diretores 

como fatores que contribuíram para que isso ocorresse:  

 

[...] as tomadas de decisão estão acontecendo de forma mais rápida. Os sócios atuais 
têm um bom preparo, todos têm bastante experiência. E o fundador não está mais 
participando efetivamente da tomada de decisão. A E8 tomou um pouco dessa 
personificação do fundador. Então, querendo ou não, os outros diretores ainda 
sempre consultam ela para tomada de decisão, mas é mais rápido porque ela está 
aqui todo o dia, diferente do fundador que vinha uma vez a cada quinze dias, 
entendeu? [...] Ela [a E8] vive a CMA. O fundador não vivia a CMA. 

 

Cabe frisar que, segundo os sócios-diretores entrevistados, como o fundador almejava sair da 

organização, o fato de não estar presente todos os dias na CMA tinha como propósito fazer 

com que as pessoas “andassem com as próprias pernas”, conseguindo administrar a empresa 

sem a intervenção dele. 

 

Essa prática de tomar decisões rapidamente contribui para agilizar todo o processo 

operacional da empresa, auxiliando na redução de custos, estando, portanto, subjacente a ela o 

VRCO ‘compromisso com o resultado’, como um valor presente nas relações entre os sócios-

diretores. Essa forma de atuação já vinha sendo adotada anteriormente ao intervalo alvo deste 

estudo, sendo intensificada nos últimos anos após a compra da empresa. 

 

Ainda condizente com a preocupação dos sócios-diretores com os resultados financeiros, a 

prática de oferecer os serviços complementares, tais como, GEIFS, SPED Brasil e workshops 

in company, continuou sendo realizada pela CMA no período enfocado neste trabalho. O 

GEIFS (Grupo Especial de Inteligência Fiscal Sustentável) foi criado no início de 2009 com o 

objetivo de preparar as empresas para atenuar, de forma segura e eficaz, os impactos sobre 

mudanças impostas pelo Fisco (Receita Federal). Para participar desse grupo, cujas reuniões 

acontecem mensalmente e são lideradas por uma equipe da CMA, tendo como foco a 

discussão e a troca de experiências sobre as principais ações e tendências do cenário fiscal e 

tributário, é necessário o pagamento de uma mensalidade. Ainda de acordo com os sócios-

diretores, o resultado esperado para as organizações que participam desse grupo é poder tomar 

decisões mais assertivas, gerando ganho em competitividade, redução de custos e menor 

tempo de trabalho. Além do rendimento mensal proveniente dos participantes do grupo, o 

GEIFS é um serviço que também contribui para que a CMA conquiste novos clientes, de 

acordo com o assegurado por um sócio-diretor (E2): 
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Bom, quando eu falo do GEIFS, que é um grupo que a gente tem com clientes, ele é 
pago. Eu trato lá com 30 empresas e a gente fala sobre todo o cenário do Fisco 
[Receita Federal] e tal. Tem uma abordagem, sim, que mostra o nosso conhecimento 
e o cliente volta a comprar da gente. [...] Você pega alguns exemplos que são 
gritantes, [por exemplo], o cara [cliente] entrou [no GEIFS], depois a gente entrou 
na empresa e começou a vender. 

 

Segundo declarado por um funcionário (E4), a partir de 2014 as reuniões do GEIFS, que 

anteriormente eram realizadas apenas na cidade do Rio de Janeiro, começaram a ocorrer 

também em São Paulo e em Fortaleza, ampliando a área de atuação do grupo e ajudando na 

conquista de novos clientes em outras localidades: 

 

[sobre mudanças ocorridas no GEIFS] Bom, o ano passado [2014], por exemplo, nós 
trouxemos um pessoal de São Paulo. Nós fazíamos evento só no Rio [de Janeiro]. 
Então, nós separamos São Paulo e Rio de Janeiro. [...] essa foi uma separação, até 
por conta de solicitação do público, né? [...] [Em] Fortaleza também nós fizemos um 
projeto. Até para sentir o mercado, ver como que ele se comportava em relação ao 
comitê de discussão. Nós fizemos 2014 inteirinho lá em Fortaleza. Então, era Rio 
[de Janeiro], São Paulo e Fortaleza na mesma semana. 

 

Além do GEIFS, a CMA também oferece o serviço SPED Brasil (www.spedbrasil.net). 

Criado no segundo semestre de 2008, essa rede social12 congrega cerca de 50 mil usuários e 

tem como objetivo promover discussões e trocas de experiências sobre o SPED e seus 

impactos nas organizações e no país. Esse espaço é disponibilizado gratuitamente pela CMA e 

a participação é acessível a qualquer pessoa, não apenas a clientes da organização, bastando o 

preenchimento de um cadastro. A remuneração da empresa advém da comercialização de 

espaços publicitários no site. Esse serviço também permite maior divulgação do nome da 

organização, sendo muito utilizado pela área comercial da CMA na captação de novos 

clientes, uma vez que essa rede social é uma referência no mercado fiscal e tributário, 

conforme mencionado por um funcionário entrevistado (E4):  

 
 

[Sobre o SPED Brasil] a gente explora alguma coisa de banner. Em termos 
comerciais aí é uma questão, é uma situação intangível, né? Mas, a área comercial 
explora isso muito quando vai apresentar uma solução para o cliente. Então, a porta 
de entrada é o SPED Brasil, o quebra gelo [sic]. Então, as empresas reconhecem 
como referência. 

 

Essa disponibilização gratuita de informações para a sociedade se coaduna com o elencado 

por Durand e Calori (2006), quando afirmam que o uso de alguns recursos pela população em 

                                                             

12  Redes Sociais são estruturas sociais virtuais formadas por pessoas e/ou organizações, conectadas por um ou 
mais tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns na internet (LEITE, 2011). 
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geral poderia beneficiar mais agentes que a apropriação desses recursos por poucos, e também 

tem relação com o próprio diferencial da CMA e do que seus dirigentes acreditam: que a 

correta aplicação do conhecimento fiscal e tributário pode contribuir para a construção de uma 

sociedade sustentável. Uma sócia-diretora (E9) inclusive frisou esse aspecto do 

compartilhamento do conhecimento com o público em geral:  

 

[o SPED Brasil] é de graça, a gente mantém há anos. Exatamente para que as 
pessoas possam compartilhar o seu conhecimento ali, a gente vai trocando 
experiência. Às vezes, a gente dá consultoria de graça ali, porque a gente responde 
muitas coisas. 

 

Dentre os serviços complementares oferecidos pela CMA também estão os workshops in 

company. Segundo um consultor especialista (E4), os workshops sobre o mercado fiscal e 

tributário ministrados para o público externo existem desde 2005. De 2005 até 2010, porém, 

eles eram disponibilizados sem custo para as organizações que contratassem um serviço da 

CMA (consultoria e/ou implantação de software fiscal). A partir de 2011, eles passaram a ser 

comercializados como um serviço à parte devido ao crescimento da procura. Ainda de acordo 

com esse consultor, a busca por workshops in company aumentou principalmente em 2015, 

porque as empresas têm procurado evitar os custos relacionados com o deslocamento de seus 

funcionários em um momento de retração econômica, como pode ser percebido na seguinte 

fala: 

 

[..] essa é uma das diferenças e variações dos anos anteriores para 2015. Quando 
você fala em mudança, porque, até então, o mercado demandava bastante, consumia 
muito evento, né? Evento presencial, a empresa trazia duas, três, quatro pessoas... 
Hoje elas mudaram essa questão, por isso que hoje elas contratam workshops 
presenciais, porque elas não querem tirar nenhum trabalhador da empresa. Sai mais 
barato, esse também é outro motivo que mudou, que aumentou a procura por 
workshops [em 2015]. 

 

Mais recentemente, em outubro 2015, a CMA expandiu seu portfólio de serviços ao começar 

a oferecer a seus clientes o serviço de suporte a alguns módulos do ERP da empresa SAP, 

segundo relatado por um consultor (E4): “[tem algum serviço novo que a CMA lançou de 

2013 para cá?] Tem sim, então, eu não tenho o detalhe disso porque não é da minha área, mas 

a CMA está oferecendo agora o suporte SAP. [...] Surgiu esse ano [2015]”. 

 

Todos os serviços que foram apresentados (GEIFS, SPED Brasil, workshops in company e 

suporte SAP) possibilitam a geração de receitas adicionais para a CMA, demonstrando o 

‘compromisso com o resultado’ como um VRCO implícito nessa prática de oferecer 
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serviços complementares. Esse VRCO guia as relações não apenas entre stakeholders 

internos, mas também entre eles, os clientes e a comunidade em geral (no caso do SPED 

Brasil). 

 

Além de serem fontes de receita para a empresa, o GEIFS e o SPED também são serviços 

considerados inovadores no mercado, conforme salientado pelos profissionais entrevistados. 

Quanto ao GEIFS, seu aspecto inovador reside na metodologia diferenciada dos modelos 

existentes de comitês no mercado. Nessas reuniões de estudo são apresentadas informações 

sobre o cenário fiscal e tributário, bem como há uma discussão dos problemas do cotidiano 

das organizações-clientes inclusive com a participação dos gestores dessas empresas. No 

retorno ao local de trabalho, os participantes do GEIFS podem utilizar as informações e as 

ferramentas recebidas nessas reuniões para a resolução de problemas nas suas empresas. Além 

dessas discussões presenciais, há um espaço de discussão online onde as organizações-

clientes ajudam umas as outras na busca por soluções para os entraves encontrados no 

ambiente fiscal e tributário de cada uma. Alguns diferenciais do GEIFS podem ser 

constatados na fala de uma sócia-diretora (E9) e de um funcionário (E4):   

 

No formato, no jeito e na sua dinâmica, ele [o GEIFS - Grupo Especial de 
Inteligência Fiscal Sustentável, criado pela CMA] é único. [...] O diferencial é que a 
gente faz um trabalho prático. Qualquer comitê, tanto que os próprios clientes do 
GEIFS eles participam de comitê, um comitê fiscal ele está ali para despejar um 
monte de informação. [...] O que a gente faz no GEIFS não é isso. [...] a gente faz 
um caminho, que é, eu te dei informação, nós vamos debater, isso vai virar um 
conhecimento e agora vai virar inteligência, que você vai aplicar isso no seu 
negócio. [...] A gente vai até as empresas [associadas ao GEIFS]. Então, tem duas 
reuniões que a gente pede para eles trazerem os gestores, para a gente dar valor a 
eles, ajudar eles. 

 

[...] comitê é aquela história, né? A pessoa vem, escuta um monte e volta para casa. 
Nesse [no GEIFS - Grupo Especial de Inteligência Fiscal Sustentável, criado pela 
CMA] não, nós criamos o orientador e criamos uma planilha 5W2H. Para ter um 
tema ‘x’, eu crio um orientador com várias provocações, para ele voltar para casa 
com a planilha 5W2H e onde eu oriento quais pessoas e áreas que ele tem que 
chamar para a discussão, e é justamente um papel de trabalho. Para ele fazer o 
mesmo que ele ouviu no GEIFS, provocar internamente, porque ele precisa obter 
informações. Aí na outra reunião, ele traz os insumos dessa discussão interna. 

 

Com relação ao SPED Brasil, é preciso enfatizar que esse serviço é uma rede social e não 

apenas um dos vários sites existentes na internet contendo informações sobre o SPED 

(Sistema Público de Escrituração Digital). O fato de ser uma rede social permite interação 

entre os usuários, que podem publicar suas dúvidas e receber retorno dos demais 

participantes. Ademais, ao contrário de outras redes sociais existentes sobre o mercado fiscal 
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e tributário, esse espaço é específico para abordagem sobre o SPED. Outras características 

que o diferenciam é a proibição de publicidade nos espaço destinados a publicação de dúvidas 

e informações, a moderação exercida pelo consultor especialista da CMA e a constante 

atualização, por parte dele, de informações sobre o assunto alvo dessa rede. Esses diferenciais 

são mencionados na fala do funcionário da CMA responsável por esse serviço (E4): 

 

[com relação aos diferenciais da rede SPED Brasil] Bom, o foco dele é puramente 
[sobre o] SPED [Sistema Público de Escrituração Digital]. [...] além dessa questão 
da pessoa [usuário da rede SPED Brasil] ter autonomia [para escrever nessa rede], 
no SPED Brasil não se permite publicidade nos posts [textos publicado em uma 
página da internet]. Se a pessoa [usuário] quiser post [com publicidade], ela pode 
contratar um espaço lá [no SPED Brasil] para pôr o banner dela. Mas o post tem que 
ser direcionado a dúvidas, a questionamentos ou a respostas solicitadas pela rede. 
Porque tem lá, todo mundo quer fazer marketing pessoal ou marketing da sua 
solução, aí eu deleto [esse tipo de post]. [...] Dizem que é, uma delas é essa [um dos 
diferenciais da rede SPED Brasil com relação a outras redes sobre o SPED, é a 
questão da moderação dos posts] 

 

Tal como são configurados esses serviços, podemos apreender a ‘inovação’ como um valor 

relativo à competição organizacional refletido na prática existente na CMA de oferecer 

diferentes tipos de inovação. Esse VRCO está presente nas interações entre os stakeholders 

internos, entre esses e os clientes (GEIFS), bem como entre aqueles stakeholders e o público 

em geral (SPED Brasil). 

 

O acompanhamento da rede social SPED Brasil também é realizado pelos funcionários da 

CMA como forma de atualização constante sobre o assunto enfocado por ela. Porém, para que 

a empresa possa manter-se sempre à frente da concorrência em conhecimento fiscal e 

tributário, a utilização desse canal pelos empregados não é suficiente, até porque essa rede 

social é específica sobre o SPED. Assim, a CMA mantém consultores especialistas que 

participam de reuniões junto a órgãos governamentais de onde emanam diretrizes e legislação 

sobre a área fiscal e tributária. Isso em conjunto com a atuação da organização no grupo 

GT4813 e com o relacionamento estreito de alguns profissionais da empresa com funcionários 

desses órgãos permite que a CMA tenha conhecimento prévio de informações que só depois 

serão divulgadas para o grande público. Uma sócia-diretora (E9) inclusive frisou que: 

“ninguém tem a navegação que a gente [CMA] tem junto ao governo".  

 

                                                             

13  Grupo de trabalho que tem por finalidade definir as regras de negócios do projeto da Escrituração Fiscal 
   Digital - EFD/SPED (http://www1.receita.fazenda.gov.br, acessado em Janeiro de 2013). 
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Também faz parte da rotina dos consultores especialistas o acompanhamento de divulgações 

transmitidas por jornais e outras mídias especializadas sobre a área na qual a empresa atua. 

Aliada a essas atividades, a participação em associações que fazem parte do mercado fiscal e 

tributário concorre para o aperfeiçoamento contínuo no que tange aos assuntos desse mercado. 

Essas informações buscadas no âmbito externo da empresa são disponibilizadas internamente, 

para consultores e gerentes de projetos, em um grupo de e-mail chamado “troca de 

experiências”, contribuindo para a atualização constante desses profissionais.  

 

O exposto nos parágrafos anteriores pode ser verificado nas falas de uma sócia-diretora (E9) e 

de um funcionário (E4) entrevistados: 

 

A gente (CMA) tem o E4 que vai para as reuniões do Fisco [Receita Federal], a 'G.' 
também. Os especialistas, eles leem muito. Depois tem o 'C.', que lê bastante, o 'B.' 
que lê muito, que sabem muito sobre o que está acontecendo. Então, a gente 
acompanha via Fisco. [...] a gente participa das reuniões lá com o governo. O E4 tem 
um networking enorme, então ele conhece todos os coordenadores dos projetos do 
SPED, conhece muito consultor dessa área, consultor tributário. O 'R.', por sua vez, 
e nós junto com a própria 'T.' que é o nosso parceiro, eles também trazem 
informações do mercado. [...] A gente tem muita coisa por causa do SPED Brasil 
[rede social desenvolvida pela CMA]. Então assim, as mudanças que o governo 
propõe a gente tem basicamente o E4, a 'G.' e os especialistas lendo diário oficial, 
participando de reuniões e interpretando todo esse emaranhado de coisas. 

 

[referente ao que a CMA faz para acompanhar as informações sobre o mercado 
fiscal] Bom, a gente tem um grupo de discussão, de troca de informações [grupo de 
e-mail da CMA chamado 'troca de experiências'], o próprio SPED Brasil é utilizado 
pela equipe [CMA] justamente para acompanhar o mercado fiscal. 

 

Conforme anteriormente citado, para que a empresa possa continuar na vanguarda quanto à 

obtenção de informações sobre o mercado fiscal e tributário e sendo distinguida pelo 

conhecimento avançado que possui sobre essa área, é considerado importante pela 

organização que seus profissionais (consultores especialistas) adquiram essas informações em 

“primeira mão” e as repassem aos funcionários das áreas pertinentes. Também é julgado 

relevante pela empresa que esses funcionários acompanhem as notícias sobre o mercado 

veiculadas inclusive no seu próprio serviço SPED Brasil. Essa forma de atuação indica a 

importância dada pela CMA ao VRCO ‘conhecimento especializado’ que pode ser 

evidenciado na prática de manter-se atualizado sobre o mercado fiscal e tributário. 

 

Além de manter-se atualizada sobre o mercado fiscal e tributário, a empresa entende que é 

necessário compartilhar internamente não apenas informações sobre essa área, como também 
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experiências sobre projetos desenvolvidos. Para isso, a organização possui grupos de 

consultores encarregados de estudar assuntos acerca da área fiscal e tributária e repassar para 

os demais profissionais das áreas afins, como pode ser constatado na fala da sócia-diretora 

(E9):    

 

[...] a gente [CMA] pega um grupo [de consultores], estuda [uma obrigação fiscal] e 
aí replica [para outros funcionários]. Agora, por exemplo, a gente está começando 
com um tal de SAICS [Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas 
de Mercadorias e Prestações de Serviços], aí a gente [sócios-diretores] está vendo 
onde põe na metodologia [desenvolvida pela CMA] e como a gente replica. Quem 
serão os caras [funcionários], os hubs que a gente chama, que a gente chama 
primeiro. Aí o 'C.' passa para meia dúzia e essa meia dúzia espalha em campo. 

 

O grupo de e-mail “troca de experiências”, a rede social “SPED Brasil” e os grupos de estudo 

formados por consultores são iniciativas que evidenciam a prática de compartilhar 

informações e experiências sobre projetos e área fiscal e tributária, refletindo o VRCO 

‘conhecimento especializado’. Esse valor está subjacente às relações entre os funcionários e 

entre esses e o público em geral (SPED Brasil). 

 

Em consonância com a importância dada pela empresa ao conhecimento, foi adotada a 

sistemática de oferecer treinamentos internos sempre que a organização decide prestar um 

novo serviço envolvendo obrigações fiscais. Esses treinamentos, realizados na sede da 

empresa e nas filiais, versam sobre o software de gestão fiscal usado pela CMA, bem como 

legislação fiscal e tributária, e são ministrados por consultores especialistas da própria 

organização, que estudam determinado assunto e o repassam aos demais consultores e 

gerentes de projetos. Há também treinamentos técnicos ou voltados à área de vendas, que são 

realizados na empresa fornecedora do software de gestão fiscal utilizado e vendido pela 

CMA.  

 

De acordo com um funcionário entrevistado, a frequência dos treinamentos (ou workshops) 

internos tem aumentado desde 2013, devido à falta de profissionais no mercado capacitados 

para atuar no segmento fiscal e tributário e as novas obrigações fiscais que surgiram nesses 

últimos anos. Mais especificamente em 2015, a empresa adotou a prática de fornecer aos 

funcionários recém contratados um treinamento conceitual, sobre o que está acontecendo no 

cenário fiscal e tributário (aspectos legais de obrigações fiscais), assim como um treinamento 

técnico, com duração total de duas semanas. Essa iniciativa ocorreu porque a empresa decidiu 

encaminhar profissionais mais habilitados para prestação de serviços aos clientes, segundo  
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relatado por uma funcionária. As informações supracitadas podem ser confirmadas pelas falas 

dos profissionais (E4, E6 e E7):        

 

[A frequência dos workshops internos aumentou de 2013 para cá] mais por conta 
dos temas, né? Exigia, porque hoje você tem no mercado profissionais que não têm 
pleno conhecimento, então você tem que dar uma atualizada neles para poder 
colocar no cliente e ele responder a contento, no skill esperado dele. Então, a partir 
do momento [em] que você começa a contratar, você precisa se preocupar com essa 
capacitação. [...] você tem [na CMA] treinamento de legislação e treinamento da 
ferramenta [software] 'X.' 

 

A gente [CMA] tem, por exemplo, treinamento com os parceiros, que a gente vende 
a solução deles, então geralmente eles fazem nas regiões. Mês passado [agosto de 
2015] teve um em São Paulo, depois na semana seguinte foi aqui no Rio [de 
Janeiro], treinamento comercial e para a equipe de vendas lá [em São Paulo] e 
depois foi um treinamento aqui [no Rio de Janeiro] para a gente [consultores e 
gerentes]. 

 

A gente [CMA] adquiriu também, esse ano [2015], o hábito de dar um treinamento 
quando o consultor é novo. [...] Nas contratações desse ano, eles [os consultores] 
não foram direto para o cliente, né? Eles passaram duas semanas aqui recebendo 
todo um treinamento [...] eles [sócios-diretores] resolveram mandar a pessoa um 
pouco mais habilitada para o campo, né? 

 

Essa preocupação da empresa com a formação dos seus profissionais diretamente envolvidos 

nos projetos, traduzida na prática de oferecer treinamentos aos funcionários, reforça a 

importância atribuída ao VRCO ‘conhecimento especializado’.  

 

É interessante perceber que, ao analisarmos as entrevistas realizadas na empresa, constatamos 

o interesse da CMA em aumentar as vendas, a rentabilidade, essa última inclusive já 

anteriormente mencionada por uma sócia-diretora, e em focar na prestação de serviços de 

consultoria. Com relação a essa última, lembramos que, segundo Paula e Wood-Junior (2008, 

p. 176), “o principal produto vendido por uma firma de consultoria é o conhecimento”. Aliado 

a isso, analisando o cenário fiscal e tributário é possível notar que o elevado grau de 

complexidade da legislação fiscal brasileira (DIAS FILHO, 2012) e suas frequentes 

mudanças, têm contribuído para a redução da oferta de profissionais atualizados (ROLLI, 

2012). Acreditamos que todas essas razões colaboraram para a decisão da empresa de 

intensificar os treinamentos, principalmente nos últimos anos. Ainda com relação ao 

conhecimento especializado, no segundo semestre de 2015 a CMA subcontratou por dois 

meses  uma  empresa  de  contabilidade  para  auxiliar  na prestação de serviços de consultoria 
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relacionada à nova obrigação fiscal ECF14, uma vez que seu quadro de  profissionais já estava 

alocado em outros projetos, conforme fala de uma sócia-diretora (E9):  

 

[...] nós [sócio-diretores] pegamos uma equipe da nossa empresa de, de... Pegamos a 
[empresa] 'P.' que é a nossa empresa de contabilidade. E fizemos um acordo com 
eles por dois meses. Para eles trazerem quatro a cinco pessoas para cá, pra que a 
gente pudesse começar o movimento internamente [o desenvolvimento, na CMA, de 
projetos de ECF - Escrituração Contábil Fiscal], sem tirar ninguém [nenhum 
funcionário da CMA] da rua [dos clientes]. 

 

Ainda de acordo com o mencionado por essa sócia-diretora, esses profissionais 

subcontratados também prestariam treinamento aos funcionários da CMA sobre essa nova 

obrigação fiscal. Assim, além de atender a necessidade de dispor de mão de obra 

especializada e de treinar seus funcionários, a empresa também não precisou contratar 

diretamente profissionais que após o término dos projetos seriam demitidos, gerando custos 

adicionais, a exemplo do que até então era habitual. Segundo salientado por um sócio-diretor 

(E2): “eu não preciso inchar a empresa para depois desinchar”. Dessa forma, entendemos que 

é possível apreender nessa prática de subcontratar empresas para projetos específicos o 

VRCO ‘conhecimento especializado’ e também o VRCO ‘compromisso com o resultado’. 

Esses VRCO estão subjacentes às interações entre os sócios-diretores, funcionários e também 

com fornecedores e clientes. 

 

Analisando as práticas relacionadas com o VRCO ‘conhecimento especializado’ (oferecer 

treinamentos aos funcionários; manter-se atualizado sobre o mercado fiscal e tributário; 

compartilhar informações e experiências sobre projetos e área fiscal e tributária; subcontratar 

empresas para projetos específicos) é possível constatar que elas servem simultaneamente 

para manter a empresa reconhecida no mercado fiscal e tributário pelo alto nível de 

conhecimento que possui, assim como para alcançar objetivos financeiros, como, por 

exemplo, fidelizar os clientes existentes e conquistar novos (VRCO ‘compromisso com o 

resultado’). 

 

Analisando os períodos anteriores ao investigado neste trabalho, é possível perceber que a 

prática de oferecer treinamentos já existia desde o intervalo pesquisado por Leitão (2010). 

                                                             

14
  A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação imposta às pessoas jurídicas, com vigência a partir de 
   2015. Na ECF, o sujeito passivo deverá informar todas as operações que influenciem a composição da base 
  de cálculo e o valor do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro 
  Líquido. (http://portaltributario.com.br, acessado em Janeiro de 2016).  
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Naquela época, também eram oferecidos aos funcionários treinamentos de educação 

corporativa, atendendo ao anseio de “educar pessoas” (por exemplo: treinamentos baseados 

na filosofia de gestão adotada pelo fundador). No período investigado por Biberg (2013), de 

acordo com os profissionais entrevistados para a realização desta dissertação, os treinamentos 

internos haviam sido descontinuados durante o ano de 2011 devido à crise na CMA e 

retornaram em meados de 2012, tendo se intensificado em 2015, conforme anteriormente já 

salientado. 

 

Para se atualizarem sobre o mercado fiscal e tributário, nas épocas anteriores à pesquisada 

neste trabalho, foi verificado que a CMA já possuía a rede social SPED Brasil, bem como 

uma relação estreita junto aos órgãos oficiais de onde emanam as diretrizes desse setor, além 

de já estar atuando no GT48. Para compartilhamento de informações e experiências sobre 

projetos e área fiscal e tributária havia, no período analisado por Leitão (2010), um blog 

corporativo, que posteriormente deixou de existir, onde os funcionários discutiam desde 

questões técnicas até assuntos de ordem geral. Durante o intervalo alvo desta pesquisa, o 

grupo de e-mail “troca de experiências” foi criado focando assuntos relativos aos projetos 

desenvolvidos pela empresa e sobre a área de atuação da CMA. Segundo um sócio-diretor 

(E2): “as ferramentas mudaram também um pouco a forma de comunicação. Ficou mais 

rápida. É bem mais rápida e bem mais eficiente que um blog. E bem mais impessoal, então as 

pessoas se ajudam”. 

 

No que tange à subcontratação de empresas para projetos específicos, essa também era uma 

prática que vinha sendo adotada desde os primeiros anos da organização (LEITÃO, 2010), 

porém no intervalo abrangido por este estudo, foi a primeira vez que a CMA subcontratou 

uma empresa para auxiliar na execução de suas atividades fim. Em épocas anteriores, 

entretanto, quando havia uma maior demanda de mão de obra os profissionais eram 

contratados diretamente pela empresa, e demitidos ao término dos projetos. Essas 

contratações seguidas de demissões, além de ocasionarem custos adicionais, a nosso ver, iam 

de encontro ao propósito de desenvolvimento humano apregoado desde a fundação da CMA.  

 

Com o surgimento do eSocial, uma nova obrigação fiscal que começou a ser trabalhada em 

2014 pela CMA e cuja implantação sofreu sucessivos adiamentos pelo governo, não houve a 

necessidade de subcontratação de mão de obra. Aproveitando essas prorrogações, a CMA 

começou a oferecer um novo serviço de consultoria utilizando a sua plataforma de delivery de 
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consultoria para realizar mapeamentos dos ambientes fiscais e tributários das organizações-

clientes auxiliando na identificação de problemas que poderiam dificultar a implantação dessa 

nova exigência. Essa foi uma nova fonte de receita para a empresa, segundo declarado por um 

funcionário (E4) e está alinhada com o propósito de aumentar o foco na prestação de serviços 

de consultoria fiscal e tributária:    

 

[...] o mapeamento do eSocial [é uma das novas fontes de receita que foram 
implantadas na CMA de 2013 para cá]. [...] Onde eu tenho uma consultoria onde eu 
oriento o cliente, olhando para o cenário dele, olhando para o que o Fisco [Receita 
Federal] está pedindo. É... Sobre as diversas situações da companhia. Ou seja, eu 
preparo, eu municio o cliente de conhecimento, para saber o quanto ele está 
compliance, o quanto falta e onde ele precisa mexer e quais processos. É uma 
consultoria de processos. 

 

Além do eSocial, obrigação que já vinha sendo atendida pela empresa, no segundo semestre 

de 2015 a CMA também começou a prestar serviços de mapeamento (consultoria), bem como 

de implantação relacionados à nova obrigação fiscal ECF.  

 

Entendemos que essas novas atividades prestadas pela CMA atendem ao objetivo de expandir 

o portfólio de serviços da empresa, contribuindo para aumentar a rentabilidade, permitindo 

apreender, conforme anteriormente salientado nesta seção, que na prática de oferecer novos 

serviços focados em consultoria fiscal e tributária está presente o VRCO ‘compromisso com 

o resultado’. 

 

Por ocasião do desenvolvimento dos projetos relacionados ao ECF, foi criada na CMA uma 

célula para executar e entregar os projetos de forma remota, que foi internamente denominada 

de “central de desenvolvimento de projetos remotos”. Anteriormente à criação dessa central, 

os projetos eram realizados pela CMA apenas na modalidade presencial, ou seja, eram 

desenvolvidos nas sedes das organizações-clientes. 

 

Com a criação dessa central, nos projetos de ECF, por exemplo, a equipe da CMA faz o 

acesso à base de dados das organizações-clientes de forma remota para que seja possível a 

realização do mapeamento das operações. A equipe também desenvolve remotamente todos 

os aspectos necessários ao projeto de ECF possibilitando que as organizações-clientes, ao 

final do projeto, façam a transmissão com sucesso da sua ECF através do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED). É importante ressaltar que, por depoimentos dos profissionais 
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entrevistados, essa central de desenvolvimento de projetos remotos continuará sendo utilizada 

na CMA para a realização de outros projetos e não apenas os relacionados ao ECF.    

 

A formação dessa central foi idealizada por uma sócia-diretora e aprovada pelos demais 

membros do grupo diretivo. Para implementá-la, foi composta por essa diretora uma equipe 

constituída por consultores e um gerente de projetos, que ficaram sob a liderança dela, 

segundo o informado por uma funcionária (E5): 

 

Tinha um gestor nessa equipe [equipe que criou a central de desenvolvimento de 
projetos remotos]. E vários consultores [...]. A iniciativa partiu da E9. Então ela 
colocou essa ideia e os demais sócios aceitaram. Acharam legal. E ela encabeçou 
isso. Até a algumas semanas era ela que vinha liderando essa equipe interna. E 
depois ela passou a gestão para uma das gestoras de projeto, que se chama ‘V’. 

 

Essa central pode ser considerada mais uma inovação desenvolvida pela CMA no período 

analisado nesta pesquisa. Nesse caso, a classificamos como uma inovação de processo. 

Segundo Bessant e Tidd (2009), a inovação de processo implica mudanças nas formas como 

produtos ou serviços são criados e oferecidos. Schumpeter (1988), que conceitua inovação 

como “novas combinações”, inclusive frisa que a combinação de recursos disponíveis pode 

resultar realmente em algo completamente diferente ou então simplesmente modificar a forma 

como algo é feito. Essas afirmações nos fizeram recordar o enunciado por Weick e Quinn 

(1999) sobre a mudança contínua ser uma padrão de modificações nos processos de trabalho.  

 

Podemos ainda entender que se trata de uma inovação radical, uma vez que tem relação com a 

introdução de um novo produto ou processo (BESSANT; TIDD, 2009), lembrando que a 

CMA até então nunca havia executado e entregue projetos de consultoria de maneira remota, 

como pode ser constatado na fala de um funcionário (E4): 

 

Nós tivemos agora, por exemplo, o ECF [Escrituração Contábil Fiscal], que foi 
entregue agora dia 30 de setembro. O imposto de renda das empresas. Montaram 
uma célula [para o desenvolvimento de projetos de maneira remota] aqui na [CMA] 
para processar 50 clientes aqui dentro da [CMA], nunca foi feito isso. (grifo nosso). 

 

A inovação não ocorre simplesmente porque se deseja ou por ser fácil acontecer, ela “é 

resultado de um processo que envolve riscos e incertezas” (BESSANT; TIDD, 2009, p. 45), 

como podemos comprovar na frase de uma sócia-diretora (E9): “a gente montou uma central 

[..] a gente alcançou um bom resultado, poderia ter sido catastrófico e não foi” (grifo 

nosso). Ainda conforme relatado por essa sócia-diretora, o resultado alcançado na 
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estruturação dessa central foi positivo por conta da comunicação entre os membros do grupo 

ter sido rápida e eficaz, da colaboração entre eles e também do esforço pessoal dos 

envolvidos.      

 

Antes da criação dessa central, os serviços de consultoria sobre o ECF começaram a ser muito 

procurados e houve uma reunião dos sócios-diretores para decidirem a melhor forma de 

satisfação dessa demanda. Nessa oportunidade, foram discutidos alguns pontos de vista 

diferentes, segundo uma das sócias-diretoras (E9):   

  

Quando a gente começou a vender muito ECF, o E3 que é o dono da operação 
começou: ‘eu preciso contratar 30 pessoas’. ‘Não senhor, você não vai contratar 30 
pessoas’. Aí, começa a briga né? ‘Putz, mas daí tu me emperra’. E eu brigando: 
‘você emperra porque você não pensa diferente. Você está sempre pensando do 
mesmo jeito’. Aí eu comecei a provocar o E3 e a brigar com ele. Aí a gente 
conversou. ‘ah, então você está falando que tem outro jeito? Então prova que tem 
outro jeito’. Daí eu fui para o desafio. 

 

Essa situação relatada anteriormente, nos evoca o papel das conversações em produzir 

mudanças intencionais nas organizações (FORD; FORD, 1995) porque, ao identificar e 

discutir suas lógicas subjacentes, os atores podem submeter as suas maneiras de pensar à 

crítica, aumentando assim suas chances de sair de uma paralisia (FORD; FORD, 1994). 

Entendemos que isso tenha ocorrido quando o confronto de ideias estimulou a busca por uma 

solução. Observando que tensões, segundo Lewis (2000), podem servir como um gatilho para 

mudança.  

 

Com a concepção dessa central na CMA, foi introduzida uma forma mais ágil para execução e 

entrega de projetos, diminuindo a ociosidade e reduzindo o tempo das entregas. O que 

repercute em uma economia de custos para a empresa, segundo declarada por uma sócia-

diretora (E9): 

[...] tem cliente que não paga muito mais caro pelo meu serviço, né, mas ele quer 
o meu conhecimento. [...] Então, como eu saio desta 'saia justa'? [...] eu não fico 
mais só alocando gente [consultores no cliente], eu crio uma central. Eu tenho as 
minhas pessoas [consultores] aqui também [na CMA], remoto. 

 

Um consultor que anteriormente poderia trabalhar apenas no projeto em que estava alocado 

no cliente, passou a poder se dedicar a muitos projetos ao mesmo tempo, dando mais vazão às 

atividades e, consequentemente, aumentando o resultado da organização. A referida central 

atendeu ao propósito da empresa de redução de custos e de oferecer aos clientes mais duas 

modalidades de prestação de serviços de consultoria: atendimento remoto (projetos 
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desenvolvidos de maneira remota) e mix (projetos realizados parte presencial e parte remoto). 

As falas de um funcionário (E1) e de uma sócia-diretora (E9) reafirmam o exposto: 

 

O pessoal [sócios-diretores e consultores] criou uma central [para o 
desenvolvimento de projetos de maneira remota] aqui e contratou novos 
consultores que atendem mais de um projeto no dia. Porque quando você está em 
outro cliente não tem como você atender uma dúvida de outro cliente. Aqui não, 
eles vão olhando para vários [clientes]. 
 

[...] para eu atender um cliente presencialmente eu pego um consultor e ponho 
ele lá. E ele fica o dia inteiro lá. A semana inteira lá. Tem períodos altamente 
ociosos. Porque ele faz uma pergunta para o cara, o cara tem que levantar, 
enquanto isso ele pode até estar fazendo outras atividades, então você corre o 
risco de ociosidade. Quando você traz ele [o consultor] para cá [para a central de 
projetos remotos da CMA] e ele está trabalhando remoto, ele põe três máquinas 
na frente dele e trabalha em três clientes. Eu não tenho nenhuma ociosidade. [...] 
Na verdade, eu tenho que ter mix de atendimento que me favoreça a venda e a 
entrega daquilo que o cliente comprou. Tem cliente que eu vou fazer [o projeto] 
remoto. Tem cliente que eu vou fazer presencial. Tem cliente que eu vou fazer 
mix. 

 

Ao lançar o desafio de estruturar um processo inovador para realização de projetos, 

desenvolvido internamente por uma equipe de funcionários de diversas áreas, resultando em 

otimização do tempo/custo de alocação dos profissionais na execução dos projetos, captamos 

respectivamente os VRCO ‘inovação’, ‘participação coletiva’ e ‘compromisso com o 

resultado’. 

 

Tendo subjacente o compromisso com o resultado, a empresa adotou algumas medidas com o 

objetivo de intensificar as vendas. Alinhada com a estratégia de dar maior destaque aos 

serviços de prestação de consultoria fiscal e tributária, os consultores especialistas 

começaram, a partir do segundo semestre de 2014, a participar do processo de pré-venda, 

auxiliando os vendedores. Segundo os sócios-diretores e alguns funcionários entrevistados, 

para a venda de serviços de consultoria o conhecimento sobre a legislação fiscal e tributária é 

muito importante.  

 

Outro esforço no sentido de aumentar as vendas, é que os consultores levem à empresa as 

dificuldades percebidas por eles nas organizações-clientes e que possam representar 

oportunidades de negócios à CMA, pois, durante a execução dos projetos, a proximidade dos 

consultores com os clientes pode facilitar a percepção de problemas que essas organizações 

por ventura possuam e que possam ser sanadas por soluções comercializadas pela CMA. 

Além disso, um dos objetivos relatados pelos sócios-diretores nas entrevistas é a ampliação 
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das vendas na filial localizada no Rio de Janeiro. Segundo entrevista de um funcionário dessa 

filial (E5): “temos um mercado enorme para explorar e traçamos uma estratégia consistente 

para analisar a necessidade e propor soluções de ajustes ao processo fiscal às empresas de 

todos esses segmentos de mercado”. Ainda de acordo com esse profissional: “nosso objetivo é 

alcançar um crescimento de 15% na base de clientes, ainda em 2015”. Esses fatos 

anteriormente mencionados podem ser averiguados nas falas dos funcionários (E4, E6) e de 

uma sócia-diretora (E9): 

 

Nós [consultores especialistas] conseguimos realizar um pleito antigo que é 
participar do processo de pré-vendas. [...] [Foi de] 2014 para cá. Por que, o que 
acontece? O vendedor [CMA] ele não tem conhecimento de legislação alguma, 
ele é um vendedor de produto. E quando ele vai no cliente, o cliente demanda 
questionamentos que ele não sabe responder. Não respondeu, perdeu a venda. Aí 
ou vai, dependendo do tema, ou vou eu ou vai a 'G.'. [...] Rio de Janeiro, por 
exemplo, houve um remanejamento para o Rio e ele já falou: 'olha, quando você 
vem para o Rio, GEIFS do Rio, já me deixa um dia para a gente fazer o trabalho 
nos clientes’. 

 

[...] estou aqui fazendo um trabalho de conhecimento dos clientes e entendendo 
como é que funciona o mercado aqui do Rio [de Janeiro]. [...] Entendendo um 
pouco para daí colocar uma estratégia mais assertiva de vendas. 
 

[...] o nosso consultor que está lá implantando, está lá com o key user, que é o 
cliente, e o cliente está desabafando e ele está falando um monte de coisa. Se 
esse cara [consultor] tiver ouvido atento [...] o que ele vai fazer? Vai falar: 'nossa 
cara, esse Fulano tem problema!'. Imediatamente ele tem que falar, trazer isso 
[para a CMA]. 'Olha, eu fui no cliente e o cara reclamou disso. Aí eu falei com 
outro consultor e ele falou que o cara lá [outro cliente] também teria [o mesmo 
problema]. Então vamos dar uma investigada nisso?'. [...]. Então essa é a 
oportunidade que a gente [sócios-diretores] quer que [os consultores] vejam. 

 

As medidas anteriormente apontadas foram adotadas visando o crescimento das vendas, 

denotando a preocupação com o resultado financeiro, evidenciando, dessa forma, na prática 

de intensificar as vendas, o VRCO ‘compromisso com o resultado’. 

 

Somente intensificar as vendas não é o suficiente para garantir a rentabilidade é preciso ter um 

controle contínuo dos gastos, tempo e resultado dos projetos. Para tanto, a CMA, no segundo 

semestre de 2014, constituiu uma equipe com a finalidade de desenvolver um sistema interno 

para realizar a gestão dos seus projetos executados nas organizações-clientes. Esse sistema foi 

idealizado para que a empresa pudesse acompanhar a execução dos projetos, incluindo os 

custos que ela teve, os recursos empregados e os resultados obtidos. Integraram essa equipe 

consultores, gerentes de projetos e profissionais da área administrativa da empresa. Na 

ocasião em que estávamos finalizando este trabalho (2015), esse sistema de gestão de projetos 



134 

 

da CMA estava sendo aperfeiçoado para exibir graficamente indicadores referentes a cada um 

dos projetos.  

 

Como esse sistema foi desenvolvido por uma equipe formada por profissionais de várias 

especialidades, podemos apreender o VRCO ‘participação coletiva’ refletido na prática de 

realizar projetos internos utilizando profissionais de diferentes áreas. Esse sistema 

proporciona à CMA um controle mais acurado em relação às métricas e aos resultados dos 

projetos, formalizando o que gera valor (receita), revelando na prática de implementar 

indicadores de gestão o VRCO ‘compromisso com o resultado’. As falas dos funcionários 

(E6 e E5) exemplificam o afirmado anteriormente:   

 

A gente [CMA] estava precisando melhorar, por exemplo, o processo de entrega 
dos projetos, né? De medição de qual foi o custo vendido, qual o custo que a 
gente entregou esse projeto e qual foi a rentabilidade desse projeto. Precisou 
melhorar esse fluxo, então foram chamadas algumas pessoas, desde gerentes de 
projetos que desenham e fazem a primeira estimativa de esforço para entrega 
daquele projeto, as pessoas que acompanham durante o processo e uma pessoa 
que vai estar responsável por medir isso no final das contas, aí vem o pessoal do 
financeiro que emite as notas e acompanha os custos. Então, foram chamadas 
algumas pessoas para estruturar o processo e melhorar essa medição. 

 

[...] esse custo [de deslocamento] hoje ele aparece. Esse custo é o do projeto, 
então você tem até aqui para gastar com a sua equipe. Antes [de 2014] isso não 
aparecia. Então, por exemplo, se eu não colocasse o custo, comia a margem com 
o deslocamento das pessoas [...]. 
 

Segundo os sócios-diretores entrevistados, a intenção é permitir que as informações 

constantes nesse sistema de gestão de projetos fiquem disponíveis a todas as equipes de 

consultores e gerentes de projetos da empresa, visando dar maior transparência as atividades 

desenvolvidas. Estudando a filosofia de gestão aplicada pela CEO da empresa, percebemos 

que nela há exposto que quando informações sobre atividades desenvolvidas por equipes 

(incluindo informações de desempenho) estão abertas e transparentes para todas elas, é 

produzida uma “pressão social” ou “pressão entre pares”. Essa pressão, ainda de acordo com 

o que consta nessa filosofia, é mais forte que a exercida hierarquicamente. “A pressão entre os 

pares usada corretamente é muito mais poderosa que a hierarquia, sem efeitos colaterais” 

(PFLAEGING, 2014, p. 37). 

 

Ao serem questionados sobre mudanças que haviam ocorrido na CMA nos últimos anos, 

alguns entrevistados (E7 e E12) salientaram que haviam notado aumento com relação ao 

controle e acompanhamento das atividades da empresa. Esse aumento foi considerado 
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positivo por esses entrevistados, que até revelaram ser isso fundamental para uma melhor 

administração da organização:      

 

[...] Eu acho que a gente conseguiu ter, está conseguindo ter, né? Estamos 
caminhando fortemente para ter cada vez mais um controle maior dos projetos. 
[...] Positivo, eu acho isso muito positivo. [...] Ah, eu acho que para você 
conhecer o seu negócio, você tem que ter ele na mão, né? E até para você poder 
investir, poder ver, arrumar a casa, né, se tem alguma coisa a mais ou a menos. 
Eu acho que é fundamental. 
 

[...] a parte da gestão dos controles passou a ser mais efetiva. Antes a impressão 
que eu tenho é que era mais solto, era menos controlado. Hoje há um 
acompanhamento maior do dia a dia. [...] Isso eu acho positivo, essa melhoria na 
gestão, esse aumento do controle. [...] faltava um pouco mais daquela 
administração firme, sabe? Olhar número mesmo. Não tinha antes esse olhar 
voltado especificamente para isso, que é o básico, né, para administrar. 

 

Segundo relatado pelos entrevistados, o sistema para consolidar o controle de gestão dos 

projetos a que nos referimos anteriormente já havia tido várias tentativas de implementação 

durante o período estudado por Leitão (2010), porém, ainda que existisse um planejamento ele 

nunca havia sido executado. Os funcionários asseguraram que naquela época havia um receio 

por parte deles com relação aos projetos internos, pois era corriqueiro que eles iniciassem e 

nunca fossem concluídos. Atualmente (final de 2015), contudo, segundo esses funcionários, 

esse receio não mais existe. Alguns deles inclusive afirmaram que por conta dos projetos 

internos propostos estarem sendo cumpridos, haviam percebido mais coerência entre o que era 

dito e o que era feito. Conforme os sócios-diretores, isso ocorreu porque, desde o período 

investigado por Biberg (2013), eles haviam iniciado um trabalho de conscientização, 

procurando demonstrar pelo exemplo que o que era dito seria cumprido, inclusive no que se 

referia aos projetos internos.  

 

No que tange à coerência entre o que é dito e o que é feito, analisando as entrevistas 

realizadas para este trabalho, notamos que para a maioria dos funcionários e sócios-diretores, 

a coerência está ligada ao agir em conformidade com as leis e regulamentos do país. Para 

outros funcionários, por sua vez, ela está relacionada com o cumprimento do que foi 

prometido e para um dos sócios-diretores, a coerência ocorre quando os funcionários se 

comprometem e se esforçam no sentido de melhor desempenhar suas tarefas junto aos 

clientes. Ou seja, para esse sócio-diretor em específico, a coerência na empresa acontece 

quando os funcionários estão comprometidos com os objetivos da organização. Cabe lembrar 
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que a coerência, na época pesquisada por Leitão (2010), estava muito mais relacionada com 

as ações dos líderes em relação aos diferentes stakeholders (LEITÃO, 2010). 

 

O apresentado anteriormente pode ser constatado nas falas do funcionário (E5) e da sócia-

diretora (E9):    

 

[...] Nós [CMA] temos um projeto interno de um sistema de gestão [de projetos]. 
Esse projeto já teve início várias vezes. Essa é, de fato, a primeira vez que ele 
tem um plano e está sendo executado. [...]. [...] Eu acho que hoje, com a direção 
mais focada, está mais coerente. [...] Eu acho que, como eu te falei, os projetos, 
eles estão tendo planejamento e desenvolvimento pra que eles ocorram, né? 
Então, a gente [funcionários] nota isso com os projetos internos. Hoje eles 
acontecem. Antes, a gente via que os planejamentos eram feitos, mas havia 
algum entrave que eles não davam continuidade, né? Então essa é uma diferença 
que a gente nota. 
 

[...] acho que as pessoas [funcionários] perceberam um movimento diferente 
nosso. Acho que elas viram coerência nas ações, que o que a gente falava, a 
gente estava fazendo. A gente procurou uma vez por ano demonstrar: “está 
vendo aquilo que a gente falou? Agora estamos nesse momento. Está vendo 
isso?” Então eles começam a perceber coerência nas coisas e eles vão se 
engajando. Eles vão se engajando. Eles já não duvidam mais quando alguém 
lança alguma coisa [...]. 
 

[...] quando eu vejo alguns consultores se engajando em projetos diferentes, 
como foi o caso do ECF [Escrituração Contábil Fiscal], desafiador, seja remoto 
ou presencial, eu vejo atitudes altamente coerentes, com compromisso, com 
colaboração, com fazer a melhor entrega, com cumprir os seus contratos. Então, 
para mim, isso é altamente coerente. 

 

Esse agir de acordo com o que se diz tanto no âmbito interno, quanto no relacionamento com 

os clientes, demonstra que para a empresa a ‘coerência entre o que é dito e o que é feito’ 

continua sendo um VRCO. Esse VRCO está guiando as relações entre os stakeholders 

internos e entre esses e os clientes. 

 

Ainda tendo subjacente o VRCO ‘coerência entre o que é dito e o que e feito’, além da 

prática de agir de acordo com o que se diz para stakeholders internos e externos, também 

verificamos uma preocupação da empresa no sentido de agir em conformidade com as leis e 

regulamentos do país, inclusive enfatizada por um sócio-diretor (E3): “nós sempre zelamos 

pelo princípio do cumprimento das leis brasileiras, das normas, a gente paga, entre aspas, uma 

conta cara por causa disso". Nesse sentido, a empresa adota, desde o período analisado por 

Leitão (2010), o regime de contratação via CLT, pois, segundo os sócios-diretores 

entrevistados, as características do trabalho dos seus funcionários se encaixam nas exigências 
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da referida legislação. Compreendemos que isso também está em concordância com o 

apregoado pela CMA no mercado sobre a importância das organizações aplicarem de maneira 

correta a legislação fiscal e tributária em seus negócios.  

 

Um dos sócios-diretores (E3) comentou também que esse é um modelo de contratação 

apreciado por muitos profissionais: “muitas pessoas valorizam ter uma contratação via 

modalidade CLT, né, não querem viver a loucura que o mercado vive que é uma maneira mais 

informal”. Aliás, muitos funcionários entrevistados relataram que essa modalidade de 

contratação é uma das razões pelas quais eles optaram por permanecer na empresa. Um dos 

funcionários (E10) frisou que essa forma de contratação é um dos diferenciais da CMA 

perante a concorrência: "existe um diferencial [com relação aos concorrentes] porque a CMA 

é toda CLT. Esse é um diferencial dela [da CMA] no mercado”. A própria CEO (E8) da 

empresa ratificou a opinião desse funcionário: 

 

A gente tem uma distinção em relação à concorrência, assim, existe uma prática 
no mercado que as pessoas são contratadas como PJ. A [CMA] não pratica isso. 
A [CMA] contrata todas as pessoas via CLT. E isso diferencia a gente da 
concorrência, por um lado positivo, mas também por um lado negativo. Porque 
ao fazer isso a gente traz para dentro de casa um custo fixo alto.[...] E os nossos 
concorrentes não fazem isso. Os nossos concorrentes contratam os consultores 
como PJ, né? Tem projeto, OK, se não tem projeto, tchau. 

 

Entendemos que a modalidade de contratação adotada pela CMA além de representar o zelo 

da empresa pelo cumprimento da legislação trabalhista, o divulgado por ela sobre a 

importância da correta aplicação da legislação fiscal e tributária por parte das organizações, 

também é uma das razões, até mesmo apontada por alguns entrevistados, para a retenção de 

mão de obra. Acreditamos que isso também vai ao encontro do interesse da empresa, 

inclusive citado nas entrevistas pelos sócios-diretores, em oportunizar o desenvolvimento 

profissional dos seus funcionários, tanto que no último ano passou a oferecer treinamentos 

para os recém contratados. Assim, em um primeiro momento, embora a modalidade de 

contratação via CLT possa representar um custo maior, se levarmos em conta a possibilidade 

de desenvolvimento e retenção de profissionais qualificados, ainda mais considerando o 

anteriormente citado sobre a complexidade da legislação fiscal brasileira (DIAS FILHO, 

2012) e suas constantes mudanças terem contribuído para a diminuição da oferta de 

profissionais atualizados (ROLLI, 2012), ela pode se mostrar vantajosa.  
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Também sobre a prática de agir em conformidade com as leis e regulamentos do país, os 

sócios-diretores (E2, E3) mencionaram que: “[...] a gente [CMA] não tem nenhuma ação 

predatória em um cliente, de a gente tirar o concorrente, de eu esmagar o concorrente. Eu faço 

o meu trabalho, apresento o meu serviço e tal” e “[...] [na CMA] não pagamos propina, não 

pagamos bola [sic], as pessoas sabem disso [...]. Quando nós precisamos ir lá e demitir um 

cliente porque está corrompendo e abusando de nossos valores, nós vamos”. É importante 

salientar que na legislação brasileira há um regramento estabelecido pela Lei 8.8884/94, que 

determina sanções para condutas anticompetitivas, principalmente nos seus artigos 20 e 21 

(FAGUNDES, 1997). Aliás, segundo Dias (1997), adotar medidas que dificultem o 

desenvolvimento de uma empresa concorrente está inclusive contemplado no inciso V do 

artigo 20 dessa Lei, constituindo uma infração de ordem econômica. Referente à propina, de 

acordo com Da Silva (2015), entre as diferentes formas de corrupção inclui-se essa prática, 

que é passível de punição conforme a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13). Kondra e Hinings 

(1998) afirmam que o não cumprimento das leis pode levar a sanções legais que resultem até 

mesmo no fechamento ou na falência de organizações. Isso, bem como a prática de 

concorrência desleal, além das punições legais pode afetar a reputação da empresa no 

mercado.  

 

Analisando os períodos anteriores ao alvo desta pesquisa, verificamos que em Leitão (2010) a 

coerência entre o que é dito e o que é feito permeava a prática, principalmente dos líderes, de 

refletir sobre as ações, procurando compreender as razões das ações tomadas nos 

relacionamentos com seus stakeholders e se essas ações estavam em consonância com o 

propósito de desenvolvimento humano e econômico. Vale frisar que nesse período pesquisado 

por Leitão (2010) havia uma descrença por parte dos funcionários quanto à continuidade dos 

projetos internos que eram propostos, conforme já nos referimos. No início do intervalo 

seguinte, analisado por Biberg (2013), alguns entrevistados achavam que faltava coerência 

porque às vezes o foco da organização era só no desenvolvimento humano, outras vezes só no 

resultado financeiro. Em meados de 2011, contudo, os entrevistados, achavam que o VRCO 

‘coerência nas ações’ estava permeando as práticas adotadas para reestruturar a empresa. 

Nesse período, os sócios-diretores começaram a desenvolver um trabalho de conscientização 

para demonstrar que o dito foi cumprido, segundo anteriormente abordado.  

 

No período alvo deste trabalho, a coerência - que no primeiro estudo da organização estava 

voltada à reflexão sobre se as ações estavam condizentes com os valores esposados da 
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empresa -, está representada na ação em concordância com o que foi dito, assumindo um 

aspecto mais “prático”, tanto nas relações com os stakeholders internos quanto com os 

externos.  

 

Com relação a uma das práticas que denota o VRCO ‘compromisso com o resultado’ e que 

continuou sendo adotada na empresa desde a época analisada por Leitão (2010), podemos 

citar a da terceirização. De acordo com a CEO (E8), os serviços de terceiros, como, por 

exemplo, assessoria jurídica, contábil e infraestrutura de TI, que são atividades-meio, não são 

executadas diretamente por funcionários da CMA: "[o que é terceirizado hoje na CMA] são 

serviços de terceiros, que são Jurídico, Contábil e a Infraestrutura de TI. Então, assim, tudo 

que não é core. [...]”. No intervalo abrangido por este estudo, duas empresas foram 

contratadas para realizar, respectivamente, atividades de marketing e assessoria de imprensa, 

pois, a equipe da CMA que desenvolvia essas funções havia sido demitida, por questões 

financeiras, no período estudado por Biberg (2013).  

 

A organização contratou uma agência de publicidade (marketing), em 2014, para realizar uma 

pesquisa junto aos funcionários e no mercado a fim de entender como a marca da CMA estava 

sendo percebida por esses públicos e, com base nesse levantamento, desenvolver, em 2015, 

um novo logo e slogan que representassem o seu novo posicionamento no mercado, conforme 

inclusive um sócio-diretor (E9): “é um novo posicionamento que a gente quer dar”. Ao ser 

questionado sobre a ideia que querem passar para o mercado, um dos sócios-diretores (E2) 

respondeu: “[...] um novo posicionamento da empresa. A gente quer ser mais reconhecido 

pelo mercado como uma empresa de consultoria e não como implementadora de software 

fiscal. Então, é virar um pouco essa visão de empresa”. Assim, a intenção da empresa ao 

promover essas alterações está em linha com Lovelock e Wright (2001, p. 192) quando 

afirmam que reposicionamento é “mudar a posição que uma empresa ocupa na mente do 

cliente com relação a serviços concorrentes”. Na ocasião em que estávamos finalizando esta 

pesquisa, no final de 2015, a organização estava estruturando um comitê interno com a 

finalidade de elaborar um planejamento para lançar essa marca junto aos stakeholders 

internos e externos, no ano de 2016. 

 

Essa preocupação da empresa em gradativamente redirecionar o foco de suas atividades para 

o segmento de consultoria fiscal e tributária vem acompanhada de mudanças simbólicas até 

mesmo no ambiente de trabalho, traduzidas pelo aspecto inovador da decoração da sua sede, 
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após a instalação artística, que foi criada durante o ano de 2014 e implantada na empresa no 

início de 2015, lembrando que a inovação está em todos os lugares, “nas estratégias, nos 

produtos, nos relacionamentos com os clientes e, até mesmo, no ambiente físico da empresa” 

(WIND, 2007, p. 8). Conforme Johannessen, Olsen e Lumpkin (2001), a definição mais usada 

para inovação foca no conceito de novidade. No setor imobiliário, segundo Riratanaphong 

(2009), o termo inovação no local de trabalho é usado principalmente para se referir à 

renovação do ambiente físico de trabalho. Baseados nesses entendimentos, a decoração do 

escritório da CMA pode ser compreendida como inovadora. Inclusive no relato de uma 

funcionária (E7) consta que esse estilo de decoração é inédito no segmento de consultoria 

fiscal e tributária:   

 

[...] foi uma coisa que eu acompanhei bem de perto, todo o movimento dessa 
instalação artística que a gente fez na empresa. [...] isso eu acho que é uma 
inovação. [...] as pessoas se interessam em saber o porquê, porque é que é assim, 
já que a gente trabalha num ramo até muito sério, assim, muito sisudo, né? Que é 
fiscal, tributário. E ter um ambiente de trabalho, né, colorido, com poesia. Isso 
não tem em nenhuma outra consultoria fiscal. Quer dizer, a arte fazer parte 
disso, né? Então, é muito interessante, é muito bom, né? (grifo nosso). 

  

A decoração do escritório (Figura 11) é caracterizada pela presença de vários elementos: 

obras de arte, poesias impressas em paredes e objetos, elementos articuláveis (bonecos de 

madeira) e cortinas com grafismos. Alguns desses elementos não se restringem ao espaço 

privado, mas também a áreas de circulação (corredores de acesso ao escritório da empresa). 

Foram empregadas cores vivas (vermelho, verde, amarelo, laranja e azul) em algumas 

paredes, portas e em alguns elementos dessa decoração. Ao ser indagada sobre as razões da 

escolha dessas cores, uma sócia-diretora (E9) esclaresceu: “são cores vivas porque não dá 

para ser ‘morto’”. É interessante notar que as organizações do tipo “Beta” têm como 

características serem “vivas” (PFLAEGING, 2014, p. 110), no sentido de dinamismo. E as 

“Alpha” são tidas como “mortas” (PFLAEGING, 2014, p. 111), no sentido de estagnação. 

Conforme anteriormente mencionado, segundo Pflaeging (2014) as organizações mais 

adequadas para competir em um mundo complexo são as do tipo Beta. Além disso, ao 

analisarmos as entrevistas, nos chamou atenção um trecho do relatado por uma funcionária 

(E5) ao ser perguntada sobre o perfil profissional para trabalhar em uma consultoria fiscal e 

tributária: “[...] não dá para trabalhar em uma consultoria sendo uma pessoa indecisa sabe, 

que fica ali paradinha, só aguardando”. Ou seja, alguém estagnado (“morto”). 
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Figura 12 – Decoração do escritório da CMA 

 
Fonte: Elaborado pela autora conforme fotos disponibilizadas pela CMA 

 
É preciso considerar que na época da implantação dessa iniciativa (instalação artística), a 

empresa estava em um processo de reposicionamento, buscando maior participação de 

mercado no segmento de consultoria fiscal e tributária, lembrando que desde a sua fundação, 

em 2005, o foco da CMA até então sempre esteve na prestação de serviços de implantação de 

software fiscal. Ainda em 2014, houve a saída do fundador e a compra da empresa pelos 

atuais sócios-diretores. Tendo em mente esse contexto, entendemos que essa iniciativa teve 

finalidade de, no âmbito interno, “mostrar” que é possível buscar soluções novas diante dos 

desafios, questionar a tradição e não ficar preso ao passado. Uma das sócias-diretoras (E9), ao 

comentar sobre a decoração, declarou: “[...] o ambiente, ele é provocativo mesmo. É para que 

as pessoas se lembrem que você não nasce e morre do mesmo jeito. [...] Porque a arte provoca 

isto em você”. Ornstein (1989), aliás, frisa que elementos do design de um escritório podem 
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influenciar atitudes, comportamentos e, por meio de mensagens simbólicas, impressões. 

Podemos concluir, então, que como as pessoas não nascem e morrem do mesmo jeito, a CMA 

também está em constante processo de mudança, o que nos remete ao salientado por Tsoukas 

e Chia (2002) sobre as organizações não serem algo estático e acabado, mas um contínuo 

“vir-a-ser” (TSOUKAS; CHIA, 2002). 

 

Achamos pertinente salientar que os bonecos de madeira presentes nessa decoração, por 

serem articulados podem ter suas posições alteradas pelos funcionários. Chamou-nos atenção 

inclusive essa declaração de uma sócia-diretora (E9): “[...] você pode expressar o que você 

está sentindo naqueles bonecos”. Assim, poderíamos entender esses bonecos como mais uma 

possibilidade (ou um “canal”) para os funcionários poderem se expressar na empresa, o que 

nos alude ao VRCO ‘liberdade’. 

 

Vale ressaltar que, na CMA, há um espaço denominado “sala de descompressão”, usado pelos 

funcionários para pequenas pausas durante a jornada de trabalho, espaço esse também 

utilizado para recepcionar o público externo. Inclusive a maioria dos funcionários escolheu 

esse espaço para a realização das entrevistas destinadas à elaboração deste estudo (aqui, como 

pesquisadora, posso ser enquadrada como um stakeholder externo). Pelo fato da CMA atuar 

no ramo de prestação de serviços e dessa sala ser destinada também à recepção de clientes, 

nos reportamos ao enunciado por Urdan e Urdan (2006) sobre os elementos físicos 

funcionarem como pistas para os clientes acerca da capacidade e do perfil do prestador de 

serviços. Na mesma linha de pensamento, Rapoport (1982) afirma que o ambiente físico, por 

ser rico em sugestões, pode ser uma ferramenta importante na comunicação entre a empresa e 

os clientes. Nesse sentido, ao adotar um estilo de decoração único no segmento de consultoria 

fiscal e tributária, conforme anteriormente declarado por uma funcionária, entendemos que a 

empresa teve a intenção de transmitir ao mercado a ideia de arrojo e inovação, conforme a 

fala de uma sócia-diretora (E9):    

 

[...] [a CEO da CMA] propôs um desafio para ele [artista plástico], trazer o 
mundo da arte para dentro de uma empresa que trabalha num nicho super difícil 
com conhecimentos específicos e com tecnologia. [...] quando o cliente vem aqui 
eles ficam loucos [sic] [e perguntam]: 'O que é que são essas borboletas?' 'O que 
é que são essas frases?' Isso mexe com as pessoas. [...] Para você ter uma ideia as 
pessoas do elevador, elas pedem para visitar. Elas perguntam: 'é empresa de 
que?' Eu falo: 'é de tecnologia e consultoria na área fiscal'. Elas não acreditam. 
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Assim, apreendemos que, subjacente a essa preocupação da empresa em desenvolver 

diferentes tipos de inovação, está o VRCO ‘inovação’. Esse VRCO está presente, portanto, 

também nas relações com os clientes. 

 

É interessante observar que a ‘inovação’ é um dos VRCO que sempre esteve presente na 

CMA. O próprio fundador da empresa, desde as suas primeiras experiências em cargos de 

gestão, procurava trabalhar com ações inovadoras (LEITÃO, 2010). Nessa época, havia o 

hábito de iniciar vários projetos de inovação simultaneamente, porém eles nem sempre eram 

concluídos. Também eram contratadas consultorias que apresentassem propostas inovadoras 

de gestão. No intervalo analisado por Biberg (2013) o VRCO ‘inovação’ continuou presente 

na CMA, principalmente nas ações junto aos clientes.  

 

No período analisado neste trabalho é possível perceber que a empresa desenvolveu, em curto 

espaço de tempo (2013-2015), diversos tipos de inovação, sem prejuízo de continuidade dos 

serviços inovadores anteriormente oferecidos. Além disso, há um cuidado em concluir os 

projetos em andamento, conforme já mencionado neste trabalho. Segundo um funcionário 

(E6) entrevistado, nos últimos anos tem havido uma preocupação maior com a questão da 

inovação possibilitar rentabilidade: “hoje o foco é no negócio”, e não mais apenas na 

viabilidade financeira da empresa em desenvolver uma determinada inovação, 

independentemente de trazer redução de custo ou possibilidade de nova fonte de receita. 

Podemos citar, por exemplo, a plataforma de execução de delivery de consultoria e a central 

de desenvolvimento de projetos remotos, que são soluções inovadoras com vistas a conseguir 

resultados financeiros para a CMA. Ou seja, podemos concluir que a prática de desenvolver 

produtos e processos inovadores traz subjacente o VRCO ‘compromissso com o resultado’.   

 

Uma das nove dimensões que caracterizam um ambiente inovador, conforme Simantop e 

Lippi (2003) é a liberdade. Com relação a essa última, uma das práticas que existe na CMA, 

relatada em entrevistas e também verificada in loco, é a flexibilidade de horário de trabalho, 

que não é controlado via cartão ponto. Esse controle é realizado utilizando um registro escrito 

(folha de ponto) que é entregue todo mês pelos funcionários e é assinado pelos superiores 

imediatos apenas em caso de horas extras. No caso do Backoffice, como ele atende toda a 

empresa, é necessário que sempre esteja presente pelo menos um integrante de cada uma das 

equipes que o compõem. Embora haja a flexibilidade aludida, os funcionários precisam 

respeitar os horários e os prazos de conclusão das tarefas, agendados com clientes e/ou 
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internamente, honrando compromissos relativos às funções desempenhadas, conforme o 

afirmado pelos funcionários (E7 e E1) e por um sócio-diretor (E2):  

 

[...] tem essa flexibilidade. Tem essa possibilidade de chegar um pouco mais 
tarde, e aí você fica até mais tarde. Então, acho assim, existe uma liberdade com 
a responsabilidade. Se eu chego mais tarde e eu tenho que entregar aquilo 
naquele dia, então eu tenho que terminar. Eu só vou embora depois que eu 
termino. 
 

[...] se precisar ir no médico, chegar mais tarde, pode. Precisa sair mais cedo, 
pode. Mas também tem outro lado que, por exemplo, [...] se precisar ficar até 
mais tarde eu fico, entendeu? É uma troca... 
 

[...] [O funcionário] tem liberdade [...]. [...] uma liberdade de não vir porque tem 
médico. 'Vou marcar depois das sete'. 'Marca as duas, cara!' 'Porém, se tiver 
reunião no cliente, respeita isso [o horário agendado com o cliente]. E faça o teu 
horário. 
 

No entanto, percebeu-se certa preocupação por parte de uma funcionária quanto a possíveis 

interpretações distorcidas no que diz respeito a essa flexibilidade de horário. Por conta da 

natureza do seu trabalho, às vezes era preciso prolongar a sua jornada a fim de respeitar 

prazos de entrega, compensando com horário reduzido no dia seguinte, conforme exposto por 

ela:   

 

Um tempo atrás tinha muita fofoca em cima disso [sobre chegar à empresa em 
horário posterior ao habitual], agora não é mais um assunto. Mas, eu ainda fico, 
quando eu chego tarde eu entro meio quietinha e sem ‘puxar’ muito assunto. 
Para não dar problema. É aquele negócio, tem a liberdade, mas sei lá, acho que 
era melhor nem ter. Se é flexível não teria que ter nenhum problema. É normal. 
Mas não é, tem esse obstáculo. 
 

Procurando entender o porquê dessa mudança, verificamos que havia sido realizado um 

processo de esclarecimento junto aos funcionários da equipe onde a profissional entrevistada 

exercia suas funções, conforme menciona a responsável pelo setor (E7):   

 

Acho que as pessoas tinham uma dificuldade de entender o trabalho do outro. 
Porque as pessoas falam também porque não sabem o que é que o outro faz, qual 
que é a dinâmica, qual que é... Mas aí, tentamos acertar, mostrar que, aquele 
período realmente tinha que ser assim. À medida que todos foram entendendo os 
processos, o que cada um fazia, qual era a dinâmica do trabalho de cada um, aí 
esses comentários começaram a ser amenizados. [...] No meu setor fizemos uma 
reunião. A gente procurou entender o que cada um fazia, como é que fazia. Por 
exemplo, tem algumas pessoas que têm uma demanda maior no final do mês. 
Então ficam até bem mais tarde. Então, se ficarem bem mais tarde, no outro dia 
chegam um pouco mais tarde. 
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Essa alteração ocorrida nos remete ao afirmado por Ford e Ford (1995) sobre a mudança 

acontecer no contexto das conversações. Ao analisarmos mais detalhadamente o episódio 

relatado pela funcionária (E1), constatamos que os profissionais que não estavam 

compreendendo claramente essa questão da flexibilidade de horário eram os que haviam sido 

recém-contratados para trabalhar naquele setor. Ou seja, as conversações tinham como 

propósito dar sentido a uma situação que pode ser pouco usual no mercado, de onde os recém-

contratados vieram. 

 

Além da prática de ter horário de trabalho flexível, refletida no VRCO ‘liberdade’, os 

funcionários da empresa também têm a possibilidade de trabalhar remotamente, desde que as 

atividades possam ser desenvolvidas nessa modalidade. As principais funções que permitem 

essa prática são as desempenhadas por vendedores, consultores e gerentes de projetos. Essa 

liberdade não dispensa o compromisso com os resultados, conforme a fala de um sócio-diretor 

(E2): “[...] a gente [sócios-diretores] dá liberdade para a pessoa fazer home office, mas a gente 

quer comprometimento e resultado”. Entendemos que essa prática de trabalhar remotamente 

evidencia o VRCO ‘liberdade’.    

 

Ainda tendo subjacente o VRCO ‘liberdade’, a CMA também adota a prática de deixar que as 

pessoas decidam como fazer seu trabalho, desde que cumpram com suas responsabilidades. 

Outrossim não há uma pressão constante durante a realização das atividades, conforme as 

falas da CEO (E8) e de uma funcionária (E1): “a gente acredita que as pessoas são capazes e 

querem colaborar com o negócio da empresa. Elas não precisam ser tratadas como pessoas 

que precisam ser controladas” e "[...] ela [CEO] dá autonomia de trabalho. Ela não fica o 

tempo todo ali. Porque eu, particularmente, não gosto. Tipo: '[...] eu preciso que você faça 

isso, um relatório assim'. E aí vem dali meia hora e 'você já fez? [...] Você vai me entregar?'”.  

 

Essa autonomia diz respeito principalmente ao modo de execução das tarefas e a escolha dos 

meios a serem empregados para o alcance dos objetivos propostos pela empresa, segundo 

pode ser conferido na fala de um funcionário (E6): 

 

Eu acho que a [CMA] é uma empresa que fornece liberdade para a gente 
[funcionários] executar o trabalho. Eu tenho um exemplo recente, que foi a 
minha transferência daqui para o Rio de Janeiro. [...] Eu tenho o combinado que 
eu preciso aumentar o número de vendas, preciso estruturar um processo 
comercial aqui e tal, mas não tenho o script, a lista de tarefas ou alguma coisa 
neste sentido. 
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No caso específico dos serviços de suporte aos projetos desenvolvidos (CMA Sustentação) 

nas organizações-clientes, essa opção de decidir como fazer seu trabalho envolve também a 

possibilidade de assumir ou transferir tarefas, de acordo com o afirmado pelo profissional 

(E11):  

 

Ninguém repassa as atividades, quem está disponível atende as ligações. Eles 
têm autonomia para decidir se pegam aquele cliente ou repassam para outro 
consultor que entenda mais sobre um determinado assunto ou problema do 
cliente. A equipe é 100% autônoma e não tem um coordenador para recepcionar 
e repassar a informação. Todos atendem todos os clientes, não tem nenhum que 
atende especificamente um cliente, até porque se um precisar tirar férias, adoecer 
ou for para outra empresa, etc., tem que continuar o atendimento.    

 

Essa prática de deixar que as pessoas decidam como fazer seu trabalho está ligada ao conceito 

de descentralização que, por sua vez, faz parte da filosofia de gestão adotada pela CEO da 

CMA. De acordo com Pflaeging (2014), a descentralização de atividades proporciona maior 

autonomia às equipes. Ainda conforme esse autor, “a descentralização vai junto com 

mudanças estruturais que partilham um maior grau de autonomia, principalmente mediante a 

integração funcional dentro de equipes” (p. 56). Porém, apesar da descentralização ser um 

ponto enfocado na filosofia de gestão aplicada na empresa, ela não é uma prática presente nas 

mais diversas situações na CMA, como será mostrado mais adiante.  

 

Outra prática que reflete o VRCO ‘liberdade’ e está presente na organização é a de poder falar 

com profissionais de quaisquer níveis hierárquicos da empresa e por meio de vários canais. 

Na CMA há uma política de “portas abertas” para que quaisquer profissionais possam 

contatar os sócios-diretores, conforme declara um sócio-diretor (E3): "a gente [sócios-

diretores] sempre incentivou que as pessoas [funcionários] pudessem nos procurar para falar 

abertamente". Essa questão foi, inclusive, relatada por muitos funcionários entrevistados 

como um dos diferenciais da CMA. A fala da funcionária (E1) é um desses exemplos: 

 

[você disse que aqui tem algumas facilidades que não têm em outras empresas. 
Quais são essas facilidades?] Eu acho que é isso, essa abertura de você poder 
conversar. Eu conversei com E8 e a E8 é a presidente. Quando você precisar, 
você marca com ela e se ela tiver agenda ela vai sentar com você. Não tem 
diferença. Não tem aquela hierarquia, né? 

 

Essa comunicação pode ser realizada não apenas presencialmente, mas também por meio de 

outros canais, como, por exemplo, telefone, e-mail, GTalk (sistema do bate-papo do Google) e 

WhatsApp (aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones). Com 
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relação a esses canais, conforme informado nas entrevistas, não há nenhuma política de uso, 

bem como restrições por razões de hierarquia. Em um primeiro momento, achamos que esse 

tipo de comunicação pudesse se tratar dos espaços de conversação tecnológicos abordados por 

Durand e Calori (2006), nos quais opiniões, dúvidas e questões podem ser expressas 

livremente. Porém, verificamos que o uso desses canais limitava-se a comunicações de 

necessidades imediatas (por exemplo: pedido para assinatura de documentos, solicitação para 

reserva de sala para reuniões, requisição de materiais, entre outros), segundo confirmado pela 

funcionária (E7):  

 
[...] Os meus diretores, se eu preciso, claro que, né, mando uma mensagem pelo 
WhatsApp. [...] [Perguntando] 'posso subir, para você assinar um contrato?' A 
gente pergunta, mas assim, a liberdade é total.  

 

Os canais a que nos referimos anteriormente são fundamentais para comunicação entre as 

equipes do Backoffice e os profissionais que desempenham atividades, na maioria das vezes, 

fora da sede da empresa (consultores, gerentes e vendedores), de acordo com a fala da 

funcionária (E7): 

 
[...] às vezes, passa um ano sem a gente ver eles [alguns consultores, gerentes de 
projetos e vendedores] porque eles vão direto para o cliente [...]. [...] saem da 
casa deles vão para o cliente, fazem um trabalho, voltam pra casa. Então, eu falo 
com muitos através de e-mail, através do telefone, WhatsApp, através do GTalk, 
né? 

 

Nas entrevistas e por ocasião de observações realizadas em um evento de boas-vindas a uma 

nova funcionária, ouvimos que havia a possibilidade dos consultores falarem primeiramente 

com o diretor, contudo, era preferível que eles se reportassem antes aos seus superiores 

imediatos. Foi-nos explicado que essa conduta existe na empresa visando maior agilidade nas 

tomadas de decisão. Os relatos dos funcionários (E7 e E5) comprovam essas afirmações:  

 

Os consultores se reportam a um gerente de projetos. Que se reporta ao diretor, 
né? Mas isso aqui ó, o consultor, se ele quiser falar direto com o diretor, ao invés 
de falar primeiramente com o gerente, ele pode. [...] Mas é dada preferência para 
que ele converse antes com o gerente. 

 

Então o consultor, se ele estiver incomodado, ele não precisa falar comigo 
[gerente de projeto], ele pode ir direto no E3 [sócio-diretor], ou no E2 [sócio-
diretor], ou na E9 [sócia-diretora], não têm problema nenhum. [...] É, por uma 
questão de agilidade, como ele [consultor] está em contato direto com o gerente, 
ele fala primeiro com o gerente dele. Até porque, se ele quiser, por exemplo, 
trocar os dias das férias dele, ele fala comigo mesma. Eu mesma resolvo. Agora, 
se for um assunto mais, por exemplo, sobre aumento de salário, aí ele pode falar 
direto com o diretor ou fala comigo e a gente leva isso para o diretor.   
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Mesmo existindo a liberdade de poder falar com profissionais de vários níveis hierárquicos, 

verificamos nas entrevistas que nem sempre essa liberdade é utilizada, como, por exemplo, no 

caso de novos funcionários que podem se sentir inibidos para se expressar. Um sócio-diretor 

também salientou ter percebido que em um cenário de crise econômica, como o atual, há um 

receio maior por parte dos funcionários com relação a expressarem opiniões que possam gerar 

conflitos. Trechos das entrevistas de um funcionário (E10) e de um sócio-diretor (E3) 

ratificam o exposto: 

    

[...] quatro vendedores são novos, então mais de 50% da equipe é composta de 
pessoas novas. Normalmente as pessoas novas elas têm receio em poder se 
posicionar, então elas ficam mais escutando que colocando o ponto de vista.  
 

As pessoas, principalmente num cenário econômico como esse, as pessoas têm 
medo de se expor, de falar. Como é que eu vou falar do meu gerente de projetos? 
Como é que eu vou falar do meu diretor? Então o nível de conflito ele fica meio 
disfarçado, na verdade. 

 

Algumas práticas que refletem o VRCO ‘liberdade’ foram comprovadas também em 

observações feitas na empresa por ocasião da realização de entrevistas, durante o café da 

manhã servido na organização e nos momentos em que a pesquisadora conseguiu autorização 

para acompanhar as interações entre diversos stakeholders enquanto eles realizavam as tarefas 

do dia a dia da CMA. Nessas ocasiões foi constatada a informalidade nas relações entre os 

vários níveis hierárquicos, a utilização de vários canais para comunicação entre as pessoas e a 

flexibilidade de horário de trabalho. É interessante notar que a questão da política de “portas 

abertas” está em conformidade com a filosofia de gestão aplicada pela CEO da empresa. 

Segundo essa filosofia, a liderança não é apenas um cargo, mas um trabalho contínuo. 

Mediante a liderança, “pessoas e equipes interagem de maneira flexível e empreendedora. 

Trabalham juntas e umas para as outras” (PFLAEGING, 2014, p. 83). Ainda com relação a 

essa filosofia, “àqueles que lideram servem as equipes” (p. 110). Isso nos lembra o elencado 

por uma sócia-diretora (E9) ao comentar sobre a política de “portas abertas”: É aquela coisa, a 

gente [sócios-diretores] vai para as pessoas [funcionários]. Eu não estou no centro? Então, eu 

estou aqui para servir. Então, se você [funcionário] está me chamando, eu vou até você”. 

 

Com relação ao VRCO ‘liberdade’, ao analisarmos períodos anteriores ao investigado neste 

trabalho, podemos verificar que esse é um VRCO presente desde os primeiros anos da 

organização. A flexibilidade de horário de trabalho, por exemplo, já era uma prática quando a 

CMA ainda tinha o nome de Consulting. A possibilidade de trabalhar remotamente, de decidir 
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como fazer o trabalho e de falar com profissionais de vários níveis hierárquicos e por meio de 

vários canais, também são práticas que permaneceram na empresa ao longo do tempo. Aliás, 

um dos profissionais entrevistados (E10) relatou que o principal legado da Metanoia, filosofia 

de gestão adotada no período estudado por Leitão (2010), foi a liberdade de poder falar com 

todas as pessoas da organização independentemente do nível hierárquico:  

 

O principal legado da Metanoia foi a possibilidade de eu passar a mão no 
telefone, ligar para o fundador e falar: ‘[Fundador], eu quero conversar com você 
algumas coisas, colocar alguns pontos de vista’. Acho que assim, para a empresa 
inteira tem essa liberdade até hoje. Então, eu acho que o grande legado da 
metanoia é esse, é você não ter medo de colocar o seu ponto de vista. Tem essa 
liberdade de poder se posicionar. [...]  

 

Verificamos que essa liberdade de se expressar e de decidir de que maneira fazer seu trabalho 

é um dos pontos em comum entre a Metanoia e a BetaCodex (filosofia de gestão aplicada pela 

CEO da empresa atualmente). A propósito, essa CEO, que havia sido contratada como 

consultora no intervalo pesquisado por Biberg (2013) e que posteriormente assumiu como 

diretora-financeira e, finalmente, CEO, afirma que: 

 

[...] quando eu fiz a proposta de consultoria eu já tinha feito a leitura que a 
[CMA] era uma empresa que tem princípio e valores que eu acredito muito. E eu 
não iria trabalhar ou ficar numa empresa que não fosse aderente ao sistema de 
gestão que eu acredito e eu aplico.  

  

Ainda no que diz respeito à decisão sobre como fazer o trabalho, na época enfocada por 

Leitão (2010, p. 94) “as lideranças entendiam que ao serem firmados compromissos entre as 

pessoas, não haveria necessidade de estabelecer normas, controles e cobranças”. Já no período 

alvo desta pesquisa, a liberdade vem acompanhada por um compromisso com os resultados 

financeiros, o que já existia desde o intervalo analisado por Biberg (2013). Um dos sócios-

diretores (E2) confirma o exposto:   

   

[...] a liberdade e a autonomia vêm com um presentinho grande que se chama 
responsabilidade. Então, a gente [CMA] dá liberdade, mas a gente quer 
comprometimento e resultado. Lógico, a gente quer ver o resultado da pessoa. A 
gente quer ver número também, indicadores. 

 

Esse compromisso com os resultados financeiros é algo que os atuais sócios-diretores levam 

em consideração para oferecer aos funcionários oportunidades de atuar em novos desafios 

profissionais. Nesse sentido, notamos que houve uma ressignificação do conceito de ser 

humano, que passou a ser entendido como “ser profissional”. Em vez de buscar o 
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desenvolvimento do ser humano em sua plenitude, a CMA passou a dar ênfase no 

aperfeiçoamento profissional dos seus funcionários voltado para os interesses do negócio. 

Nessa linha, mudou também o significado de desenvolvimento humano, conforme afirmado 

por uma sócia-diretora (E9): “[…] a gente [sócios-diretores] mudou a nossa visão sobre o que 

é desenvolvimento humano”.  

 

No período analisado por Leitão (2010), o/a funcionário(a) era visto como ser humano, de 

uma forma holística, havia campanhas e programas de incentivo ao desenvolvimento humano, 

um deles inclusive, voltado para o estabelecimento de metas pessoais. Além disso, existia o 

cuidado de buscar contratar pessoas que concordassem com as ideias do fundador de construir 

uma empresa que se preocupasse com o desenvolvimento humano dos funcionários. No 

intervalo estudado por Biberg (2013), a sobrevivência da organização estava ameaçada devido 

a uma crise que culminou com um processo de demissão em massa. Nessa época, o 

‘compromisso com o resultado’ passou a ser primordial e o VRCO ‘primazia do ser humano’ 

estava sendo ressignificado. Além disso, algumas ações que tinham como finalidade colocar 

as pessoas em primeiro lugar foram abandonadas pela CMA nesse intervalo. No período 

abarcado por este trabalho, o desenvolvimento humano significa o aprimoramento dos 

funcionários nos aspectos profissionais, de acordo com os interesses da empresa, conforme 

afirmado pela CEO (E8):  

 

[com relação ao desenvolvimento humano] É conseguir unir o que a pessoa quer 
da vida profissional dela e o que a empresa pode oferecer. Então assim, é tentar 
trazer o desafio da empresa muito perto do desafio da pessoa, porque a pessoa 
quer ser desafiada. E a partir daí se utilizar das potencialidades, conhecimentos, 
competências e habilidades das pessoas para que possa gerar conhecimento para 
a pessoa e para a empresa. 

 

Analisando os comentários dos sócios-diretores sobre o significado que se atribuía ao 

desenvolvimento humano na fase inicial da organização, percebemos que eles sentiam certa 

insegurança quanto ao futuro da empresa porque, ainda de acordo com eles, havia pouco 

controle e cobrança de resultados, além de escasso comprometimento com o crescimento da 

organização. Um sócio-diretor (E2), inclusive, comentou: “[...] o que estragou [a CMA no 

passado] foi ser uma empresa que você permite que as pessoas falem, e você não corrige com 

metas de número e sim com metas de comportamento”. As falas de uma sócia-diretora (E9) e 

de um funcionário (E5) ratificam o apresentado anteriormente: 
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[com relação ao desenvolvimento humano na época inicial da empresa] Aquilo lá 
era só uma fala. Mas ela não criou um ambiente de desenvolvimento. Ela criou 
pessoas descomprometidas. Ela criou pessoas que perderam a noção de qual era 
a sua responsabilidade. [...] Infelizmente, a gente tinha se transformado em uma 
empresa que tinha colocado isso [o compromisso com o resultado] em último 
lugar. [...] As pessoas confundiram o tal do desenvolvimento humano com a 
permissividade. Com você não assumir a sua responsabilidade. Era um pseudo 
desenvolvimento humano. (grifo nosso). 

 

[com relação ao desenvolvimento humano na época inicial da empresa] 
Acontecia naquela época, por exemplo, o funcionário falava: “ah, eu não quero ir 
para determinado projeto porque não quero”. Isso não existe, na minha opinião. 
Você está trabalhando, né? Você não tem que escolher o projeto que você vai. 
[...] No processo que se tinha antes, era, o funcionário dizia simplesmente: “eu 
não posso ir”. O chefe falava: “ah, então tudo bem, manda outro consultor”. Isso 
não funcionava bem. Eu acho que as pessoas abusavam um pouco. 

 

Ao serem indagados sobre o que pensam atualmente sobre desenvolvimento humano, 

notamos que os sócios-diretores entendem que a responsabilidade deles é criar condições para 

que os funcionários possam se desenvolver profissionalmente, pois assim se desenvolveriam 

também no aspecto pessoal – o contrário do que era defendido pelas lideranças no passado, 

quando acreditavam que o desenvolvimento pessoal iria contribuir para o desenvolvimento na 

empresa. Inclusive, segundo anteriormente salientado neste estudo, havia na organização o 

PSR, programa voltado ao desenvolvimento pessoal dos funcionários (LEITÃO, 2010). 

Conforme os profissionais entrevistados, naquela época existia até mesmo auxílio de custo 

para que funcionários realizassem cursos nas áreas de esportes, arte e dança, pois era 

entendido que eles poderiam contribuir para o desenvolvimento de habilidades importantes no 

ambiente profissional, como, por exemplo, a de trabalhar em grupo. 

 

Ainda conforme os sócios-diretores, os resultados financeiros não são apenas fundamentais 

para a sobrevivência da organização, mas também para que seja possível oferecer aos 

funcionários oportunidades de crescimento profissional. Dessa forma, a geração de resultado 

econômico não exclui o desenvolvimento pessoal, segundo um sócio-diretor (E3): “[...] o que 

nós estamos procurando é aliar esse nosso pensamento [sobre o desenvolvimento humano] e 

saber que é possível fazer isso e gerar resultado econômico, porque são duas coisas boas que 

podem se complementar”. A CEO (E8) reafirma o exposto anteriormente: “[...] a gente não 

deixou de acreditar no desenvolvimento humano, então a gente falou assim: ‘não existe 

desenvolvimento humano se não tiver a contrapartida do financeiro’”. No que diz respeito à 

criação de condições para o desenvolvimento profissional dos funcionários, uma sócia-

diretora (E9) esclarece:  
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Nós [sócios-diretores] somos responsáveis por criar um ambiente que permita 
você [funcionário] se desenvolver. E esse ambiente nem sempre é aquele que 
você gosta. [...] eu vou te dar bronca, você vai ter que cumprir a sua obrigação. 
Porque isso é te desenvolver. [...] Então, hoje o nosso foco é, eu preciso de 
resultado para criar um ambiente propício para que você possa se desenvolver. 
Se assim você desejar. Se não for para você, para outros será. [...] Ela [a CMA] 
cria espaços gigantes para as pessoas poderem se apropriar e crescer. Mas eu não 
vou te pôr nesse espaço. Você vai ter que enxergar e ocupar. O que eu vou fazer 
é te apoiar.  

 

Os sócios-diretores e a maioria dos funcionários, ao serem perguntados sobre práticas 

relacionadas com a primazia do ser humano, salientaram essa questão de oferecer 

oportunidades de desenvolvimento profissional, como pode ser conferido na fala de uma 

sócia-diretora (E9) e de um profissional (E12): 

 

[sobre práticas relacionadas com a primazia do ser humano] Vamos pegar o 
exemplo claro da 'A.'. [...] quando ela entrou aqui ela era especialista e 
implantava sistema. [...] ela deixou de ser especialista para trabalhar no que a 
gente chama de geração de conteúdo. [...] depois ela deixou de fazer geração de 
conteúdo, [...] hoje ela é uma pessoa que está montando uma central exatamente 
para poder compartilhar conhecimento, com métodos e com ferramentas. Então 
ela se transformou completamente, o que ela cresceu aqui dentro, enquanto 
pessoa, enquanto habilidades... Ela é outra pessoa. Então, você tem ‘n’ exemplos 
de pessoas que fizeram movimentos. Você dá um espaço e elas percorrem.    

 

Eles [sócios-diretores] vão acompanhando o dia a dia do profissional, se o cara 
foi bem, [se] o cliente deu um feedback positivo, e se [o profissional] já está há 
um tempo indo bem e [se] pintou [sic] uma vaga, então [os sócios falam:] 
‘vamos experimentar aqui o E12 para ver se dá certo’". 

 

Outros funcionários, por sua vez, destacaram algumas particularidades da empresa, como, por 

exemplo: os salários e o pacote de benefícios da CMA, a contratação via CLT e o cuidado 

demonstrado pelos gestores com relação a eventuais situações difíceis pelas quais os 

funcionários possam estar passando.  

 

Tendo em mente a ressignificação do conceito de ser humano e, consequentemente, de 

desenvolvimento humano, e que os sócios-diretores acreditam que estarão contribuindo para o 

desenvolvimento humano dos seus funcionários ao oferecer a eles oportunidades de 

desenvolvimento profissional, compreendemos que o VRCO ‘primazia do ser humano’ está 

refletido na prática de ofercer aos funcionários oportunidades de atuar em novos desafios 

profissionais. Analisando a prática relacionada com o VRCO ‘primazia do ser humano’, 

entendemos que ela se destina concomitantemente para o desenvolvimento profissional dos 
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funcionários, bem como para atingir propósitos financeiros da empresa, ou seja, ao VRCO 

‘compromisso com o resultado’.   

 

No período investigado neste trabalho, constatamos que o VRCO ‘compromisso com o 

fundador’ foi o único valor que teve descontinuidade. De acordo com o anteriormente 

mencionado nesta seção, o fundador, por volta de 2011, havia começado gradativamente a se 

afastar da gestão da CMA, cuja empresa foi comprada e passou a ser administrada, em 2014, 

pelos atuais sócios-diretores. O fundador da CMA buscava construir uma empresa que 

possuísse um modelo diferenciado de gestão, objetivando não somente o lucro, mas também a 

promoção do desenvolvimento humano e social (LEITÃO, 2010). Nos primeiros anos da 

organização, eram contratadas e retidas pessoas que compartilhassem das mesmas ideias do 

fundador no que dizia respeito ao tipo de empresa que ele almejava desenvolver.  

 

Já no período estudado por Biberg (2013), começou a haver um questionamento sobre a 

adequação do sonho do fundador à realidade, ou seja, às necessidades da empresa. Nessa 

época, de acordo com Biberg (2013), os funcionários que tinham uma visão de mundo 

empresarial como ele deveria ser, entendiam que o VRCO ‘compromisso com o fundador’ se 

refletia no compromisso com o sonho dele. Outros, que possuíam uma visão de mundo 

empresarial como ele é, acreditavam que o ‘compromisso com o fundador’ representava o 

compromisso com o negócio. Nesse período, esse VRCO começou a ser ressignificado e, com 

a compra da CMA e da posse do grupo diretivo atual, o ‘compromisso com o fundador’ foi 

descontinuado, sendo substituído pelo VRCO ‘compromisso com os sócios-diretores’. 

Todos os funcionários entrevistados afirmaram que o compromisso não é mais com o 

fundador e, sim, com os quatro sócios-diretores, a exemplo do que relatou uma funcionária 

(E1): “Eu acho que... Se tem ainda algum compromisso com o fundador? Eu acho que não. Já 

ficou claro que agora é com os quatro [sócios-diretores], né?”.  

 

Os sócios-diretores frisaram que devem criar uma nova “identidade”, um novo sonho e não 

perpetuar o do fundador e salientaram ainda algumas características que essa nova empresa 

deve ter, bem como algumas diferenças com relação à CMA gerida pelos novos sócios-

diretores e àquela administrada pelo fundador. As falas de dois desses sócios (E2 e E9) 

elucidam essas questões: 
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[...] tem uma nova história para ser escrita aqui que são outras quatro 
pessoas [sócios-diretores], [...] que tem que criar outro sonho, outra crença. 
[...] Isso acontece em empresas familiares, o pai vai lá, cria, daí vem o filho e 
tem aquele estigma de fazer tudo o que o pai fez. Não. É outra geração que está 
assumindo aqui. [...] tem que ter outra escrita, outra identidade. (grifo nosso). 
 

Nós [sócios-diretores] também temos o sonho de criar uma empresa diferente. 
[como seria essa empresa diferente?] É essa, é com pessoas, com uma rede, é 
trabalhar com inovação, é trabalhar com resultados que as pessoas trazem, com 
riqueza e geração de valor mesmo. Sem abuso de nenhuma ordem. Nem dos 
colaboradores para nós e nem de nós para eles. É trabalhar dentro da legalidade, 
é trabalhar com coerência. [...] É trabalhar com desenvolvimento mesmo. Cara 
[sic], aqui você tem espaço, uma remuneração justa, participativa. (grifo nosso).   
 

[...] eu converso com os gerentes de projetos e tenho brigas homéricas com os 
gerentes de projetos por causa disso: 'você é gerente de projetos, você é pago 
para que? Para cumprir o escopo dentro do prazo e dentro do custo. Se você não 
faz isso a gente [sócios-diretores] vai te mandar embora. Sabe por quê? Porque 
essa somatória de resultados dos projetos não me gera lucro'. 'Ah, não, mas é que 
Fulano disse isso, Beltrano disse que podia zerar'. 'E você aceitou? Eu vou te 
mandar embora'. Então, essa é a maior transformação que nós [sócios-
diretores] estamos fazendo. [...] 'Ah, mas a [CMA] não era assim'. 'Não, não 
era. Agora ela é. Não gostou, pede as contas e vai embora'. (grifo nosso). 

 

Assim como em períodos anteriores o VRCO ‘compromisso com o fundador’ estava refletido 

na prática de seguir as diretrizes que ele havia escolhido para a empresa, o VRCO 

‘compromisso com os sócios-diretores’, apreendido no período pesquisado neste trabalho, 

permeia a prática de seguir as diretrizes traçadas por eles e representa um compromisso com o 

negócio. Uma sócia-diretora (E9) inclusive frisa a importância dos resultados financeiros para 

poder criar condições ao desenvolvimento profissional dos funcionários: 

 

Então hoje o nosso foco é: eu preciso de resultado, para criar um ambiente 
propício para que você possa se desenvolver. [...] Infelizmente, a gente tinha se 
transformado em uma empresa que tinha colocado isso em último lugar. Então 
hoje, o que nós estamos falando para eles é exatamente isso: resultado 
financeiro. 

 

Além de um VRCO ter sido descontinuado (‘compromisso com o fundador’), foi apreendido, 

segundo já exposto, o novo VRCO ‘esforço pessoal’, subjacente à prática de assumir tarefas 

adicionais. Esse valor relativo à competição organizacional foi evidenciado não apenas no 

exemplo da funcionária que passou a realizar também o faturamento da filial da CMA 

localizada na cidade do Rio de Janeiro, conforme anteriormente apresentado, bem como em 

outros casos no período abrangido por este estudo. 

 

Em um desses casos, esse VRCO foi denotado quando profissionais assumiram tarefas 

adicionais para dar conta de demandas relativas à entrega da obrigação fiscal ECF, em 
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meados de 2015. É oportuno lembrar que em vez de contratar 30 funcionários, os sócios-

diretores da CMA decidiram subcontratar cerca de seis profissionais de uma empresa de 

contabilidade para ajudar na execução dos projetos referentes a essa obrigação fiscal. Para 

finalizar esses projetos a tempo, foi necessário muito esforço por parte dos funcionários 

envolvidos, conforme mencionado por uma profissional (E7): “Agora a gente teve uma 

entrega de uma obrigação [fiscal] e isso foi contratado por vários clientes. Então a equipe 

toda, né, dos consultores, viraram noite, ficaram, trabalharam sábado e domingo [...]”. A 

sócia-diretora (E9) frisa a importância do esforço pessoal desses profissionais para a entrega 

do trabalho dentro do prazo legal, ao afirmar:  

 

[...] como é que você pensa que a gente conseguiu entregar 55 projetos de ECF 
[Escrituração Contábil Fiscal] num prazo como a gente conseguiu? Só porque as 
pessoas [funcionários] se esforçaram muito. Caso contrário, não teria sido 
entregue nada. Nada. 

 

Em outras situações, o VRCO ‘esforço pessoal’ foi identificado quando funcionários 

passaram a desempenhar, além das suas atividades habituais, também tarefas antes executadas 

por profissionais que haviam saído da empresa, a exemplo do que ocorreu com os 

funcionários (E7 e E6):   

 

[...] quando eu entrei tinha mais uma pessoa [funcionário], né? Que fazia junto 
comigo essa parte, né? De recrutamento, de comunicação aí com os 
colaboradores... Aí ela saiu, eu fiquei sozinha... [...] Ela saiu em meados do ano 
passado, 2014, né? E desde lá [...] estou sozinha.  

 

[...] de um ano para cá tinha outro vendedor que era meu par lá [no escritório da 
CMA em Campinas] e aí ele saiu e eu fiquei com bastantes clientes sob minha 
responsabilidade. [...] um dos complicadores da região de Campinas é que os 
clientes são bem espalhados. Então, tinha Ribeirão Preto, Sorocaba, São José dos 
Campos. Atendia alguns clientes em Minas Gerais [...]. Tinha também alguns 
clientes no Rio Grande do Sul [...]. Então, tudo isso ficava comigo. O que não 
era São Paulo e Rio de Janeiro ficavam mais comigo. 

 

Convém lembrar que durante a realização das entrevistas, foi observado o uso de humor por 

parte de uma entrevistada ao se referir ao fato de ter assumido uma nova tarefa, como pode 

ser comprovado na seguinte fala:    

 

[...] a recepcionista saiu, eu abracei a parte que ela faz. E eu estou fazendo. 
Então, quando alguém necessita de algum trabalho, referente à recepção, 
normalmente pergunta para mim e sou eu mesma que faço. [...] [como está sendo 
assumir mais uma tarefa?] Para mim, tranquilo [risos]. 
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Nesse trecho do relato de uma funcionária podemos depreender que o humor pode ter sido 

utilizado como uma maneira de confrontação de baixo risco (HATCH; EHRLICH, 1993 apud 

LEWIS, 2000), visando neutralizar a negação emocional para que entendimentos 

contraditórios possam ser contrapostos de uma forma menos ameaçadora (HATCH, 1997). 

Lewis (2000) destaca ainda que mensagens contraditórias denotam inconsistências entre as 

declarações ou entre as respostas verbais e não verbais que aparecem durante as interações 

sociais. Nesse sentido, entendemos que a palavra “tranquilo”, no exemplo acima, pode ter 

sido empregada para expressar ironia, que de acordo com Hatch (1997), é uma forma de 

humor baseada em contradições. Acreditamos que a contradição, nesse caso, diz respeito à 

utilização dessa palavra (“tranquilo”) para se referir a agitação do dia a dia no ambiente de 

trabalho. 

 

Ainda no que tange ao esforço pessoal, a apreensão desse novo VRCO, bem como a 

descontinuidade do valor relativo à competição organizacional ‘compromisso com o 

fundador’ ao longo do período analisado neste estudo, nos remete a Domenico (2007a, p. 223) 

quando afirma que “mudanças de contexto podem levar à descontinuidade de alguns VRCO e 

ao desenvolvimento de outros”. Com relação ao contexto, parte do intervalo compreendido 

por este trabalho coincide com um cenário de crise econômica no país. Além disso, nesse 

intervalo a CMA foi adquirida pelos atuais quatro sócios-diretores. 

 

Compreendemos que para esses sócios-diretores, o esforço pessoal dos funcionários pode 

contribuir para o aumento de lucratividade da empresa, que é inclusive o principal foco desses 

sócios. Já no que se refere aos funcionários, eles podem agir assumindo tarefas adicionais em 

um esforço pessoal com vistas à manutenção do emprego e/ou a conquista de uma futura 

promoção, uma vez que, de acordo com o informado pela própria CEO (E7): “[...] a [CMA] 

valoriza em primeiro lugar o empenho do funcionário”, para progressão na carreira. Vale 

lembrar que em um contexto de crise econômica, o “medo de demissão, acúmulo de funções e 

incerteza a respeito do futuro são elementos que acabam levando o trabalhador a demonstrar 

um desempenho acima da média, por uma questão de sobrevivência no mercado” (DANA, 

2015, p. 1). Também conforme esse autor, “enquanto nossa economia não retorna ao caminho 

desejado, a saída é permanecer dando o melhor de si para continuar em atividade”.  

 

Ainda no que concerne ao VRCO ‘esforço pessoal’ é importante frisar que os valores 

relativos à competição organizacional são construídos intersubjetivamente nas interações 
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entre os stakeholders, que (inter)agem em um determinado contexto (DOMENICO, 2007a). 

Desse modo, comprendemos que o contexto anteriormente salientado, aliado ao fato dos 

sócios-diretores valorizarem o esforço pessoal dos funcionários (até porque isso concorre para 

o alcance do objetivo de conseguir lucratividade), podem ter contribuído para a construção 

desse VRCO na CMA, chegando a um acordo produzido e aceito pelos envolvidos 

(DOMENICO, 2007a). Isso nos lembra que é por meio das interações entre stakeholders que 

a organização vem-a-ser a cada momento.  

 

Esse VRCO ‘esforço pessoal’ também foi mapeado em situações nas quais havia uma relação 

direta com o VRCO ‘colaboração’, outro novo valor relativo à competição organizacional 

apreendido no período alvo deste estudo. Foi notado, por exemplo, casos em que tarefas 

desempenhadas por alguns profissionais que haviam se desligado da organização no intervalo 

2013-2015, foram assumidas por funcionários da empresa que colaboravam entre si na 

execução dessas atividades, conforme explicado por uma funcionária (E7):  

 
A gente [funcionários do Backoffice] viu, não temos mais a recepcionista. Aí eu 
falei assim: 'o telefone e as passagens eu posso cuidar'. O 'E.' falou: 'ah, eu te 
ajudo'. Então, passagem, telefone e motoboy o 'E.' me ajuda. Aí tem essa parte 
que a recepção fazia de reembolso. Aí todo mundo olhou e falou: 'quem finaliza 
este processo é a E1 e a 'S.' né? Então, meninas, vocês assumem todo o 
processo?' 'Assumimos'. Então, elas pegaram.  

 

No caso descrito anteriormente, percebemos o VRCO ‘esforço pessoal’ refletido na prática de 

assumir tarefas adicionais, e também o VRCO ‘colaboração’ quando se refere a profissionais 

cooperando com outros na realização de tarefas. Na situação antes apresentada, a 

‘colaboração’ foi um VRCO apreendido na prática de ajudar em atividades não relacionadas 

ao desenvolvimento de projetos. Em outras ocasiões esse VRCO foi evidenciado subjacente à 

prática de colaborar na execução e entrega de projetos, tanto entre consultores quanto entre 

gerentes, mediante principalmente o uso do grupo de e-mail da CMA denominado “troca de 

experiências”, o qual já foi anteriormente mencionado nesta seção. Uma das funcionárias (E5) 

cita exemplos de como essa colaboração ocorre: 

 
[...] não sei se você ouviu eu comentando com o consultor. Ele estava entregando 
um determinado serviço e falou: 'mas tem uma etapa aqui de treinamento, 
entregando manual, não sei como é que coloco esse manual, como é que eu 
faço?'. Eu falei: 'se você não tiver nenhum modelo aí já manda e-mail no 'troca 
de experiências', pede para galera o manual dos livros fiscais e vão te mandar 
300 [sic] aí você adapta, vê o que você acha melhor, coloca o logo do cliente e 
tal. [...] se um projeto de um gerente acabou e o outro gerente está 
sobrecarregado, a gente [gerentes de projetos] faz um handover [passagem de 
conhecimento sobre o projeto] e realiza aí uma troca, né? 
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No que tange à colaboração, é importante notar que ela é um item enfatizado na filosofia de 

gestão adotada pela CEO da empresa. Nessa filosofia, assim como entendido por Domenico 

(2007a), a organização é tida como uma rede de pessoas. Também expressa nessa filosofia 

está a ideia de que pessoas diferentes devem trabalhar de modo interconectado para atingir um 

objetivo comum. Assim, uma equipe é vista como um conjunto de pessoas que deve trabalhar 

“umas para as outras e umas com as outras” (PFLAEGING, 2014, p. 41). A força de uma 

organização é dada justamente pela “qualidade e quantidade das interconexões entre as 

pessoas” (PFLAEGING, 2014, p. 42). A própria CEO (E8) da CMA afirmou que houve um 

processo de construção de uma rede colaborativa na empresa:  

 

[...] todo mundo, ou grande parte, conhece o trabalho dos outros, então não cabe 
essa resposta: “ah, isso é com o Fulano”, não, o que você precisa saber a gente 
vai atrás. Porque isso fomenta a rede colaborativa. Então, teve todo esse processo 
de construir essa rede colaborativa. Ela está pronta? Não. Tem muita coisa para 
fazer? Tem, mas do que era, ao que somos, evoluímos bastante. 

 

Segundo declarado pela CEO (E8), no caso específico do Backoffice, foi construída uma rede 

colaborativa na qual, dentro de uma mesma equipe, todos conhecem o trabalho dos seus 

colegas para evitar interrupção na execução das tarefas. A funcionária (E13) comenta como 

essa rede colaborativa funciona na sua equipe: 

 

A gente trabalha em parceria [eu e outra funcionária da mesma equipe]. [...] 
Apesar de ela estar cuidando de tudo, eu sempre fico por perto, para caso ela não 
venha, fique doente ou alguma coisa assim, eu tenho como também fazer esse 
backup. 

 

Além da colaboração constar na filosofia de gestão aplicada na CMA, a saída de certos 

funcionários durante o período objeto de estudo desta dissertação, exigiu, por vezes, mais 

colaboração por parte de alguns profissionais que permaneceram nas equipes, para que as 

tarefas pudessem ser concluídas.  

 

Diante desses fatores, percebemos que, no caso da CMA, a colaboração entre os funcionários 

pode auxiliar na redução de custos e no aumento da rapidez no desenvolvimento das 

atividades. Com relação aos funcionários, a colaboração entre eles pode contribuir para a 

resolução de problemas, para que não ocorra atrasos na conclusão de tarefas e também ajudar 

na manutenção do emprego em um cenário de crise econômica no país (MANTOVANI, 

2015), ainda mais se levarmos em conta que, ao perguntarmos à CEO (E8) o que é valorizado 

em um profissional em termos comportamentais, a resposta foi: “[...] é basicamente o que eu 
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já citei para você, o nível de colaboração [...]”. Assim, lembrando que os valores relativos à 

competição organizacional são construídos nas interações sociais e sofrem influência do 

contexto onde estão os indivíduos que interagem (DOMENICO, 2007a), acreditamos que os 

fatores expostos neste parágrafo podem ter contribuído para a construção desse VRCO na 

CMA. Segundo os sócios-diretores, a colaboração permeia os relacionamentos também com 

os parceiros de negócios, fornecedores e clientes. Cabe ressaltar que na CMA, entendemos 

que o VRCO ‘colaboração’ está relacionado com o VRCO ‘esforço pessoal’, necessariamente. 

Uma vez que a colaboração exige esforço pessoal por parte dos funcionários, principalmente 

porque ela está ocorrendo em um contexto de redução de custos na empresa. 

 

No caso anteriormente citado em que, por ocasião da saída da recepcionista, funcionários do 

Backoffice tiveram a iniciativa de distribuir entre si as tarefas antes executadas por aquela 

profissional, além do esforço pessoal e da colaboração também percebemos, na prática de 

tomar decisões coletivamente, o VRCO ‘participação coletiva’. Essa prática de permitir que 

equipes tomem decisões coletivamente só é possível na empresa devido à descentralização. 

Essa descentralização é um item abrangido na filosofia de gestão adotada pela CEO da CMA 

e está ligada também à questão de proporcionar maior autonomia às equipes, já antes 

salientada neste trabalho quando enfocamos o VRCO ‘liberdade’. De acordo com o que 

consta nessa filosofia de gestão, a tomada de decisões dentro das equipes não deve ser feita 

apenas pelos gestores, mas também lateralmente entre os colegas (PFLAEGING, 2014). 

   

Ainda com relação à prática de tomar decisões coletivamente, no período investigado neste 

trabalho foi criado um comitê, denominado “comitê de marca”, cujos participantes tinham o 

objetivo de desenvolver um plano de comunicação para o lançamento, tanto para os 

funcionários, quanto para o público externo à empresa, de novo logo e slogan da CMA. A 

criação desse comitê, bem como a escolha dos participantes, foi fruto de uma decisão tomada 

em conjunto pelos sócios-diretores. Fazem parte desse comitê seis funcionários da CMA, 

inclusive das filiais, além do diretor da agência de publicidade que presta serviços à empresa, 

denotando que, nesse caso, a tomada de decisões coletivamente envolveu também um 

stakeholder externo. Os funcionários que compõem esse comitê exercem atividades em 

diferentes áreas da organização, como, por exemplo, área comercial, administrativa e 

operacional. Segundo um sócio-diretor (E3): “[...] cada um [funcionário] tem um ativo 

diferente, então nós somamos competências. [...] são características diferentes para que 

possam dar um bom caldo [sic] na soma de competências”. Podemos entender esse comitê 
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como o que Durand e Calori (2006) denominam de espaços de deliberação, onde diferentes 

pontos de vista são expressos e discutidos objetivando a tomada de decisões. Ainda de acordo 

com esses autores, como nos espaços de deliberação os prós e contras podem ser expostos e 

debatidos, as decisões são tomadas de uma maneira mais construtiva. 

 

A prática de tomar decisões coletivamente, subjacente à qual está o VRCO ‘participação 

coletiva’, não se limita à equipes de funcionários. Essa prática ocorre também quando os 

sócios-diretores se reúnem para deliberações, consoante ao que já foi apresentado quando 

abordamos a questão da compra da CMA. Além disso, nas entrevistas também foram 

destacadas algumas situações em que sócios-diretores e funcionários decidem conjuntamente. 

Uma delas ocorre em reuniões nas quais os gerentes de projetos se reúnem com o diretor da 

CMA São Paulo e, juntos, definem quais gerentes assumirão a responsabilidade pelos novos 

projetos. Segundo relatado nas entrevistas, por volta de meados de 2013, esse diretor também 

começou a abordar nessas reuniões o assunto “técnicas de gestão de projetos”. O que 

entendemos estar em sintonia com o objetivo dos sócios-diretores de obter mais lucratividade.  

 

Além das reuniões periódicas envolvendo sócios-diretores e funcionários, também podemos 

salientar a participação dos profissionais da CMA no fornecimento de opiniões especializadas 

para subsidiar tomadas de decisões estratégicas da empresa. Como foi o caso da reunião 

ocorrida no final de 2015, na qual os sócios-diretores consultaram gerentes de projetos e 

consultores especialistas para decidir se a empresa prestaria mais um serviço de consultoria 

com relação a uma obrigação fiscal. Outra reunião que acreditamos ser importante destacar é 

a que aconteceu na filial localizada na cidade do Rio de Janeiro, no início de 2015, após a 

vacância do cargo de diretor geral dessa unidade. Na ocasião, a CEO e um dos sócios-

diretores viajaram até a filial e propuseram à equipe que escolhesse um funcionário para 

ocupar o cargo vago. Os diferentes pontos de vista dos profissionais foram ouvidos 

objetivando a tomada de decisão, em conformidade com os espaços de deliberação propostos 

por Durand e Calori (2006) e nos aludindo também ao citado por Ford e Ford (1995) sobre a 

importância das conversações na produção das mudanças nas organizações. A CEO (E8) 

frisou na entrevista a participação dos funcionários nesse processo ocorrido na filial: “pessoas 

sugeriram pessoas. Então, por exemplo: ‘eu acho que a Fulana é a melhor pessoa para ocupar 

por causa, disso, disso, disso’ Então, isso foi decidido pela equipe.”. Conforme a escolha dos 

funcionários, o diretor da CMA São Paulo assumiu também como diretor geral da CMA Rio 

de Janeiro.    
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Ainda no que tange ao VRCO ‘participação coletiva’, um dos pontos que notamos, em 

entrevistas e observações realizadas na empresa, foi o quanto, não somente a CEO, mas 

também os demais sócios-diretores, consideram importante ouvir as pessoas. No que se refere 

a essa prática de ouvir as pessoas, uma sócia-diretora (E9) comentou a disponibilidade dos 

líderes da CMA: “a gente [sócios-diretores] ouve muita gente. Tem muita gente que vai atrás 

da E8 para contar coisa, vem atrás de mim, atrás do E3, conta para o E2, entendeu?”. Essa 

sócia (E9) relatou ainda que: “[...] a gente [sócios-diretores] foi para as pessoas e eu não estou 

no centro? Não tenho que servir? [...] eu estou aqui para servir. Então, [se] você está me 

chamando, eu vou até você”. Nesse sentido, percebemos que a filosofia de gestão aplicada 

pela CEO, na qual consta que “aqueles que lideram servem as equipes” (p. 110), está em linha 

com o afirmado pela sócia-diretora. 

   

Essa prática de ouvir as pessoas, refletida no VRCO ‘participação coletiva’, foi inclusive 

apontada pelos funcionários como um dos aspectos que eles mais valorizam na CMA. Os 

profissionais são ouvidos não apenas em reuniões e em conversas informais no cotidiano da 

organização, como também em outras ocasiões, como, por exemplo, nas pesquisas internas 

que foram feitas para o desenvolvimento do novo logo e slogan da empresa e para a criação 

da nova decoração do escritório. Com relação a essa última, uma funcionária (E7) explica 

como ocorreu esse processo:   

 

A empresa queria [com a nova decoração do escritório] que a [CMA] tivesse 
uma cara que representasse os próprios colaboradores. [...] Então, eles 
[funcionários] foram até o atelier do artista [que criaria a nova decoração], 
conheceram as obras do artista. Na festa de 2013 de final de ano teve uma 
exposição do artista, ele fez um show, apresentou todo o trabalho dele. [...] ele 
fez pesquisas, ele conversou com as pessoas. As pessoas foram entrevistadas, 
né? E aí fizeram todo um trabalho que aí juntou tudo isso e a arte é o que ele 
entendeu da [CMA]. 

 

Quanto às reuniões realizadas na CMA, elas não são exclusivamente informativas, uma vez 

que nelas há espaços para que os profissionais possam expressar seus pontos de vista e obter 

respostas às suas dúvidas, como nas reuniões que ocorrem semestralmente e que são 

denominadas “bicicleta dupla”. A CEO (E8) informa como são essas reuniões: 

 

[...] nessas reuniões [entre sócios-diretores e funcionários], chamadas de bicicleta 
dupla, a gente conversa de tudo. As pessoas trazem o que elas querem saber e 
são conversas informais, mas formalizadas. Porque são apresentados números da 
empresa, é discutido porque a empresa fez um movimento A ou B. As pessoas 
emitem opinião, fazem perguntas. E são respondidas. 
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Assim, além da prática de ouvir as pessoas, representada pelo valor relativo à competição 

organizacional ‘participação coletiva’, também identificamos nessas reuniões, subjacente à 

prática de poder perguntar e/ou opinar sobre decisões da empresa, o VRCO ‘liberdade’. 

 

No período alvo deste estudo, notamos que não apenas as reuniões periódicas envolvendo os 

sócios-diretores e que já foram anteriormente comentadas nesta seção, mas também as 

reuniões semanais entre funcionários e sócios tinham um direcionamento maior para as 

questões estratégias do negócio. Lembrando que, no intervalo analisado por Leitão (2010) 

algumas reuniões tinham um caráter reflexivo, tendo o papel dos espaços de conversação 

relatados por Durand e Calori (2006). Nessas reuniões era tentado acessar as razões que 

haviam levado os líderes a tomarem decisões contrárias ao que acreditavam e pregavam. Ao 

ser indagado acerca da continuidade das reuniões de reflexão sobre as ações, um funcionário 

(E12) respondeu:   

 

Hoje a gente não tem tempo para refletir mais nada, não. É só uma reunião de 
trabalho. [...] tem uma reflexão, mas é para um lado prático. Eu vou olhar... Cara, 
deu alguma coisa errada, não está legal, eu vou refletir ali o que é que eu preciso 
arrumar e bola [sic] para frente. Não tem mais muito tempo para estar voltando e 
refletindo. 

 

O relato do funcionário acima nos remete a Barrett, Thomas e Hocevar (1995) ao afirmarem 

que uma mudança ocorre quando uma maneira de falar é substituída por outra. Com relação à 

mudança ocorrida nas reuniões, analisando o que foi apresentado nesta seção sobre esse 

assunto é possível verificar que a realização de reuniões com foco nos resultados tornou-se 

uma prática na organização, reforçando o ‘compromisso com o resultado’ como um VRCO 

presente nas interações entre os sócios-diretores e os funcionários. 

 

No que tange ao VRCO ‘participação coletiva’, analisando os períodos anteriores ao 

estudado nesta pesquisa, podemos perceber que a prática de tomar decisões coletivamente já 

era algo que existia desde quando a CMA ainda se chamava Consulting. Segundo Leitão 

(2010), o fundador da empresa tinha o sonho de construir uma organização pautada por um 

estilo de gestão em que as decisões poderiam ser tomadas de forma compartilhada, diferente 

do que ele havia presenciado nas empresas em que tinha trabalhado. Essa prática de tomar 

decisões coletivamente continuou presente na organização no intervalo investigado por 

Biberg (2013).  
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Outra prática que permaneceu na organização é a de ouvir as pessoas, presente não apenas nas 

relações com stakeholders internos, mas também com os externos. Cabe salientar que durante 

o período pesquisado por Biberg (2013) foi criada a CMA Sustentação, com o objetivo de 

oferecer suporte aos projetos desenvolvidos nas organizações-clientes pela CMA São Paulo, 

representando mais um canal para ouvir os clientes. Essa prática de ouvir as pessoas não é 

restrita aos clientes, fornecedores e profissionais da CMA, mas, pela rede social SPED Brasil, 

tem alcançando também o público em geral desde 2008, ano em que foi criada. 

 

Entendemos que o VRCO ‘participação coletiva’, que guia as relações entre os stakeholders 

internos e entre esses e os externos (clientes, fornecedores, parceiros de negócios e público 

em geral), foi ressignificado no intervalo abrangido por este trabalho, uma vez que 

constatamos que a tomada de decisões estratégicas está mais centralizada nos sócios-diretores. 

A própria transformação das empresas CMA Rio de Janeiro e CMA Interior em filiais da 

CMA São Paulo contribuiu para aumentar essa centralização. Outro exemplo que podemos 

citar é que na época estudada por Leitão (2010), a marca CMA (nome da empresa, logo e 

slogan) foi criada em conjunto pelos líderes e funcionários. Já no período abrangido por este 

trabalho, a escolha de um novo logo e slogan foi feita pelos sócios-diretores a partir do 

trabalho executado por uma agência de publicidade, conforme exposto por uma sócia-diretora 

(E9): “a nova identidade foi criada por uma agência. Mas nós [sócios-diretores] também 

participamos muito dessa criação. [...] a decisão do logo e slogan foi toda nossa [dos sócios-

diretores]. Não teve a participação coletiva como foi da outra vez“. Um dos sócios-diretores 

(E2) inclusive salientou que a participação dos funcionários na tomada de decisões 

estratégicas está mais centralizada: “[...] A informação da estratégia é passada para todas as 

pessoas da empresa. [...] Quanto a participar da decisão, eu acho que tem menos pessoas 

participando. Então, assim, eles [os funcionários] compartilham da decisão, né? Não tomam a 

decisão”. 

 

Porém, de acordo com o relatado pelos funcionários, há a possibilidade de tomada de decisão 

com relação à operacionalização das tarefas. Esses profissionais também destacaram que o 

controle e a cobrança de resultados têm aumentado nos últimos anos, citando também que 

nesse período foram introduzidos novos indicadores para auxiliar nesse controle. Ainda 

conforme os entrevistados, eles notaram que estão sendo mais consultados para a tomada de 

decisões estratégicas com relação a assuntos específicos relacionados com o mercado fiscal e 

tributário. Acreditamos que isso possa ter ocorrido devido ao foco que a empresa está dando 
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para a busca por resultados financeiros, visando mais competitividade. Além disso, é preciso 

lembrar o grau de complexidade da legislação fiscal brasileira (DIAS FILHO, 2012) e as 

frequentes mudanças pelas quais tem passado. O que nos remete a Bertero (2001) quando 

afirma que, assim como o aumento da complexidade no cenário musical fez com que os 

regentes passassem a solicitar mais informações dos músicos, também a complexidade no 

mundo empresarial tem “exigido” dos líderes uma consulta maior aos que detém o 

conhecimento especializado na empresa. Ou seja, a participação é fruto da necessidade de 

sobreviver no mercado, do compromisso com o resultado mais uma vez. 

 

Os funcionários entrevistados foram unânimes ao discorrer sobre o objetivo da empresa de 

focar na prestação de serviços de consultoria fiscal e tributária, a preocupação com a 

lucratividade, o aumento de controle sobre resultados (formalização do que gera receita), os 

diferenciais da CMA (contratação via CLT, a prática de ouvir as pessoas e a política de 

“portas abertas”) e também sobre a não existência de uma política formalizada com relação a 

promoções e aumentos de salários.  

  

Verificamos que a estrutura atual de cargos e salários da empresa foi simplificada com a 

mudança da estrutura organizacional que ocorreu no período do estudo desenvolvido por 

Biberg (2013). Além da extinção do cargo de Líder de Unep ou Empreendimento, a 

nomeclatura de alguns níveis também foi alterada. Segundo os sócios-diretores, isso 

aconteceu porque a estrutura antiga, que possuía mais níveis, era tida como confusa por 

alguns funcionários. Na estrutura atual, denominada grade de funções, os funcionários são 

classificados em “categorias funcionais” conforme suas responsabilidades: Iniciante 

(equivalente a estagiário), Autônomo (assistente), Condutor (analista), Educador (especialista) 

e Diretor (líder de equipe), sendo que cada uma dessas categorias tem três níveis (I, II e III). 

Quando o profissional ascende de uma categoria funcional a outra, há uma ampliação de 

responsabilidades e, além de aumento salarial, o funcionário recebe um incremento no 

número de pontos do seu pacote de benefícios. Já a ascensão de um nível a outro decorre do 

aumento da competência do funcionário no desempenho de suas atividades e, nesse caso, há 

apenas uma melhora salarial.  

 

Embora haja essa grade, os funcionários salientaram que não há uma periodicidade nem 

critérios bem definidos e formalizados para progressão na carreira, tanto de uma categoria 

quanto de um nível para outro. Ainda de acordo com esses funcionários, o que ocorre 
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normalmente é o profissional expor ao seu líder seus interesses com relação ao progresso na 

carreira, cabendo ao líder aconselhá-lo sobre os caminhos mais adequados para alcançar esse 

objetivo. É oportuno enfatizar que as decisões com relação a promoções e aumentos salariais 

são de responsabilidade dos sócios-diretores e ocorrem dependendo das possibilidades da 

empresa. Conforme a CEO (E8): “[...] a gente tem uma leitura das pessoas e à medida que é 

possível fazer um encaixe dela na nova faixa a gente faz”.  

 

Por conta de toda essa sistemática, esse processo é visto como subjetivo pelos funcionários, o 

que compreendemos que dificulta o atendimento da necessidade organizacional, apontada por 

Domenico (2007a), de conciliar interesses individuais e coletivos. Os profissionais 

comentaram que não tendo um plano de carreira formalizado, não há parâmetros para 

acompanhar a evolução na carreira e para ter suas expectativas de promoção atendidas, como 

cita o funcionário (E12):  

 

Hoje a gente [CMA] ainda não tem uma estrutura de desenvolvimento de 
pessoas formatada, um plano de carreira para a gente poder medir, avaliar, para 
se pautar com requisitos. [...] Se a gente não tem um plano de carreira bem 
definido, a gente não vai conseguir pautar muita coisa [...]. 

 

Outro aspecto abordado nas entrevistas foi que para ascensão a cargos de nível sênior há 

pouca disponibilidade de vagas e menor rotatividade dentro da empresa. Além disso, também 

foi dito pelos entrevistados que os profissionais que trabalham nas filiais ou que estão 

desenvolvendo projetos em outras cidades distantes da sede da CMA, podem ter menos 

oportunidades de promoção devido a um menor acompanhamento por parte dos seus líderes.      

 

Embora não haja uma política formalizada para cargos e salários, os funcionários acreditam 

que a CMA é uma empresa que oferece oportunidades de atuar em novos desafios 

profissionais, principalmente, ainda segundo os entrevistados, para quem está iniciando na 

carreira, conforme o afirmado pelo funcionário (E10): “A [CMA] é uma boa empresa para se 

trabalhar. Ela não explora, paga os salários em dia, tudo é CLT. Hoje eu vejo a [CMA] como 

uma empresa que pega uma pessoa, ela está com uma gana [sic], ela vai aprender, progredir”. 

 

Retomando a questão das políticas de recursos humanos, cabe frisar que as metas de vendas 

são estabelecidas para a equipe de vendedores da organização e não para cada um desses 

profissionais individualmente. Os sócios-diretores entrevistados acreditam que avaliar 
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coletivamente é mais justo porque o grau de dificuldade de cada venda é muito variável e o 

resultado financeiro das vendas também depende do porte de cada organização-cliente. 

Concluímos que essa forma de estabelecer metas está em linha com o afirmado na filosofia de 

gestão utilizada pela CEO, sobre ser preferível atribuir responsabilidades compartilhadas por 

metas em comum que fazê-lo individualmente porque assim é realizada uma “pressão social” 

ou “pressão entre pares” que, de acordo com Pflaeging (2014), é mais forte que a efetuada 

hierarquicamente. Entendemos também que avaliar coletivamente está em consonância com a 

ênfase que é dada à colaboração e à participação coletiva na CMA. Aliás, a CEO afirmou que 

a implantação de políticas formalizadas pode cercear a colaboração e aumentar a competição 

entre as pessoas. Ainda segundo a CEO (E8): “A [CMA] não é uma empresa de ter políticas 

formalizadas. [...] Porque a gente [CMA] acha que principalmente essas políticas formatadas 

de mercado são mais inibidoras do que patrocinadoras [...]”. Consideramos que essa prática da 

empresa de não ter todas as políticas formalizadas traduz o VRCO ‘informalidade’ como um 

valor subjacente às interações entre funcionários e sócios-diretores.  

 

Pesquisando os trabalhos anteriores que tiveram como foco a CMA, apreendemos que nos 

anos iniciais da organização também não havia uma política formalizada de cargos e salários. 

Ainda no intervalo pesquisado por Leitão (2010), foi criado o PSD (Plano Singular de 

Desenvolvimento), que abrangia metas direcionadas ao desempenho do profissional dentro da 

CMA. Esse plano foi descontinuado em meados de 2011, durante a época analisada por 

Biberg (2013).   

  

Reportando-nos ao trabalho de Leitão (2010) averiguamos que, embora o foco da gestão fosse 

o desenvolvimento humano, os salários dos funcionários nos primeiros anos da empresa 

situavam-se abaixo da média do mercado de consultoria fiscal e tributária. No espaço de 

tempo objeto desta pesquisa, mesmo a CMA tendo como alvo a busca por resultados 

financeiros, conforme todos os entrevistados os salários estavam compatíveis com a média do 

mercado no qual a empresa atua. Ainda no que tange a políticas de recursos humanos, durante 

a etapa final desta dissertação, verificamos que os sócios-diretores estavam planejando uma 

reestruturação no pacote de benefícios. Essa reformulação visava atribuir benefícios menos 

díspares entre as várias faixas salariais. Outro plano que estava em andamento era um estudo 

objetivando criar uma política para bonificar equipes de consultores que começassem a 

realizar vendas de projetos. Segundo já mencionamos nesta seção, uma das ações para 
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aumentar as vendas é que os consultores levem à empresa dificuldades que as organizações-

clientes tenham e que possam representar oportunidades de negócios para a CMA.  

 

Nesse sentido, os sócios-diretores começaram a se referir aos consultores como “pessoas de 

negócios”. Conforme uma sócia-diretora (E9): “[...] nós [sócios-diretores] estamos falando 

[para os consultores]: ‘vocês são as pessoas que têm contato com os clientes, então vocês são 

pessoas de negócios’”. Entendemos que, como mudou o que se espera dos consultores, para 

que eles possam construir novos significados, os sócios-diretores, em consonância com o 

salientado por Barret, Thomas e Hocevar (1995), alteraram também as práticas 

comunicacionais. Heracleous (2002, p. 257) salienta que “o uso de metáforas é uma 

característica fundamental do discurso retórico eficaz”.  

 

Porém, uma mudança no discurso não necessariamente leva a uma mudança imediata nas 

práticas (BARRETT; THOMAS; HOCEVAR, 1995). O discurso, segundo Tsoukas (2005), 

está na ação. Consideramos que uma ação nessa direção está sendo a criação, anteriormente 

mencionada, de uma política de bonificação para as equipes de consultores que realizarem 

vendas de projetos. É oportuno citar ainda que na filosofia de gestão BetaCodex consta que as 

pessoas não devem ficar confinadas a apenas um papel, pois elas possuem competências que 

podem ser utilizadas em várias funções (papéis nas organizações). Esses papéis podem ainda 

mudar de acordo com as necessidades organizacionais. Em uma empresa “papéis mudam com 

frequência, status formal e títulos perdem importância” (PFLAEGING, 2014, p. 72). Além da 

metáfora “pessoa de negócios”, mapeamos também outras durante o período abrangido por 

esta pesquisa (Figura 13). 

 

A metáfora “pessoa de negócios” compreendemos que está inserida no contexto da metáfora 

do “centro e da periferia”. Ambas são utilizadas em reuniões na empresa, sendo que a última é 

para mostrar que as pessoas que estão na periferia são aquelas que possuem contato direto 

com o mercado (como, por exemplo, os consultores e vendedores), e as que estão no centro 

desempenham papéis ou atividades relacionadas com a direção da empresa e devem servir às 

que estão na periferia. Já a metáfora do “trabalho em rede” é usada para significar que as 

pessoas devem trabalhar de maneira interconectada, ajudando umas as outras.  
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Figura 13 – Exemplos de metáforas utilizadas na CMA 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em entrevistas realizadas na empresa 

 

Acreditamos que a metáfora “pessoas de negócios” vai ao encontro de uma das novas práticas 

que identificamos no período alvo deste estudo, que é a de intensificar vendas, refletida no 

VRCO ‘compromisso com o resultado’. E a metáfora do “trabalho em rede” nos remeteu às 

práticas relacionadas com o VRCO ‘colaboração’, incluíndo a dinâmica de trabalho do 

Backoffice, onde dentro de uma mesma equipe todos conhecem o trabalho dos colegas para 

que não ocorra interrupção na execução das atividades. Aliás, verificamos que as pessoas 

dessas equipes utilizam a palavra “backup” para significar também que cada uma delas é uma 

“cópia de segurança” das outras, o que demonstra a importância dada na empresa à 

continuidade do trabalho. A análise dessas metáforas e práticas nos lembrou Barrett, Thomas 

e Hocevar (1995) quando afirmam que o significado não é entregue, mas cocriado mediante 

as práticas. É interessante notar que as metáforas apresentadas neste parágrafo também estão 

presentes na filosofia de gestão BetaCodex (PFLAEGING, 2014), adotada pela CEO da 

CMA.         

 

Outra metáfora que verificamos estar em uso na organização é a da “bicicleta dupla”, 

empregada para significar que todos devem andar juntos, na mesma direção, seguindo os 

propósitos da empresa. Bicicleta dupla, conforme já expusemos, são as rodadas de reuniões 

feitas semestralmente na CMA objetivando discutir com os funcionários as modificações que 

estão ocorrendo. Essas reuniões surgiram no período abrangido pelo estudo de Biberg (2013) 

e nos remeteram às reuniões “Roda Viva”, existentes na época analisada por Leitão (2010), 
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nas quais os funcionários questionavam os líderes acerca de assuntos que necessitavam 

esclarecimento. 

 

Além das metáforas, notamos que ações que foram desenvolvidas na empresa no período 

2013-2015 levaram ao surgimento de um novo vocabulário. O termo “plataforma de execução 

de delivery de consultoria”, por exemplo, utilizado para designar a metodologia e o software 

usados pelos consultores para registrar as ações empreendidas nos projetos, adveio do 

interesse da empresa em oferecer novos serviços focados em consultoria fiscal e tributária. 

Outro exemplo é o vocábulo “filiais”, que passou a ser empregado na organização para se 

referir às unidades CMA Rio de Janeiro e CMA Interior, anteriormente denominadas 

“empresas”. Lembramos que a transformação dessas unidades em filiais está em sintonia com 

o discurso dos sócios-diretores de redução de custos. Isso nos remete ao mencionado por 

Barrett, Thomas e Hocevar (1995) ao frisarem que o discurso cria, sustenta e transforma 

estruturas organizacionais.    

 

Outra ação desenvolvida no intervalo 2013-2105 foi a criação da central de projetos remotos. 

Com o desenvolvimento dessa central, dois novos vocábulos foram introduzidos na empresa 

para se referir aos projetos: remotos e mix (parte presencial e parte remoto). Ainda no que 

tange à linguagem, durante as entrevistas verificamos que tanto os funcionários quanto os 

sócios-diretores, utilizavam o vocábulo “equipe” no sentido de “departamento”. A utilização 

desse vocábulo para se referir a departamento nos remeteu à informalidade nas relações entre 

os vários níveis hierárquicos da empresa. 

  

É importante observar que, segundo Grant et al. (2005), discurso não se limita á prática de 

falar e de escrever, mas se refere também a representações visuais. Aliás, o ambiente pode ser 

entendido como uma forma de comunicação não verbal (RAPOPORT, 1982). Nesse sentido, 

a nova decoração do escritório da empresa pode ser entendida como um discurso. No caso, 

acreditamos que o discurso que a empresa quer passar, principalmente para os stakeholders 

externos, é o de uma empresa inovadora.  

 

5.2 O vir-a-ser da CMA: VRCO e visões de mundo empresarial 

A partir do exposto anteriormente, verificamos que os valores mantidos foram ‘compromisso 

com o resultado’, ‘coerência entre o que é dito e o que é feito’, ‘informalidade’, 
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‘conhecimento especializado’, ‘inovação’ e ‘liberdade’. Lembrando que há uma conexão 

entre os VRCO ‘inovação’ e ‘liberdade’, pois a ausência deste último torna difícil o processo 

de inovação (SIMANTOB; LIPPI, 2003). Grant (1998) frisa ainda que um rígido controle 

organizacional pode inibir a criatividade, condição fundamental para o desenvolvimento de 

inovações e destaca a importância da autonomia na realização das atividades, o que nos 

remeteu à prática “deixar que as pessoas decidam como fazer seu trabalho”, identificada na 

organização e subjacente ao VRCO ‘liberdade’. Os valores relativos à competição 

organizacional ‘compromisso com o resultado’, ‘conhecimento especializado’, ‘inovação’ e 

‘liberdade’ foram valores relativos à competição organizacional que Leitão (2010) apontou 

que haviam sido mantidos durante as fases pelas quais a CMA passou no período por ela 

investigado. É interessante perceber que esses mesmos valores também foram intensificados 

no intervalo estudado por Biberg (2013), a despeito de todas as transformações que ocorreram 

na CMA. 

 

Com relação a ‘coerência entre o que é dito e o que é feito’, na época averiguada por Biberg 

(2013) esse VRCO começou a ficar mais presente nas práticas adotadas na empresa a partir de 

2011 (quando a consultora e atual CEO começou a trabalhar na organização). Ainda no 

período pesquisado por essa autora é que o VRCO ‘informalidade’ foi construído. No que 

tange aos VRCO que foram construídos ao longo do período alvo desta pesquisa, destacamos 

‘compromisso com os sócios-diretores’, ‘esforço pessoal’ e ‘colaboração’.  

 

Apenas um VRCO, ‘compromisso com o fundador’, presente nos períodos analisados por 

Leitão (2010) e Biberg (2013), foi descontinuado no intervalo analisado neste estudo. 

Entendemos que esse valor relativo à competição organizacional foi substituído pelo VRCO 

‘compromisso com os sócios-diretores’. 

 

No que se refere aos valores relativos à competição organizacional que foram ressignificados, 

identificamos ‘participação coletiva’ e ‘primazia do ser humano’. Conforme anteriormente 

mencionado nesta seção, o ser humano passou a ser visto não mais de forma integral, e sim 

entendido como “ser profissional”. Os atuais sócios-diretores acreditam que, ao oferecer 

oportunidades para o desenvolvimento profissional dos funcionários, também estão 

contribuindo para o desenvolvimento humano desses últimos. Faz-se necessário frisar que, 

embora a CMA tenha passado a enfatizar o aperfeiçoamento profissional dos funcionários 

voltado aos interesses do negócio, ainda há uma preocupação por parte das lideranças com 
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relação ao que os funcionários desejam para suas carreiras, segundo inclusive afirmado pela 

CEO ao comentar que desenvolvimento humano é conseguir unir o que a pessoa quer da vida 

profissional e o que a empresa pode oferecer. Nas entrevistas realizadas, verificamos que os 

profissionais são consultados pela direção sobre promoções e transferências para trabalhar nas 

filiais da empresa e que não há nenhum tipo de represália caso eles não aceitem as propostas. 

Ou seja, as promoções e transferências não são impostas.  

 

Ainda sobre o VRCO ‘primazia do ser humano’, é importante salientar que muitos projetos 

voltados ao desenvolvimento humano dos funcionários foram encerrados na época analisada 

por Biberg (2013), não sendo mais retomados. Naquele período a empresa passou por uma 

crise financeira e houve forte valorização do ‘compromisso com o resultado’, principalmente 

a partir da entrada, em 2011, da consultora e atual CEO da CMA, que implantou uma série de 

medidas focando o aumento da lucratividade. Porém, ainda em 2010, já havia indícios de que 

o valor relativo à competição organizacional ‘primazia do ser humano’ estaria sendo 

reconstruído, devido à preocupação crescente com o alcance de resultados financeiros em 

detrimento da promoção do desenvolvimento humano e social (LEITÃO, 2010).  

 

É interessante perceber que nos primeiros anos da CMA o fundador contratou uma consultoria 

para ajudá-lo a operacionalizar a sua visão de como o mundo empresarial deveria ser. Já em 

2011, quando a empresa estava passando por uma crise, foi contratada uma consultoria para 

fazer um diagnóstico do negócio e adequá-lo às necessidades impostas pelo mercado, não só 

para garantir a sobrevivência da empresa, mas também aumento da lucratividade, indo ao 

encontro da visão de mundo empresarial como ele é. Outro ponto importante a ser destacado é 

que enquanto a primeira crise ocorrida na empresa, que se deu no ano de 2006, aconteceu 

porque a organização focou no desenvolvimento humano em detrimento da busca por 

resultados financeiros, a de 2011 foi motivada pelo acirramento da concorrência.  

 

Achamos pertinente entender o contexto em que a CMA se encontrava tanto em 2006 quanto 

em 2011. Para tanto, lembramos que o fundador recebeu a proposta, em 2005, de estabelecer 

uma empresa nova com os recursos já existentes da área de consultoria da Empresa-mãe, ou 

seja, não precisou se preocupar em captar recursos para fundar a organização. Além disso, a 

Empresa-mãe indicava aos seus clientes os serviços de consultoria da CMA (à época 

denominada Consulting) que, por sua vez, também atuava como um canal de vendas do 

software da Empresa-mãe. Dessa forma, a Consulting possuía a “garantia” de uma carteira de 
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clientes (LEITÃO, 2010). Acreditamos que essa “certeza” de faturamento permitiu às 

lideranças a dedicação ao “sonho” do fundador de construir uma empresa focada no 

desenvolvimento humano e social. Em 2011, contudo, a Empresa-mãe havia sido adquirida 

por um grande grupo multinacional que rapidamente começou a expandir seus canais de 

revenda que, atualmente (final de 2015), já correspondiam a mais de 300. Ademais, 

começaram a surgir novas consultorias no segmento fiscal e tributário. Diante desses fatores, 

a empresa precisou aumentar a atenção dada ao compromisso com os resultados financeiros, 

pois já não havia mais a “garantia” de uma carteira de clientes e, portanto, de faturamento.   

   

Mesmo vivenciando o acirramento da concorrência, os líderes poderiam ter mantido a visão 

de mundo empresarial como deveria ser. No entanto, notamos que houve uma mudança nessa 

visão, que entendemos ter sido iniciada na época investigada por Biberg (2013), mais 

especificamente com a entrada da diretora administrativo-financeira (atualmente a CEO da 

organização), que trouxe uma nova visão de mundo empresarial sobre como as oganizações 

deveriam ser e que encontrou eco nas visões de mundo empresarial dos sócios-diretores 

atuais. Lembrando que as visões de mundo possuem relação com os valores pessoais 

(ROHAN. 2000) e se refletem nas ações das pessoas nas organizações, constituindo práticas 

ao longo do tempo, subjacente às quais estão os VRCO.  

 

Nessa nova visão de mundo empresarial como deveria ser, o objetivo fim da organização não 

é mais o desenvolvimento humano, e sim o lucro. Porém, achamos oportuno salientar que 

essa visão não engloba o lucro “a qualquer custo”, mas seguindo certos princípios nos quais 

os sócios-diretores acreditam. A empresa ainda mantém uma gestão que busca o 

desenvolvimento humano (entendido agora como desenvolvimento profissional dos seus 

funcionários) e social. Há uma preocupação, conforme anteriormente salientada, com relação 

ao que os funcionários desejam para suas carreiras, a quais caminhos querem seguir na 

empresa para se desenvolver profissionalmente.  

 

Ademais, a CMA ainda conserva características que eram, desde o período analisado por 

Leitão (2010), consideradas como diferenciais pelos seus funcionários e que podem ser 

evidenciadas, por exemplo, nos VRCO ‘participação coletiva’ (principalmente a prática de 

ouvir as pessoas, muito destacada pelos profissionais nas entrevistas), ‘liberdade’ (subjacente 

às práticas de poder trabalhar remotamente, ter flexibilidade de horário, poder falar com 

profissionais de vários níveis hierárquicos por meio de vários canais, decidir como fazer seu 
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trabalho e poder perguntar e/ou opinar sobre decisões da empresa), ‘coerência entre o que é 

dito e o que é feito’ (por exemplo, a contratação via CLT, englobada na prática de agir em 

conformidade com as leis e regulamentos do país). Nas entrevistas, vários funcionários 

comentaram que o ambiente de trabalho na CMA é muito bom e que há um clima de 

participação e colaboração entre os colegas não só de uma mesma equipe, mas também entre 

as várias equipes existentes na empresa. O fácil acesso às lideranças também foi salientado 

que continua presente na empresa, mesmo com as mudanças ocorridas no grupo diretivo. 

 

Ainda sobre a visão de mundo empresarial como deveria ser, Leitão (2010) afirmou em seu 

estudo que o fato da CMA ser compliance (agir em conformidade com as leis e regulamentos 

do país) e de aplicar corretamente, nas suas organizações-cliente, a legislação fiscal e 

tributária, estava relacionado à preocupação com o desenvolvimento social, englobada nessa 

visão. No período desta pesquisa notamos que, mesmo com a ênfase dada aos resultados 

financeiros, a visão de mundo empresarial como deveria ser manteve esses aspectos com 

relação ao desenvolvimento social.  

 

No período investigado por Leitão (2010) e no início do período estudado por Biberg (2013), 

a organização ora focava o desenvolvimento humano, ora o compromisso com o resultado 

financeiro. Na época que analisamos (2013-2015), notamos que havia um equilíbrio maior 

entre as duas visões de mundo empresarial, até porque o desenvolvimento humano passou a 

ser visto como desenvolvimento profissional dos funcionários. Dessa forma, contribuindo 

também para o alcance dos objetivos financeiros. Aliás, o lucro passou a ser entendido como 

uma condição para que haja o desenvolvimento dos funcionários. Sem lucro, a organização 

não consegue sobreviver no mercado, mantendo e gerando novos empregos. O lucro é 

importante também, de acordo com as lideranças, para que sejam oferecidas melhorias aos 

profissionais, segundo pode ser conferido na fala de um sócio-diretor (E3):  

 
Hoje a gente [sócios-diretores] tem esse foco [compromisso com o resultado 
financeiro] [...]. Nós temos ciência que precisamos reconstruir a nossa estrutura 
de cargos e salários, precisamos reconstruir a nossa oferta de benefícios [...]. 
Mas, para isso, nós precisamos ter dinheiro, ter certa estabilidade, para voltar a 
ofertar programas mais estruturados que ajudem as pessoas a se organizar. 

 

Embora esse enfoque nos resultados financeiros, verificamos que práticas relacionadas à 

qualidade de vida dos profissionais e que foram implementadas ainda nos anos iniciais da 

organização, continuaram sendo desenvolvidas na CMA no período 2013-2015. Entre elas, 
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citamos: café da manhã servido diariamente na copa, com opções variadas e cujo cardápio é 

elaborado por uma nutricionista; disponibilização de sucos, água, café, chá e frutas para que 

as pessoas possam se alimentar de maneira saudável durante o expediente; lanche da tarde 

servido pela copeira, na mesa de cada funcionário; e a existência da “sala de descompressão”, 

que mesmo com a mudança de endereço do escritório no período analisado por Biberg (2013), 

foi novamente instalada na época objeto do nosso estudo. Foram incluídos também, no 

intervalo alvo desta pesquisa, cursos de idiomas, de pós-graduação e MBA no pacote de 

benefícios oferecidos aos funcionários, o que entendemos refletir a preocupação com o 

desenvolvimento profissional notada no período examinado. 

 

Também achamos relevante enfatizar que determinados fatos analisados no estudo de Leitão 

(2010) não condiziam com a realidade do que acontecia naquela época, segundo os 

profissionais entrevistados para o desenvolvimento desta pesquisa. Acreditamos que isso pode 

ter ocorrido, pois, conforme afirmado por Tsoukas (2005), fatos em retrospectiva podem levar 

em consideração questões de vaidades, interesses, poder e ambiguidade, possibilitando 

contradições. Os salários dos funcionários da CMA, por exemplo, naquela época estavam 

abaixo da média do mercado das consultorias fiscais e tributárias e as empresas do grupo 

localizadas em outras cidades não trabalhavam em parceria, não compartilhando recursos 

entre elas. A nosso entender, esses exemplos vão de encontro à proposta de construção de 

uma organização com foco no desenvolvimento humano e social, que era o objetivo fim da 

empresa no intervalo estudado por Leitão (2010). 

 

Para finalizar essa análise, apresentamos na próxima página a Figura 14, contendo os valores 

pessoais do fundador, as visões de mundo empresarial e os VRCO da CMA com relação ao 

período que investigamos, bem como ao longo das fases analisadas pelas pesquisadoras 

Leitão (2010) e Biberg (2013). 
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Figura 14 – CMA: uma construção ao longo de dez anos 

                 Anterior a 2005    1º Sem/2005 ao 1º Sem/2006   2º Sem/2006 ao início de 2010  1º Sem/2010 ao 2º Sem/2012    1º Sem/2013 ao 2º Sem/2015

     

  

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em análises desenvolvidas sobre o período 2013-2015 e em Biberg (2013) e Leitão (2010, p.110) 
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Primazia do ser humano* 
Compromisso com o resultado 
Participação coletiva* 
Liberdade 
Conhecimento especializado 
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diretores 
Inovação  
Coerência nas ações 
Informalidade 
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Reposicionamento da empresa: 
foco na lucratividade 

1º Sem/2013 ao 2º Sem/2015 

O mundo empresarial como deveria ser 
Uma organização “diferente”, tendo o lucro como 

objetivo-fim, porém preocupando-se também com a 
promoção do desenvolvimento profissional dos 

funcionários e social.  

O mundo empresarial como ele é 
A organização tem como fim a obtenção de lucro, 

sendo as pessoas usadas como meio (recursos) para 
obtê-lo. 

VRCO da CMA 

O mundo empresarial como deveria ser 
Uma organização “diferente”, que coloca a promoção do desenvolvimento humano e 

social como objetivo-fim, tendo o lucro como meio para alcançá-lo. 

O mundo empresarial como ele é 
A organização tem como fim a obtenção de lucro, sendo as pessoas usadas como meio 

(recursos) para obtê-lo. 
 

* Valores relativos à competição organizacional ressignificados no intervalo 2013-2015 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A mudança é a lei da vida” 

John Kennedy 

 

Neste estudo, a mudança nas empresas é entendida sob uma perspectiva contínua, que emerge 

das ações cotidianas dos atores que atuam no âmbito das organizações, ao longo do tempo, 

subjacente às quais estão os valores relativos à competição organizacional, mediante 

acomodações e experiências frente às contingências diárias (ORLIKOWSKI, 1996), em um 

processo constante de construção do vir-a-ser (ou tornar-se - “organizational becoming”, 

segundo TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567) das organizações ao longo do tempo. Tendo isto 

em mente e considerando a importância dos estudos longitudinais para a investigação das 

mudanças nas empresas (MINTZBERG, 1979; PETTIGREW, 1990; VAN DE VEN; 

HUBER, 1990; VAN DE VEN; POOLE, 1995; BEER; EISENSTAT, 1996; ORLIKOWSKI, 

1996), buscamos dar sequência ao projeto do CNPq no âmbito do grupo de pesquisa de 

Valores, Dignidade e Gestão, continuando os estudos em uma empresa (CMA) que foi 

fundada a partir de uma proposta diferenciada de gestão, visando responder a seguinte 

pergunta: quais valores relativos à competição organizacional (VRCO) foram mantidos, 

descontinuados ou ressignificados ao longo do processo de mudança organizacional da 

CMA, no período de 2013 até final de 2015?  

 

Para tanto, procuramos descrever e analisar o processo de vir-a-ser da organização no período 

estudado, fazendo conexão com os intervalos anteriores, bem como identificar e analisar as 

práticas construídas nesse período pelos stakeholders internos, apreendendo os valores a elas 

subjacentes. Nesse sentido, houve um esforço da pesquisadora em suspender suas pré-

concepções sobre o tema estudado, fruto do conhecimento dos trabalhos sobre mudança 

organizacional e VRCO desenvolvidos anteriormente na CMA por Leitão (2010) e Biberg 

(2013), não indo a campo esperando, por exemplo, encontrar as mesmas práticas e os mesmos 

significados para os valores relativos à competição organizacional relatados nessas pesquisas 

anteriores. 

 

Alcançamos os objetivos específicos propostos, uma vez que, com nosso estudo, conseguimos 

analisar o processo de vir-a-ser da CMA, de 2013 até final de 2015, descrevendo-o e 
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concatenando-o com as épocas anteriores, o que possibilitou apresentar o vir-a-ser da empresa 

ao longo do tempo desde a sua fundação. Também pudemos, a partir da identificação das 

práticas, apreender os valores relativos à competição organizacional presentes no intervalo 

alvo deste estudo e subjacentes às interações entre os stakeholders da CMA, sob o ponto de 

vista dos stakeholders internos. Como resultado, foi possível identificar que os VRCO 

‘coerência entre o que é dito e o que é feito’, ‘informalidade’, ‘compromisso com o 

resultado’, ‘conhecimento especializado’, ‘inovação’ e ‘liberdade’ foram mantidos. Esses 

quatro últimos são valores relativos à competição organizacional que Leitão (2010) apontou 

que haviam sido mantidos durante as fases pelas quais a CMA passou no período por ela 

investigado. É interessante perceber que esses mesmos valores também foram intensificados 

no intervalo estudado por Biberg (2013), a despeito de todas as transformações que ocorreram 

na CMA. Assim, nos perguntamos se esses seriam os chamados, na literatura organizacional, 

de valores essenciais (VRCO core, em DOMENICO, 2007a), que garantiriam a sobrevivência 

das organizações ao longo dos anos. Todavia, indagamos se valores que persistem ao longo 

do tempo também não poderiam levar as organizações à falência. Nesse sentido, achamos 

importante o acompanhamento contínuo da empresa, além da realização de pesquisas 

longitudinais em outras organizações, acompanhando o vir-a-ser delas, para obter um 

entendimento mais aprofundado sobre valores relativos à competição organizacional que 

permanecem ao longo dos anos nas empresas, sobretudo para entender se e porque eles se 

tornam menos provisórios do que outros e quais as consequências para as organizações. 

 

Com relação aos VRCO que foram ressignificados, identificamos ‘participação coletiva’, uma 

vez que a tomada de decisões estratégicas passou a ser mais centralizada nos sócios-diretores, 

e ‘primazia do ser humano’, que no intervalo pesquisado foi evidenciada na prática de 

oferecer aos funcionários oportunidades de atuar em novos desafios profissionais. Lembrando 

que, nesse período, o ser humano no papel de funcionário da CMA, passou a ser entendido 

não mais de forma holística, como nas épocas anteriores, e sim como “ser profissional”. Além 

disso, apreendemos também que o ‘compromisso com o fundador’, um dos VRCO presente 

nos períodos analisados por Leitão (2010) e Biberg (2013), foi descontinuado, sendo 

substituído pelo novo valor relativo à competição organizacional ‘compromisso com os 

sócios-diretores’ que, assim como os VRCO ‘esforço pessoal’ e ‘colaboração’, foram 

construídos à época deste trabalho. Desse modo, pelo exposto neste e no parágrafo anterior, é 

possível perceber que respondemos a questão de pesquisa proposta para este estudo. 
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Nesta pesquisa identificamos alteração da visão de mundo empresarial como deveria ser, a 

qual passou a ter como fim não mais o desenvolvimento humano, e sim o lucro, porém sem 

deixar de lado a preocupação com o desenvolvimento profissional dos funcionários e social, 

segundo já apresentamos na seção anterior desta pesquisa. As visões de mundo empresarial, 

que anteriormente eram consideradas antagônicas, no intervalo objeto desta pesquisa, 

entendemos ser diferentes, porém não opostas. Até porque a visão de mundo empresarial 

como deveria ser passou a ter também como fim o lucro e o desenvolvimento humano passou 

a ser visto como desenvolvimento profissional dos funcionários. A nova visão de mundo 

empresarial como deveria ser se refletiu tanto nas alterações no vocabulário que constatamos 

no período analisado, como nas novas práticas e nos novos VRCO identificados. O que nos 

lembra Tsoukas (2005) quando afirma que discurso e práticas estão imbricados, sendo que 

“mudanças no discurso levam a mudanças nas práticas, e vice-versa” (p. 99), em um processo 

contínuo. 

 

No que se refere às mudanças no discurso, Grant et al. (2005, p. 8) afirmam que “o 

surgimento de significado dominante ocorre quando discursos alternativos são destruídos e é 

indicativo das relações de poder que entraram em jogo”. Observamos na CMA uma 

substituição de diversos discursos que tinham como foco o desenvolvimento humano, por 

discursos que representam o pensamento dos stakeholders internos que estão no poder (a 

CEO e os demais sócios-diretores que com ela compactuam). No que tange às metáforas 

utilizadas no intervalo objeto deste estudo, por exemplo, notamos que muitas delas tinham 

relação direta com compromisso com o negócio e não identificamos nenhuma unicamente 

relacionada com o desenvolvimento humano, como havia na época analisada por Leitão 

(2010). Observamos que não se tratou necessariamente de uma imposição de discursos, uma 

vez que entendemos que os funcionários ajudaram a “validar”, cocriar significado 

(BARRETT; THOMAS; HOCEVAR, 1995), à medida que aceitaram esses novos discursos e 

divulgaram essa aceitação com ações (práticas) recorrentes ao longo do tempo, mediadas pela 

linguagem. Ou seja, houve uma negociação de significados. O que nos remete a Mumby e 

Stohl (1991), quando destacam que o surgimento de um significado dominante é um processo 

que envolve a negociação de significado entre diferentes atores com distintos pontos de vista 

e interesses, porém não poderíamos deixar de sublinhar que entre os funcionários e os sócios-

diretores existe uma assimetria de poder, que pode influenciar essa negociação.  
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O VRCO ‘compromisso com o resultado’ esteve presente no discurso dos sócios, gerando 

novas práticas, como, por exemplo: oferecer novos serviços focados em consultoria fiscal e 

tributária, otimizar o tempo/custo de alocação dos profissionais na execução dos projetos, 

intensificar vendas, implementar indicadores de gestão e tomar decisões rapidamente, que por 

sua vez, reforçaram os novos vocábulos relacionados a resultados. Parece-nos também que 

todos os VRCO apreendidos estão contribuindo direta ou indiretamente para o alcance de 

resultados financeiros. Até porque verificamos que passou a existir uma cobrança maior por 

resultados e um acompanhamento mais frequente via mecanismos de controle. Na época 

analisada por Leitão (2010), por exemplo, segundo nos foi relatado nas entrevistas, não havia 

acompanhamento constante dos custos dos projetos, e isso muitas vezes acarretava prejuízos à 

empresa. Recordamos que no intervalo alvo deste estudo foi desenvolvido, pela primeira vez 

na organização, um sistema interno para realizar a gestão dos projetos executados nas 

organizações-cliente. A propósito, percebemos no período analisado, um esforço no sentido 

de formalizar práticas relacionadas à geração de receita. Portanto, salientamos que não é 

apenas a construção, a ressignificação ou o abandono de valores relativos à competição 

organizacional que devem ser analisados, mas também as relações entre eles e o que contam 

sobre o tornar-se organizacional. 

 

Entendemos, desse modo, que os pontos destacados anteriormente com relação ao discurso, às 

práticas e aos VRCO, vão ao encontro do elencado por Barrett, Thomas e Hocevar (1995) 

quando afirmam que é pelos padrões do discurso que as ações (que podemos compreender 

enquanto práticas se repetidas ao longo do tempo) e as estruturas são criadas, transformadas e 

mantidas e que valores relativos à competição organizacional, a nosso ver, como categorias 

institucionalizadas pela construção social intersubjetiva (CUNLIFFE, 2008), podem ser 

construídos, ressignificados ou descontinuados, uma vez que estão subjacentes às práticas. 

 

Muitas alterações ocorreram na CMA, inclusive na estrutura organizacional, que no período 

analisado neste estudo seguia o mainstream presente no campo das consultorias fiscais, 

conforme afirmado em entrevista. No entanto, os profissionais relataram que a organização 

ainda mantinha determinados aspectos que eram, desde a época pesquisada por Leitão (2010), 

considerados diferenciais com relação a outras empresas do setor fiscal e tributário, tais como: 

a flexibilidade de horário de trabalho; a possibilidade de falar com profissionais de vários 

níveis hierárquicos, inclusive as lideranças, por meio de vários canais; de decidir como fazer 

seu trabalho e a contratação via CLT. O que nos leva a crer que a organização ainda se 
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diferencia do mainstream da gestão no setor do qual ela faz parte. Aliás, o uso de 

determinadas metáforas, a decoração diferenciada presente no escritório da CMA e a 

atribuição de nomenclaturas próprias para os cargos, podem ser meios utilizados também para 

diferenciar a organização de seus concorrentes. 

 

Embora a empresa ainda se diferencie do mainstream da gestão, notamos que ela está mais 

próxima desse mainstream que nas épocas analisadas por Biberg (2013) e, principalmente, 

por Leitão (2010). É preciso considerar que se entendemos a mudança como contínua, 

assumindo que tudo muda o tempo todo (FORD; FORD, 1994), as características do que é 

considerado uma gestão tradicional também se modificam ao longo do tempo. Assim, 

aspectos que hoje são diferenciais da CMA, futuramente poderão ser vistos como 

característicos desse mainstream, o que nos leva a indagar se, ao longo dos próximos anos, os 

líderes da empresa continuarão buscando diferenciá-la.  

 

Achamos pertinente salientar que tanto os sócios-diretores, quanto os funcionários 

entrevistados, consideraram o fato da CMA ser compliance (agir em conformidade com as 

leis e regulamentos do país) como um diferencial com relação às outras organizações. 

Preocupa-nos perceber que, diante de tantos escândalos de corrupção que vêm acontecendo 

nos últimos anos, não só na política, mas também envolvendo diversas empresas 

(MOKHIBER, 1988; BORINI; GRISI, 2009; MEDEIROS, 2013), o ato de seguir as leis, que 

deveria ser entendido como uma obrigação, possa estar sendo percebido como um diferencial 

no mundo empresarial.    

 

Diante de todo esse estudo que empreendemos e que descrevemos na seção de apresentação, 

análise e discussão dos resultados, sobre os eventos que aconteceram na CMA levando a 

alterações nas visões de mundo, discursos, práticas e nos valores relativos à competição 

organizacional, percebemos o defendido por Orlikowski (1996) sobre as mudanças nas 

empresas serem intrínsecas às práticas diárias e inseparáveis das ações em andamento dos 

membros organizacionais. Tsoukas e Chia (2002) também entendem a mudança como uma 

construção social. Segundo esses pesquisadores, os atores organizacionais estão 

continuamente reconstruindo suas redes de crenças, entendidas neste trabalho como valores 

(mais especificamente, valores relativos à competição organizacional), e hábitos de ação, 

vistos enquanto práticas, em busca de acomodar novas experiências obtidas por meio das 

interações, em uma tentativa de organizar o fluxo contínuo que compõe a realidade. 
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O desenvolvimento de estudos longitudinais para estudar mudanças nas organizações 

possibilita um entendimento mais aprofundado a respeito desse processo. Já em 1978, Porras 

e Berg recomendavam que os pesquisadores aumentassem a frequência da coleta de dados e o 

período dedicado a ela nos estudos sobre mudanças. Armenakis e Bedeian (1999) relataram 

pesquisas cujas conclusões reveladoras só foram possíveis devido a estudos longitudinais com 

duração de vários anos. Por outro lado, Pettigrew (1990) salienta alguns desafios ao se adotar 

esse tipo de estratégia de pesquisa: o esforço e tempo necessários para desenvolvê-lo; e a 

coleta e análise de dados, que em estudos longitudinais, são tarefas sociais e intelectuais 

altamente complexas.  

 

Neste estudo, podemos citar como desafios: a necessidade de reiterar a autorização da 

empresa (em estudos longitudinais é necessário obter a autorização a cada reentrada, uma vez 

que as pessoas responsáveis não são necessariamente as mesmas); o acesso a documentos na 

organização sobre períodos anteriores ao desta pesquisa; a obtenção de dados adicionais para 

compreender qual era o contexto (tanto interno quanto externo) no qual a empresa estava 

inserida nos diferentes intervalos investigados e entender a influência desses contextos nos 

eventos que aconteceram na CMA. 

 

Por sua vez, ficou claro o afirmado por Tsoukas (2005) sobre o recontar do processo permitir 

aos atores organizacionais reexaminarem a mudança e direcionarem a atenção para aspectos 

da organização e atores que não foram expostos na história oficial, revelando questões como 

vaidades, dominação, interesses, poder e ambiguidades, possibilitando que o pesquisador 

acesse contradições e significados que anteriormente não haviam sido mencionados. 

Encontramos descrições diferentes hoje sobre os períodos passados. No entanto, dez anos 

atrás, os atores não tinham esse passado construído, ou seja, o sensemaking foi feito a partir 

de outro referencial. Daí a importância de acompanhar os stakeholders em diferentes 

momentos, para poder compreender como o processo, de fato, se dá. Se ficarmos somente 

com as explicações ex post facto corremos o risco de eliminar a complexidade da construção 

social e do tornar-se organizacional. Desse modo, acreditamos ser relevante continuar as 

pesquisas na CMA, buscando investigar se os VRCO que guiam as interações entre os 

stakeholders da empresa serão mantidos ou modificados nos próximos anos e se a 

organização permanecerá se diferenciando do mainstream da gestão e, em caso afirmativo, 

como e por que.  
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Cabe ressaltar algumas limitações deste estudo, como, por exemplo: as entrevistas terem sido 

realizadas apenas com stakeholders internos e a ausência de entrevistas com ex-funcionários 

da empresa, bem como com o fundador, que poderiam fornecer novas e importantes 

informações e pontos de vista sobre as questões analisadas neste estudo. O fato de as 

entrevistas terem sido realizadas em um contexto de crise econômica também pode ter sido 

um limitador, uma vez que notamos, em alguns entrevistados, certo receio em fornecer 

determinadas informações e preocupação em saber como os dados por nós coletados seriam 

utilizados na pesquisa, bem como se os sócios-diretores teriam acesso a essas informações. 

Assim como um dos sócios-diretores citou ter percebido que em um contexto de crise 

econômica há um receio maior por parte dos funcionários em exporem opiniões que possam 

gerar conflitos nas reuniões da empresa, isso pode ter acontecido em entrevistas realizadas 

para esta pesquisa. 

 

Levando em consideração as limitações deste estudo, elencamos mais algumas sugestões para 

pesquisas futuras na CMA: abranger outros stakeholders que não apenas os internos, como 

clientes, fornecedores e comunidade; bem como entrevistar ex-funcionários e ex-sócios. Além 

disso, propomos estudos longitudinais dos valores relativos à competição organizacional em 

empresas de diferentes setores, buscando identificar a possibilidade de haver VRCO mais 

presentes em organizações de determinados segmentos do mercado e valores que possam 

explicar a sobrevivência de empresas ao longo do tempo em determinados segmentos. 

Também sugerimos continuar a pesquisar os VRCO em empresas que possuem uma proposta 

de serem diferenciadas, como, por exemplo, em organizações com foco em inovação social e 

com fins lucrativos (DOMENICO, 2015), para estudar o vir-a-ser dessas empresas ao longo 

do tempo, acompanhando se elas continuarão mantendo essa proposta.  

 

Nesta pesquisa, identificamos também que a visão de mundo empresarial como deveria ser 

mudou e que, por conta disso, houve uma nova construção de práticas e de valores relativos à 

competição organizacional. Sugerimos, portanto, em pesquisas futuras na CMA, apurar se as 

visões de mundo empresarial serão modificadas com a eventual saída de pessoas que detém 

essas visões na empresa, como ocorreu no estudo de Katsurayama (2014) e na própria CMA. 

 

Por fim, com este trabalho trouxemos contribuições acadêmicas, ao colaborarmos para 

consolidar outra possibilidade metodológica para o entendimento da mudança contínua, 

enquanto um processo de organizing, de vir-a-ser, mediante a análise de valores subjacentes 
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às interações de atores, que atuam enquanto stakeholders. Compreendendo, por exemplo, 

como os VRCO, enquanto construções sociais, podem ser mais ou menos provisórios e como 

as relações entre eles podem ser modificadas.  

 

Além disso, mostramos a importância de se fazer estudos longitudinais para a compreensão 

das mudanças nas organizações que, apesar de recomendados por vários autores 

(ARMENAKIS; BEDEIAN, 1999; ORLIKOWSKI, 1996; HERACLEOUS, 2002), não são 

comuns no Brasil. Trouxemos contribuições práticas também, ao oferecer aos gestores uma 

nova lente para entender as mudanças nas organizações, e ao colocar luz em empresas que 

buscam uma forma diferenciada de administração (LEITÃO; DOMENICO, 2012), 

analisando-as ao longo do tempo, em seu vir-a-ser. 
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APÊNDICE A – TCLE: ORGANIZAÇÃO 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 
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APÊNDICE C – TCLE: PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto de pesquisa, MUDANÇA E VALORES RELATIVOS À 
COMPETIÇÃO ORGANIZACIONAL: ILUMINANDO EXPERIÊNCIAS PARA ALÉM DO  
MAINSTREAM  DA GESTÃO, cujo objetivo é compreender a construção e reconstrução das práticas e valores 
subjacentes às interações entre os stakeholders da empresa.  
 
Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de entrevista individual ou coletiva (grupo de foco), 
observação não participante, conversas espontâneas e documentos. A entrevista será conduzida pela 
Pesquisadora 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 à Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais 
dúvidas e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As 
informações coletadas serão gravadas (em formato de áudio e vídeo), transcritas para permitir melhores 
condições de tratamento dos dados pela Pesquisadora Responsável e analisadas em conjunto com a de outros 
participantes.  
 
Será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, no que concerne aos 
nomes dos participantes (apenas a Orientadora e a Pesquisadora Responsável terão acesso a essa informação). 
Tanto no relatório final da pesquisa, quanto em artigos acadêmicos dela derivados, será mantido o anonimato dos 
entrevistados, da organização onde trabalham e do local de realização da entrevista.  

 
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, 930 - Ed. 
João Calvino - Térreo. 
 
Desde já agradecemos sua colaboração. 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela Pesquisadora 
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(a) Participante:_____________________________________________________ 
 
Assinatura do(a) Participante:____________________________________________________ 
 

 
Declaro que expliquei ao(à) Participante os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 
riscos/desconfortos, a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como 
esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
 
 

São Paulo,         de                                de 2015. 
 
 
Alessandra Colla Soletti Tussi                           Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 
Pesquisadora Responsável                                                                                           Orientadora 
                                                                                                          Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 
                                                                                                          Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA 
                                                                                                               Rua da Consolação, 930 - CEP 01302-907 –  
                                                                                                                            Consolação - São Paulo – SP 
                                                                                                                                  Tel: (11) 2114-8597.  
                                                                                                                      E-mail: silviarussi@mackenzie.br 
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APÊNDICE D – CONVITE PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL: FUNCIONÁRIOS 
(EXEMPLO) 

 

Prezado [Nome do funcionário]: 
 
 
Meu nome é Alessandra Colla Soletti Tussi, sou Mestranda em Administração na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e faço parte de um projeto de pesquisa 
realizado em parceria com a [nome da organização]. Esse projeto existe desde 2009, 
coordenado pela Profa. Silvia Marcia Rusi De Domenico, minha orientadora, e 
enfoca os seguintes assuntos: Mudança e Valores Organizacionais. O objetivo do 
projeto é compreender a construção e reconstrução das práticas e valores subjacentes 
às interações entre os stakeholders da empresa.  
 
Iniciado à época com a autorização do fundador, [nome do fundador], prosseguiu, em 
2012, com um projeto de iniciação científica (Julia Biberg) e foi ratificado, mais 
recentemente, por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo), 
assinado pelo seu presidente [nome do presidente], onde encontrará informações 
mais detalhadas sobre o projeto. Desde 2013, esse estudo possui a chancela do 
CNPq, intitulando-se "Mudança e valores nas organizações: iluminando experiências 
brasileiras para além do mainstream da gestão".  
  
Por ter presenciado as mudanças ocorridas nos últimos anos na organização, pela sua 
experiência de trabalho na empresa, incluindo passagens pelas duas filiais da CMA 
São Paulo e pelo trabalho de reorganização que vem desenvolvendo na [área], poder 
entrevistá-lo seria muito importante para o desenvolvimento desse projeto.  
 
Friso que é garantido o sigilo com relação ao seu nome, bem como ao nome da 
organização. Para que possamos posteriormente analisar os dados coletados, a 
entrevista seria gravada. Porém, durante ou após a entrevista, caso seja abordado 
algum assunto confidencial é possível solicitar a sua não inserção no estudo. 
 
Poderíamos, por favor, agendar uma data e horário para a realização da entrevista 
nesta ou na próxima semana? A entrevista pode ocorrer na sede da [nome da 
organização], por Skype ou em local que achar mais conveniente, bem como no dia e 
horário que for o mais apropriado para você. No dia da entrevista é entregue um 
documento onde está expresso o nosso compromisso com as questões éticas da 
pesquisa, incluindo garantia de confidencialidade quanto ao nome do entrevistado e 
da organização. 
  
 
Estou à sua disposição caso queira sanar alguma dúvida referente ao projeto ou a 
entrevista. 
Agradeço desde já. 
 
Abraços, 
Alessandra Colla Soletti Tussi 
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APÊNDICE E – CONVITE PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL: SÓCIOS-
DIRETORES (EXEMPLO) 

 

Prezado [Nome do sócio-diretor]: 
 
 
Meu nome é Alessandra Colla Soletti Tussi, sou Mestranda em Administração na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e faço parte de um projeto de pesquisa 
realizado em parceria com a [nome da organização]. Esse projeto existe desde 2009, 
coordenado pela Profa. Silvia Marcia Rusi De Domenico, minha orientadora, e 
enfoca os seguintes assuntos: Mudança e Valores Organizacionais. O objetivo do 
projeto é compreender a construção e reconstrução das práticas e valores subjacentes 
às interações entre os stakeholders da empresa.  
 
Iniciado à época com a autorização do fundador, [nome do fundador], prosseguiu, em 
2012, com um projeto de iniciação científica (Julia Biberg) e foi ratificado, mais 
recentemente, por meio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo), 
assinado pelo seu presidente [nome do presidente], onde encontrará informações 
mais detalhadas sobre o projeto. Desde 2013, esse estudo possui a chancela do 
CNPq, intitulando-se "Mudança e valores nas organizações: iluminando experiências 
brasileiras para além do mainstream da gestão".  
  
Devido a todo o seu conhecimento acumulado sobre a empresa ao longo dos anos, a 
sua experiência na diretoria da [nome da empresa], a sua participação nos processos 
decisórios da organização, incluindo o projeto referente ao novo posicionamento da 
empresa, poder entrevistá-lo seria fundamental para o desenvolvimento desse 
projeto.  
 
Friso que é garantido o sigilo com relação ao seu nome, bem como ao nome da 
organização. Para que possamos posteriormente analisar os dados coletados, a 
entrevista seria gravada. Porém, durante ou após a entrevista, caso seja abordado 
algum assunto confidencial é possível solicitar a sua não inserção no estudo. 
 
A entrevista pode ser realizada no dia, horário e local que achar mais conveniente. 
Normalmente elas têm sido agendadas na sede da [nome da organização] ou por 
Skype. No dia da entrevista é entregue um documento onde está expresso o nosso 
compromisso com as questões éticas da pesquisa, incluindo garantia de 
confidencialidade quanto ao nome do entrevistado e da organização. Por favor, 
poderíamos agendar uma data e horário para a realização da entrevista? 
  
 
Estou à sua disposição caso queira sanar alguma dúvida referente ao projeto ou a 
entrevista. 
Agradeço desde já. 
 
Abraços, 
Alessandra Colla Soletti Tussi 
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APÊNDICE F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 

Iniciar a entrevista buscando esclarecer o objetivo do estudo.  
 
Pontos abordados nas entrevistas:  

• Área de atuação e responsabilidades na empresa;  

• O processo que o levou até a empresa;  

• Trajetória desenvolvida na empresa; 

• O que existia na empresa e não existe mais; Isso faz falta ou não; 

• O que no passado existia, mas que deixou de existir, e foi melhor assim;  

• O que no passado a empresa não tinha, mas agora possui e é bom;  

• O que no passado a empresa não tinha, mas agora possui e não é tão bom ou poderia 

ser aprimorado;  

• Momentos que foram marcantes no ambiente organizacional (positiva e/ou 

negativamente);  

• Como são os relacionamentos (com funcionários, clientes e fornecedores, dependendo 

de quem é o entrevistado), principalmente em situações problemáticas.  
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APÊNDICE G – EXCERTO DE QUADRO DE VRCO E PRÁTICAS 

 

VRCO Práticas Falas 

Liberdade 

Ter horário de trabalho flexível "A gente [funcionários] tem uma liberdade, assim, por mais que você tenha que cumprir uma carga horária, né? Eu 
acho que a principal liberdade que se tem é de administrar esse tempo [...]. [...] Essa possibilidade de chegar um 
pouco mais tarde, e aí você fica até mais tarde" (E7). 
 
"[...] [O funcionário] tem liberdade [...]. [...] uma liberdade de não vir porque tem médico. 'Vou marcar depois das 
sete'. 'Marca as duas, cara!' 'Porém, se tiver reunião no cliente, respeita isso [o horário marcado com o cliente]. E 
faça o teu horário'" (E2). 
 
"[...] se precisar ir no médico, chegar mais tarde, pode. Precisa sair mais cedo, pode. Mas também tem outro lado 
que, por exemplo, [...] se precisar ficar até mais tarde eu fico, entendeu? É uma troca..." (E1). 

Deixar que as pessoas decidam 
como fazer seu trabalho 

"Eu acho que a [CMA] é uma empresa que fornece liberdade para a gente [funcionários] executar o trabalho. Eu 
tenho um exemplo recente, que foi a minha transferência daqui para o Rio de Janeiro. [...] Eu tenho o combinado 
que eu preciso aumentar o número de vendas, preciso estruturar um processo comercial aqui e tal, mas não tenho o 
script, a lista de tarefas ou alguma coisa neste sentido" (E6).  
 
"[...] a autonomia é grande, tanto minha quanto da 'V.' [...]. [...] Coisas pequenas, mais acessíveis assim, a gente [os 
funcionários] mesmo coordena" (E7). 
 
"A [CMA] tem tudo com a liberdade. Mas, a liberdade e autonomia vêm com um presentinho grande que se chama 
responsabilidade" (E2). 

               (Continua) 
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VRCO Práticas Falas 

Liberdade 

Poder falar com profissionais de 
quaisquer níveis hierárquicos da 

empresa e por meio de vários 
canais 

"[você disse que aqui tem algumas facilidades que não têm em outras empresas. Quais são essas facilidades?] Eu 
acho que é isso, essa abertura de você poder conversar. Eu conversei com E8 e a E8 é a presidente. Quando você 
precisar, você marca com ela e se ela tiver agenda ela vai sentar com você. Não tem diferença. Não tem aquela 
hierarquia, né?" (E1).   
 
"[...] o canal deles [funcionários] conosco [sócios-diretores] é o canal tradicional, então eles nos acessam bastante 
por telefone, e-mail. WhatsApp hoje em dia, e as conversas presenciais" (E3). 
 
"Eu acho que a CMA ela dá liberdade para qualquer pessoa, independente do cargo, do nível, do papel, né? 
Chegar e expor ideias, discutir, desde com os gerentes diretos até com os sócios da empresa. Existe essa liberdade 
[...]" (E6). 

Poder perguntar e/ou opinar sobre 
decisões da empresa 

"[...] nessas reuniões [entre sócios-diretores e funcionários], chamadas de bicicleta dupla, a gente conversa de 
tudo. As pessoas trazem o que elas querem saber e são conversas informais, mas formalizadas. Porque são 
apresentados números da empresa, é discutido porque a empresa fez um movimento A ou B. As pessoas emitem 
opinião, fazem perguntas. E são respondidas" (E8). 
 
"Por exemplo, aquelas reuniões [entre sócios-diretores e funcionários] que eu te falei, elas são demonstrações 
claras disso [de prática relacionada com a liberdade]. Porque nós [sócios-diretores] expressamos os números, a 
realidade das coisas [na CMA] e damos abertura das pessoas [funcionários] colocarem, questionarem, do que 
ouviram, o que quiserem" (E3). 
 
"[...] eles [sócios-diretores] falaram o que tinha acontecido [...] que eles tinham comprado [a CMA], que o 
fundador não estava mais no grupo. [...]. [...] E aí teve pessoas que colocaram que precisava tomar cuidado como 
essa informação sairia no mercado porque o fundador tem um nome muito forte no mercado, dessa área nossa. Aí, 
é isso, assim, a gente troca, dá a nossa opinião também" (E1). 

Trabalhar remotamente 
“[...] a gente [sócios-diretores] dá liberdade para a pessoa fazer home office, mas a gente quer comprometimento e 
resultado” (E2). 
 
“[...] agora mesmo tem um funcionário da equipe que está em casa, trabalho remoto” (E11). 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE H – FILOSOFIA DE GESTÃO BETACODEX 

A filosofia de gestão BetaCodex, segundo Pflaeging (2016), foi baseada na abordagem 

denominada “Beyond budgeting”, além de interpretações feitas pela rede de consultores e 

executivos que criou a BetaCodex, sobre estudos acerca da teoria da complexidade, como os 

desenvolvidos por Stafford Beer. Os criadores da abordagem Beyond budgeting pregam 

principalmente a não existência de um orçamento anual nas empresas a fim de que os 

executivos tenham flexibilidade para lidar com os gastos conforme os planejamentos forem 

sendo executados (FREZATTI, 2005). Cabe ressaltar que não há referência sobre a questão 

orçamentária nas empresas em Pflaeging (2014; 2016). 

 

Niels Pflaeging é autor, consultor e coordenador do grupo de consultores e executivos, cujos 

membros possuem diferentes nacionalidades e atuam em diversos países, que criou a 

BetaCodex. De acordo com ele, a expressão “Beta” adveio do mesmo termo utilizado pelo 

Google em seus produtos, para designar versões lançadas no mercado para que sejam 

desenvolvidas continuamente, de maneira colaborativa, pelas pessoas. Esse autor ressaltou 

que ele acredita que nada está completamente finalizado, mas que tudo está em um constante 

“Beta”. Ainda segundo esse autor, o entendimento de mudança organizacional, na filosofia de 

gestão BetaCodex, é o da perspectiva contínua, que tudo muda o tempo todo.   

 

Já no que tange à expressão “Codex”, ela teve origem no conjunto de 12 princípios da 

abordagem Beyond budgeting, dos quais deverivaram as 12 leis ou códigos da BetaCodex. 

Pflaeging (2016, p. 1) afirmou que “qualquer teoria organizacional, modelo ou filosofia 

robusta somente pode ser descrita com base em princípios – não em ferramentas, regras ou 

práticas”. No que se refere às organizações “Alpha” e “Beta”, Pflaeging (2016) destacou que 

as Alpha eram centradas na eficiência, porém para competir na complexidade do mundo atual, 

é necessário o modelo Beta. Esse autor salientou que para conseguir vantagem competitiva, 

no modelo Beta, é preciso ser capaz de: inovar, responder rapidamente ao mercado, operar de 

maneira excelente, cuidar dos relacionamentos com os clientes e atentar para que a empresa 

possua um bom ambiente de trabalho. “Alpha representa gestão na era industrial e Beta 

liderança na era do conhecimento (PFLAEGING, 2016, p. 1). 
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BetaCodex: 12 leis da liderança 

Lei Beta – Liderança (Faça isto!) Alpha – Gestão (não faça isto!) 

Liberdade de agir Conectividade Dependência 

Responsabilidade Células ou equipes de trabalho Departamentos 

Governança Liderança Gestão 

Cultura de desempenho Cultura de resultado Cumprimento de dever 

Sucesso Adaptação Maximização 

Transparência Fluxo de inteligência Acumulação de poder 

Orientação Metas relativas Prescrição de cima para baixo 

Reconhecimento Compartilhamento Incentivos 

Presença mental Prevenção Planejamento 

Tomada de decisão Conclusão Burocracia 

Uso de recursos Direcionado à proposta Direcionado ao status 

Coordenação Dinâmicas do mercado Autoridade 

Fonte: Pflaeging (2011)  
 

Para finalizar, Pflaeging (2016, p. 1) mencionou que “a filosofia BetaCodex difere do 

mainstream da gestão”. Na CMA, entendemos que, assim como a Metanoia foi adotada para 

operacionalizar a visão de mundo empresarial como deveria ser do fundador, a BetaCodex 

reflete a visão de mundo empresarial como deveria ser dos quatro sócios-diretores que, no 

período analisado nesta pesquisa, estavam na gestão da empresa.  
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ANEXO A – VALORES RELATIVOS À COMPETIÇÃO ORGANIZACIONAL NO ÂMBITO DA ECOM      

 
         (Continua)      
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Fonte: Domenico (2014, p. 12-13) 


