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Resumo 

Este estudo, por meio de uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, buscou 

identificar os riscos associados ao processo de mudança na implantação de um novo modelo 

de gestão de operações denominado gerenciamento integrado de operações (GIOp), 

considerando novos processos e tecnologias na área de negócio de E&P da Petrobras.  

Utilizando como referência o modelo proposto por Kotter (1996), no qual identifica oito 

passos para a gestão de mudança em uma organização, e com base na aplicação do 

questionário proposto por Cohen (2005) denominado “The Change Readiness Assessment”, 

que permite aferir dentro dos oito passos onde estão localizados potenciais riscos e ameaças, 

este estudo apresenta reflexões sobre as percepções de quatro categorias de trabalho 

(executivos, gerentes, técnicos e equipe de projeto) da UO-ES, e de que forma impactam na 

prontidão para a mudança. O estudo trata também da importância do papel fundamental 

desempenhado por líderes neste processo, que asseguram o patrocínio necessário para a 

sustentabilidade do projeto.  

O resultado dos questionários demonstra uma percepção de risco considerável em todas as 

categorias. O único passo que não foi abrangido na área de risco é o senso de urgência          

(passo 1), que apresentou baixo risco.  Como a mudança não se sustenta somente no passo 1, 

é importante que se reúnam os indivíduos, no sentido de buscar desenvolver uma avaliação 

compartilhada das questões relativas ao processo de mudança (problemas, oportunidades) 

entre os grupos envolvidos, objetivando um clima de confiança e de comunicação acerca do 

projeto, para assegurar que os resultados sejam atingidos. Nesse contexto, o sentido de 

urgência serve como força motriz para acelerar e dinamizar os passos seguintes.  

 

Palavras-chave: Mudança, Modelo de Gestão, Riscos, Tranformação, líderes. 

 

  



	  

Abstract 

This study, through an exploratory, descriptive and explanatory research, aimed at identifying 

the risks associated to the change process in the implementation of a new operation 

management model called integrated management of operations (GIOp), encompassing new 

processes and technologies in Petrobras’s E&P business area. Using Kotter’s framework 

(1996) as reference, in which he identifies eight steps for change management in an 

organization, and based on the questionnaire proposed by Cohen (2005) called “The Change 

Readiness Assessment”, which allows for an assessment, within the eight steps, of where 

potential risk and threats may be found, this study brings forth reflections on the perception of 

four job categories (executives, managers, technicians and project staff) at Espírito Santo 

Operational Unit and how they affect change readiness. It also assesses the importance of 

leaders’ fundamental role in this process, guaranteeing the necessary support for project 

sustainability. Questionnaire results show a considerable risk perception in all categories. The 

only step not covered in the risk area was the sense of urgency (step 1), which showed low 

risk. As change is not only based on step 1, it is important to gather people in order to develop 

a shared assessment of issues related to the change process (problems, opportunities) among 

the groups involved, fostering an atmosphere of trust and communication on the project in 

order to ensure results, in which the sense of urgency functions as a driving force in 

accelerating and promoting the other steps. 

Key-words: Change, Management Model, Risks, Transformation, Leaders. 
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Lista de Termos 
 

Ambientes colaborativos: são locais de trabalho idealizados e construídos com a finalidade 

de proporcionar às equipes uma atuação mais colaborativa para operacionalizar processos 

interdisciplinares integrados (Fuks et al., 2004). 

Colaboração: trabalhar processos e pessoas de forma integrada, somando o esforço 

intelectual dos envolvidos. A tônica da colaboração foca o trabalho em equipe e as tomadas 

de decisão compartilhadas, produzindo melhores resultados finais que o trabalho não 

integrado (Hansen, 2009). 

Gestão da mudança: Processo de renovação contínuo alinhado com as diretrizes, estrutura e 

capacidades da organização, promovendo a busca contínua e as mudanças necessárias para ir 

ao encontro das necessidades dos clientes internos e externos (Moran e Brightman, 2001). 

Mudança organizacional: “Qualquer alteração significativa articulada, planejada e 

operacionalizada por pessoal interno ou externo à organização, que tem o apoio ou a 

supervisão da administração superior, e atinja integradamente os componentes de cunho 

comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico” (Araújo, 1982). 

Liderança: Capacidade de influenciar uma equipe no alcance dos objetivos. E a origem dessa 

influência pode ser formal, atribuída por uma função de gestão, ou informal quando surge 

naturalmente no interior do grupo (Robbins, 2009). 

Silos: estrutura organizacional com diversos níveis hierárquicos e foco nas funções, 

promovendo a “Cultura de Silos”. Neste tipo de estrutura, é comum surgirem 

impedimentos/dificuldades na resolução de assuntos interdepartamentais devido à falta de 

compartilhamento de informação das pessoas e processos.  Os processos de natureza 

interfuncional, o gerente superior de um silo discute e resolve com o gerente superior do outro 

silo. É comum as equipes se sentirem como meros implementadores e fornecedores de 

informação (Review, 2011). 
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1. Introdução 

Historicamente, a indústria de óleo e gás sempre geriu a sua cadeia produtiva por temas ou 

disciplinas técnicas, pois suas estruturas hierárquicas foram desenhadas e estabelecidas sob 

uma lógica departamental, designada na literatura organizacional gestão por silos ou efeito 

silo (Marcel Côté, 2002). Esta lógica de gestão das disciplinas criou limitações à troca e/ou à 

integração destes conhecimentos. Este modelo departamentalizado a princípio funcionou ao 

longo de várias décadas. E toda a indústria foi desenvolvida seguindo este modelo de gestão 

tradicional.  

Silos reduce efficiency. This is most evident in large diversified firms when 
the silo effect spreads throughout business units. Knocking down those 
barriers can be an important contributor to value creation; and it will make 
way for sharing services, skills and systems across units and will encourage 
best practices. Above all, it will also reduce unproductive tension in an 
organization. (Marcel Côté, 2002) 
 

Recentemente, o modelo de gestão por silos, começou a ser alvo de questionamentos por 

parte das operadoras que buscam soluções que ampliassem a integração e a articulação entre 

os diversos temas que compõem suas respectivas cadeias produtivas, e que considerassem 

pessoas, processos e tecnologia, de modo a promover um maior aproveitamento do know how 

dos especialistas, ampliar o suporte à decisão e a otimização dos processos.  

No caso da Petrobras, que sempre primou pela busca da excelência e inovação ao longo dos 

seus quase 60 anos, novos desafios são postos com a chegada do novo milênio. No que se 

refere à Exploração e Produção (E&P ou Upstream), área de negócio analisada neste estudo 

de caso, as disciplinas técnicas e seus processos sempre foram operacionalizados seguindo o 

modelo tradicional de gestão das operações, e, ao longo de vários anos, foram estruturadas e 

geridas sob uma estrutura de restrita interdependência matricial de seus processos. O 

gerenciamento integrado surge como uma evolução das iniciativas operacionais a partir da 

última década e vem demonstrando benefícios com a mudança de paradigmas do negócio. 

Estes desafios são impulsionados pelo grande crescimento de suas reservas de petróleo e 

também pelo fato destas reservas estarem localizadas em águas ultraprofundas, com 

distâncias que variam entre 300 a 600 quilômetros da costa, exigindo um contínuo 
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aperfeiçoamento e otimização de seus processos produtivos e logísticos, bem como a redução 

de custos e prazos e a mitigação dos riscos operacionais.  

A cadeia produtiva terá que, de forma contínua e integrada, buscar novas soluções adequadas 

as suas necessidades. Nesse contexto, o gerenciamento integrado das operações poderá se 

apresentar como uma solução viável que aporta benefícios para os projetos da Petrobras. Ao 

otimizar e integrar processos, busca-se também a ampliação e a interação entre temas, áreas, 

ativos de produção, gerências, operadoras parceiras e equipes multidisciplinares 

colaborativas, com a finalidade de aumentar a eficiência e a segurança operacional, que 

poderá gerar impactos positivos na redução dos custos de produção, viabilizando projetos do 

Pré-Sal e possibilitando a manutenção da produção dos campos existentes, os Brown fields, 

conhecidos como campos maduros. 

Utilizando como referência o modelo proposto por Kotter (1996), – no qual identifica oito 

passos para a gestão de mudança em uma organização – , e com base na aplicação do 

questionário proposto por Cohen (2005) denominado The Change Readiness Assessment, – 

que permite aferir dentro dos oito passos onde estão localizados potenciais riscos e ameaças – 

este estudo apresenta reflexões sobre as percepções de quatro categorias de trabalho 

(executivos, gerentes, técnicos e equipe de projeto) de uma das Unidades Operacionais do 

E&P da Petrobras.  

Este estudo tem a função de contribuir na identificação e análise dos riscos associados à 

implantação deste novo modelo de gestão de operações no E&P, a partir da visão daqueles 

que vivenciam esta transformação na organização, e como estes riscos impactam sobre a 

prontidão para a mudança, inviabilizando a condução da implantação de um novo modelo de 

gestão e organização do trabalho. 

1.1 Relevância do Estudo 

Devido à complexidade, e também por ser um tema bastante recente, o gerenciamento 

integrado das operações ainda é pouco explorado por operadoras no Brasil, mas algumas 

operadoras internacionais, sobretudo as que atuam no Mar do Norte sob condições adversas, 

são consideradas as pioneiras em implantações similares recentes. 
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Hoje, já existem na Europa e Estados Unidos instituições governamentais e acadêmicas 

dedicadas a entender e explorar a diversidade de conhecimento produzidas, a partir deste 

novo modelo de gestão das operações.  

Na indústria do petróleo, o gerenciamento integrado das operações, denominado em inglês 

Integrated Operations (IO), também conhecido como Intelligent Energy, por definição 

refere-se aos novos processos de trabalho relacionados à exploração e produção da indústria 

de óleo e gás.  

O desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação permitiu, a partir dos anos 

2000, que processos fossem repensados e baseados numa interação/integração 

multidisciplinar e de colaboração na operação das plantas de produção. O gerenciamento 

integrado vem promovendo um movimento de renovação da indústria em termos da 

otimização e integração dos processos das operações (Ratcliffe e McMillan, 2008). 

A tomada de decisão passa a ser compartilhada com as equipes e suas redes nos domínios 

organizacionais, funcionais e geográficos. Especialistas envolvidos na cadeia produtiva das 

operadoras, juntamente com seus fornecedores, passam a trabalhar de forma integrada 

buscando resolver problemas específicos de um determinado ativo de produção e da 

integração de diversos ativos. 

Proporcionada pelas inovações tecnológicas na indústria, as equipes dispõem em tempo real 

de informação proveniente de vários sistemas de informação oriundos das operações que, até 

então, não interagiam com frequência.   

A área de negócio de E&P da Petrobras que, nas últimas décadas, acumulou conhecimento 

resultante de boas práticas operacionais de gestão, e que pode contribuir para a implantação 

deste novo modelo de gestão de operações, tem hoje como referência várias Unidades do  

Sul-Sudeste, dentre elas a Unidade Operacional do Espírito Santo (UO-ES).  

De acordo com a estratégia divulgada na Petrobras, a UO-ES tem hoje a necessidade de 

acelerar no médio prazo o seu crescimento, de modo a expandir as atividades de seu 

portfólio. A Unidade tem também o desafio de implantar projetos pilotos que buscam o 

aprendizado, bem como definir e otimizar novos processos nas operações, fomentando a 

troca de experiências com outras Unidades e a definição dos novos processos. 
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1.2 Objetivos da Pesquisa 

A necessidade de transformar o modelo de gestão das operações desta Área de Negócio foi 

alavancada, em grande parte, pela evolução tecnológica e demandas (internas ou externas) à 

organização, e tem como elementos catalizadores – pessoas, processos e tecnologia – para 

que adotem processos cada vez mais otimizados, de modo a enfrentar os cenários altamente 

competitivos e voláteis; o que tem vindo a contribuir para um maior entendimento sobre o 

tema e a sistematização teórica de Gestão da mudança. 

Para melhor compreender e gerar uma contribuição para este debate, o objetivo final deste 

trabalho busca identificar os riscos associados ao processo de mudança na implantação de um 

novo modelo de gestão de operações. 

A partir da observação e análise do estudo de caso da UO-ES, e considerando o 

gerenciamento integrado de operações como um novo modelo de gestão, é importante incidir 

sobre os impactos destes novos processos e tecnologias na organização e nas pessoas 

envolvidas nas operações, mas também refletir sobre a visão dos empregados e de que forma 

podem estes contribuir para a aceitação e aperfeiçoamento das diretrizes corporativas de 

recursos humanos que orientam as demais Unidades de Negócio, contemplando as 

especificidades locais. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Identificar, quantificar e analisar os riscos associados ao processo de mudança na 

implantação de um novo modelo de gestão de operações denominado Gerenciamento 

Integrado das Operações (GIOp); 

• Realizar uma pesquisa quantitativa e qualitativa aos empregados da Unidade 

Operacional da Bacia do Espírito Santo (UO-ES); 

• Identificar riscos e ameaças potenciais associados a um processo de mudança 

presentes nas categorias (executivos, gerentes, técnicos e equipe de projeto), 

considerando a metodologia proposta por Kotter (1996) Oito passos de um processo 

de mudança e desdobrada por Cohen (2005) The Change Readiness Assessment; 

• Identificar em quais estágios (passos) estes riscos estão associados; 
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• Fornecer elementos para aprofundar o conhecimento sobre o tema de Gestão da 

mudança (GM) que, no caso da Petrobras, ainda precisa ser explorado e aprofundado, 

pois carece de amadurecimento para aqueles que conduzem projetos de mudança; e 

• Refletir sobre o papel da função de um RH Estratégico e sua relação com a GM, bem 

como a importância de conscientizar as áreas técnicas que gerenciam estes projetos e 

de que forma as ações de GM permeiam as etapas da implantação, de modo a 

fortalecer/aproximar os agentes de mudança (gestão técnica, RH e comunicação) para 

alcançar o sucesso.  

1.3 Delimitações do Estudo 

Este estudo foca na identificação e análise dos riscos associados a um processo de mudança 

na implantação de um novo modelo de gestão, além de restringir o estudo ao contexto dos 

pilotos na Unidade Operacional da Bacia do Espírito Santo (UO-ES), que, aliado às suas 

experiências, oferecem insumos bastante relevantes para uma análise à luz dos conceitos de 

Gestão da mudança. Não serão objetos deste estudo os aspectos técnicos relacionados ao 

gerenciamento integrado das operações.  
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2. Fundamentação Teórica 

2.1 Mudança organizacional e Gestão da mudança 

Nas últimas décadas, no ambiente das organizações, o termo mudança tem sido explorado 

tanto no meio acadêmico como empresarial, no sentido de produzir reflexões e também fazer 

frente aos desafios organizacionais.  Mas, qual é o significado de mudança?  

A mudança é definida como o ato ou efeito de mudar, modificar o estado de algo, 

transformação decorrente de um fenômeno, alteração, movimento de um lugar para outro 

(que pode ou não ser físico), ou ainda como ser ou fazer diferente de um estado anterior 

(Dicionário Priberan, 2012). 

A Mudança Organizacional não é um conceito novo. A temática vem sendo abordada em 

trabalhos acadêmicos desde a metade do século XX até os dias de hoje, porém com enfoques 

heterogêneos, em que se analisam o tema sob diversas óticas, sejam elas sociológicas, 

filosóficas, políticas, antropológicas (Coch e French, 1948; Lawrence, 1954; Watson, 1971; 

Zander, 1950) entre outras mais recentemente a partir dos anos 90, que introduziu uma visão 

de gestão contínua do processo da mudança organizacional (Cohen, 2005; Kotter, 1996; 

Kotter e Cohen, 2002; Kotter e Schilesinger, 1979; Motta, 2001; Wood, 2009). Nessas 

abordagens, observam-se tentativas de aprofundar o entendimento do conceito de mudança 

organizacional, bem como na proposição de modelos e estruturas que orientem as 

organizações e seus gestores no processo de aprimoramento, visando melhores resultados a 

partir de um novo status quo.  

	  

Nos anos 40, a obra pioneira Frontiers in group dynamics: Human Relations, de Kurt Lewin, 

fundamentou o tema de estudos em administração ao propor um modelo de mudança que 

trilhasse três estágios, começando pelo “descongelamento” que envolve a superação da 

inércia e desmontagem da “mentalidade” vigente; o segundo estágio, denominado 

“movimento ou variação,” entendido como a transição, foi considerado pelo autor como o 

estado em que se sabe que os antigos conceitos ou formas se mostram desafiados, mas não se 
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tem ainda uma visão clara sobre o que vai ser substituído; e um terceiro estágio, que ele 

denominou “congelamento”, trata da nova mentalidade já solidificada, onde o nível de 

conforto retorna aos patamares anteriores (Lewin,	  1947). 

 

A mudança organizacional prima pela adaptação da organização ao ambiente e o contexto em 

que esta se insere, e sofre influência de diversos fatores, sejam eles provenientes de 

ambientes internos ou externos, de gestão, de processos ou mesmo tecnológicos. Porém, o 

fator que mais afeta um processo de gestão de mudança é o fator humano, pois seus valores, 

modelos mentais, seus padrões de comportamento e suas atitudes, e mesmo a cultura da 

organização, não podem ser subestimados na condução de processos de mudança (Motta, 

2001). 

 

As mudanças organizacionais profundas e mais duradouras para a organização acabam por 

alterar de forma significativa o desempenho das organizações, pois mexem em seus 

processos, produtos, padrões e na coordenação e integração de seus recursos, e como isso é 

canalizado dentro do ambiente organizacional (Mohrman, 1990). Entretanto, deve-se levar 

em consideração a dificuldade de centrar-se na construção de um corpo coerente de ideias 

diante de um universo teórico e prático sobre o tema que é multifacetado, e que evolui de 

forma turbulenta no ambiente das organizações (Wood, 2009). 

 

Kotter (1996) afirma que a lição mais importante a ser aprendida com os casos de sucesso são 

aqueles em que o processo de Gestão da mudança passa por uma série de fases e que, 

normalmente, exige dos agentes de mudança uma dedicação de tempo considerável, não 

adiantaria queimar etapas, pois esta postura somente cria uma sensação ilusória de rapidez e 

jamais produz um resultado efetivo.  

	  	  

Ratcliffe e Mc Millan (2008) destacam que uma Gestão da mudança eficiente é 

particularmente importante quando se trata da implantação do Integrated Operations (IO) na 

indústria de óleo e gás.  

 

São três as razões fundamentais  que precisam ser consideradas pela Gestão da mudança: 

1- O IO tem relação com mudanças de processos e não somente com mudanças 

tecnológicas; 
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2- O IO tem como objetivo a derrubada das barreiras entre disciplinas (temas) e regiões 

geográficas – o que implica necessariamente em fazer as pessoas trabalharem de 

modo diferente, mudar o meio pela qual as pessoas trabalham. Resistências são um 

elemento importante a se considerar, neste caso; e 

3- Projetos de IO são diferentes de projetos anteriores de mudanças de processo ou 

tecnológicos, pois os riscos associados à implantação eficientes são maiores. 

 

As metodologias de gestão de mudanças consideram princípios semelhantes e têm como 

objetivo fornecer novos métodos de trabalho e resultados sustentáveis por meio dos seguintes 

elementos. (Ratcliffe e Mc Millan, 2008): 

• Visão: tornar o projeto alinhado com relação à sua visão, objetivos e benefícios para 

com a organização e para com os empregados envolvidos pelo processo de mudança; 

• Definição: definir impactos decorrentes do processo de mudança e propor ações 

necessárias para a gestão bem-sucedida frente aos riscos inerentes a um processo de 

mudança organizacional; 

• Comunicação: comunicar o processo de mudança e estabelecer meios que se adequem 

na construção da aprovação das partes interessadas e desenvolver propriedade; 

• Competência: desenvolver habilidades e fornecer suporte ao processo de adaptação 

dos líderes e empregados ao novo ambiente de trabalho, de modo a torná-lo também 

um agente do processo de mudança; 

• Intervenções: identificar resistências e preocupações para que se possa intervir 

rapidamente, com o objetivo de mitigar os seus riscos e entraves frente ao processo de 

mudança; 

• Alinhamento: fornecer suporte e assistência necessária que busque assegurar o 

alinhamento das pessoas, processos, políticas, sistemas e estruturas organizacionais, 

considerando as características culturais da organização; e 

• Monitoramento: monitorar os principais dados da implantação, com a utilização de 

pilotos de projeto, de modo a considerar as lições aprendidas na busca da melhoria 

contínua. 

	  

Uma Gestão da mudança bem-sucedida não depende somente da utilização dos recursos e 

metodologias. O foco precisa centrar-se na qualidade e na habilidade dos indivíduos que 
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conduzem o processo de mudança da organização (agentes da mudança), sejam eles líderes 

formais ou informais (Ratcliffe e McMillan, 2008). 

	  

Os autores também definem que Gestão da mudança tem significados distintos e que, em sua 

essência, deveria ser um processo mais interativo que utilize uma série de ferramentas 

específicas, de modo a suportar as organizações e seus empregados, no sentido de permitir 

que estes transitem de um estado atual para um estado desejado, de modo sustentável.  

2.2 Novos modelos de gestão de negócio e o papel do líder 

O novo modelo do pensamento organizacional e da gestão das operações prima pela 

necessidade de simplificação e integração dos seus processos de negócio como uma forma de 

prestação de serviços, buscando a melhoria contínua e a eficácia (Hammer e Champy, 2003). 

Na tentativa de questionar a dominação das estruturas formais funcionais das organizações, 

verticalmente hierarquizadas e departamentalizadas, buscou-se uma alternativa para se pensar 

e organizar de forma mais matricial e integrada, fortalecendo assim, a partir dos anos 2000, o 

argumento de que não devemos separar e/ou fragmentar os processos da cadeia de valores de 

uma organização (Malone et al., 2011). 

Nas organizações, os processos têm sido amplamente redesenhados e muitos foram ao longo 

dos anos integrados e automatizados. Atualmente, as informações são compartilhadas em 

tempo real e já se fala até mesmo na hiperespecialização, não como sinônimo de terceirização 

e nem tampouco offshoring, mas sim, dividir o trabalho feito por uma única pessoa, em 

porções mais especializadas e feitas por várias outras. Essa nova divisão do trabalho, seja por 

cada porção dessas, terceirizada ou distribuída nas equipes, em geral tem por finalidade a 

melhoria da qualidade, velocidade e a redução do custo (Malone et al., 2011). 

A perspectiva de aceleração crescente das mudanças no futuro tem levantado várias questões 

sobre a forma ou um modelo para se desenhar os novos processos de negócios, levando 

sempre em consideração a cultura organizacional, e abrindo espaço para a implementação de 

ambientes colaborativos, de modo a buscar gestões mais abertas e colaborativas, dando aos 

agentes dessas mudanças a oportunidade de participar mais desses processos.  
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A fragmentação dos processos de negócio quase sempre é acompanhada por diferenças em 

metas e objetivos, e muitas das vezes acarretam conflitos de interesses no processo de 

mudança nas organizações (Clegg e Walsh, 2004). 

Para tanto, é preciso haver oportunidade de aprendizagem e de colaboração. É necessário 

substituir abordagens fragmentadas da Gestão da mudança, para uma visão mais contínua e 

baseada em processos de modo integrado. 

As abordagens tradicionais de mudança organizacional geralmente seguem um modelo linear, 

racional, em que o foco está na controlabilidade da gestão de um líder forte ou uma equipe 

especialista de mudança. O pressuposto subjacente a esta abordagem clássica, sempre popular 

entre os consultores e agentes de mudança, é que a mudança organizacional envolve uma 

série de previsíveis, redutíveis passos que podem ser planejados e gerenciados (Collins, 

1998). 

A princípio, os textos de gestão publicados em revista de negócios e em periódicos 

acadêmicos tinham uma tendência de perpetuar e legitimar o modelo de Gestão da mudança 

organizacional mais centrado no líder . Porém, muitas atualmente já mostram uma visão do 

novo líder do século do XXI, como uma pessoa que adota um estilo mais participativo frente 

às necessidades de mudança nas organizações (Graetz e Smith, 2010). 

Migueles e Zanini (2009) definem liderança como um tipo de exercício de poder que 

promove não somente os interesses pessoais (líder), mas também os interesses do grupo. Esta 

forma de exercer o poder emerge informalmente, pela confiança recíproca entre líderes e 

liderados. O autor afirma que alguém só se torna líder aos olhos de seus liderados, e o 

principal papel do líder é criar sentido e significado para o trabalho de seu grupo liderado. 

Os líderes precisam de uma nova mentalidade, aquela que provoque o debate a partir das 

preocupações atuais. As novas formas de trabalho (envolvendo novas tecnologias, técnicas, 

sistemas sociais, ou qualquer outro) deverão ser conduzidas com propriedade por pessoas que 

irão gerir e usá-los (Graetz e Smith, 2010). 

O envolvimento do usuário no processo de mudança é fundamental. O argumento é que os 

usuários precisam interagir, obtendo informações e influenciando nas mudanças que eles 

experimentarão no futuro (Antoni, 2004). 
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O perfil deixa de ser autocrata e passa a ser democrata, em que o líder reconhece que a 

expertise e o conhecimento organizacional não reside exclusivamente no quadro de gestão 

e/ou especialistas externos. Seu papel é fortalecer e revitalizar a criatividade adormecida em 

todos os níveis da organização. 

A ênfase precisa ser no trabalho em equipe, e é imprescidível que os objetivos sejam 

expressos de forma clara e verdadeira. É fundamental que os líderes organizacionais 

demonstrem entre eles um desejo claro para desafiar o status quo. A busca pelo aumento da 

criatividade e a abertura das fronteiras organizacionais, por meio da partilha de informação e 

trabalho nas equipes colaborativas, é fundamental (Graetz e Smith, 2010). 

Esse novo paradigma deverá substituir aquela ideia de Gestão da mudança centrada nos 

líderes e experts (Push). A questão agora é como encontrar maneiras de obter, das diversas 

formas de conhecimentos, contribuições para a concepção, implementação e uso da nova 

forma de trabalhar. A posse legítima dos novos sistemas repousa toda na comunidade de 

usuários. 

2.3 Tecnologia e as mudanças nos processos de trabalho 

Ao longo dos séculos, o homem vem buscando métodos e processos de trabalho que 

minimizem o esforço e também aperfeiçoem os resultados da produção dos bens que 

necessitam (Gonçalves et al., 1993). A tecnologia pode ser considerada como uma potente 

força, no sentido de permitir estender as capacidades humanas, sejam elas físicas, com a 

revolução industrial, ou mentais, com a revolução da informática, conhecida como a Era da 

Informação. 

As mudanças experienciadas de forma acelerada no planeta nas últimas décadas se devem 

principalmente ao que ele denomina ciclo de reforço, ou seja, o conhecimento gera tecnologia 

e a tecnologia permite desenvolver ainda mais conhecimento (Henn, 1999). 

As novas tecnologias geraram e continuam gerando transformações no conceito de trabalho e  

seu significado, que, de certo modo, vêm contribuindo no repensar das habilidades requeridas 

no desempenho profissional, exigindo melhoria na qualificação dos empregados e 

consequente melhoria da qualidade dos produtos e/ou serviços (Kanaane, 2009). 
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O impacto das inovações tecnológicas tem provocado fortes mudanças nos processos de 

trabalho no cenário brasileiro, principalmente aquelas relacionadas à indústria do petróleo, 

que são as responsáveis por algumas dessas grandes inovações.  

Hoje se questiona muito sobre a manutenção desse ciclo de inovações tecnológicas, porque 

para que se possa manter ou mesmo ampliar todo esse desenvolvimento de Know-how, frente 

a concorrência acirrada, é fundamental que haja uma aceleração de aprendizado e 

qualificação de toda uma sociedade, preparando-a para operacionalizar os processos em 

constante transformação (Kanaane, 2009). 

2.4 Resistência à mudança 

O psicólogo Kurt Lewin (1947) foi o primeiro a utilizar a expressão resistência à mudança 

em um estudo pioneiro, que considerava as organizações como sistemas em equilibrio 

estacionários e sujeitos a um conjunto de forças opostas. Porém, estes sistemas não são 

completamente estáticos e, em determinados momentos, seu equilíbrio sofre flutuações, e é 

neste momento que as mudanças ocorrem, ou seja, quando uma dessas forças excede a outra 

em intensidade, deslocando o equilíbrio para um novo patamar. Assim, como descreve o 

autor, a resistência à mudança é o resultado da intenção de um indivíduo ou de um 

determinado grupo em contrapor-se às forças sociais que objetivam e direcionam todo o 

sistema para um novo patamar de equilíbrio. 

Tanto o indivíduo quanto o grupo são como pontos de aplicação das forças sociais, e o que o 

padrão de comportamento do indivíduo e do grupo poderiam diferir, e esta diferença, 

dependendo da cultura, poderia diferir ou ser estimulada em diferentes graus (Lewin, 1951). 

Na administração, o fenômeno da resistência à mudança está associada à forma de lidar com 

mudanças, medo do desconhecido, falta de confiança resultante de experiências e vivências 

anteriores, manutenção dos próprios interesses ou mesmo relativo à perturbação de arranjos 

confortáveis estabelecidos em normas de grupo, status quo, hierárquias consolidadas e 

recompensas vigentes (Cooper e Argyris, 2003). 

Os casos das organizações que estão introduzindo mudanças com novas formas de trabalho, e 

que geralmente envolvem novas tecnologias, quando impostas as equipes no final de um 
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processo fragmentado, e onde haja pouca influência sobre o projeto, frequentemente haverá 

resistências. Argumenta-se que a resistência ''para mudar'' é uma das poucas maneiras em que 

eles podem exercer algum controle (King e Anderson, 1995). 

As iniciativas de Gestão da mudança são empreendimentos multifuncionais que envolvem 

diferentes grupos de interesse e das partes interessadas de diferentes formas, por isso os 

autores acreditam que o reconhecimento da existência dessas parcialidades e sua mentalidade 

subjacente ajudam a revelar por que muitas iniciativas de mudança são tão frequentemente 

ineficazes no cumprimento das suas metas organizacionais.  

2.5 Gestão da mudança e a influência da cultura organizacional 

Organizações são realidades sociais, em que elementos da organização, como regras, 

diretrizes, estrutura organizacional, políticas, objetivos, missões, definição de cargos e 

funções e procedimentos são considerados referenciais para os indivíduos das organizações, 

pois são por estes pontos primários que os indivíduos pensam e dão sentido aos contextos em 

que trabalham.  Toda organização está inserida em um espaço cultural e social, e neste espaço 

é que são definidos como ela será administrada (Morgan, 1996). 

 

No ambiente das organizações, as interações sociais ocorrem entre pessoas de diferentes 

regiões e países, e, nesse contexto, a palavra cultura emerge como uma variável importante a 

ser considerada para compreendermos o fenômeno organizacional.  

 

A cultura é um dos pontos-chave na compreensão das ações humanas, e ela se articula como 

uma espécie de padrão coletivo que atribui identificação para grupos, seus valores, suas 

maneiras de perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais do que um conjunto de regras e de 

hábitos, a cultura está relacionada a uma construção de significados que são compartilhados 

pelo conjunto de empregados ou indivíduos que compõem um mesmo grupo social (Pires e 

Macedo, 2006). 

 

Entender organização como uma cultura é reconhecer o papel ativo dos indivíduos na 

construção da realidade organizacional e no desenvolvimento de interpretações que são 

compartilhadas para as suas experiências (Freitas, 2012). 



	  
	  

26	  
	  
	  

 

É fundamental procurar entender de forma empática como o grupo que compõe a organização 

cria sentido para suas experiências. Porém, a aceitação de que cultura é uma variável abre 

espaço para que esta possa ser definida e instrumentalizada tal como uma estratégia, e a 

estrutura, sendo mais um elemento sob o controle da direção que pode ser alterado por 

conveniência de seus objetivos. 

 

Segundo Pires e Macedo (2006), as organizações estão inseridas dentro de um ambiente e 

nele interagem recebendo influências e influenciando-os também. Destacam que os agentes 

(indivíduos que atuam nas organizações) contribuem neste intercâmbio constante, sendo que 

seus valores são componentes para a formação/evolução da cultura da organização. 

2.6 Gerenciamento integrado de operações 

A partir dos anos 2000, tem-se observado um interesse crescente da indústria de óleo e gás 

acerca de iniciativas e projetos que busquem o aprendizado a partir da utilização de novas 

tecnologias e processos de trabalho que aprimorem o modelo de operações. Na sociedade 

atual, há uma crescente necessidade de realização de tarefas e solução de problemas de modo 

colaborativo.  O novo paradigma de negócio passa a exigir que a Gestão da mudança passe a 

considerar aspectos essenciais para implantação deste novo modelo, são eles: colaboração, 

otimização de processos e ambientes colaborativos que contribuem para esta nova forma de 

operação (Brito e Pereira, 2004). 

É necessário combinar as habilidades individuais com as de outros indivíduos, de modo a 

produzirem trabalhos de qualidade. As equipes e suas características de interações têm um 

papel primordial no desenvolvimento de projetos e na aprendizagem colaborativa .  

Muito se fala atualmente sobre a importância da colaboração nos ambientes de trabalho e 

como, em um mundo conectado, as lideranças formais e informais têm um papel 

fundamental, mas não exclusivo, como agentes fomentadores desse modelo de colaboração. 

Os líderes devem desconsiderar antigos paradigmas de estilo de comando e controle para 

cada vez mais buscar o consenso em favor de uma liderança colaborativa. 

Os ambientes que proporcionam essa colaboração, denominados ambientes colaborativos, 
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constituem a base para a construção do conceito Gerenciamento Integrado de Operações na 

Petrobras. Os aspectos multidisciplinares deste conceito, como também sua busca pela 

integração das equipes de trabalho, constituem a base do conceito do Integrated Operations 

ou Intelligent Energy, e as diversas operadoras no mundo, que passam a implantá-lo, 

acumulam conhecimento que poderá em breve contribuir para futuros trabalhos de pesquisa.  

2.7 Projetos piloto – aprendizagem no processo de mudança  

A implantação de um novo modelo de gestão de operações requer também um esforço 

preparatório da organização antes mesmo da fase de execução do novo modelo. Para isso, é 

fundamental que, no processo de transformação, sejam preestabelecidas as aspirações 

conjugadas a uma avaliação detalhada de sua posição atual e sejam definidas quais ações 

serão necessárias para se atingir as metas.  

 

Organizações que fazem uso de processos como base para desenvolver seus produtos 

frequentemente se deparam com a necessidade de transformá-los, buscando sua adequação às 

especificidades do negócio, bem como aos objetivos da mesma. A utilização de avaliações e 

experiências bem conduzidas podem identificar e adaptar boas práticas às suas necessidades e 

incorporá-las em seus processos de negócio e gestão (Filho et al., 2006). 

 

Medições de processos e produtos podem e devem ser utilizadas na avaliação da efetividade 

das melhorias esperadas. Os efeitos da mudança do processo precisam ser testados e 

demonstrados através de comparações entre resultados de projetos-piloto e a medição de 

dados históricos (Walrad e Moss, 1993). 

 

Kelley e Morath (2001) demonstram três situações em processos de melhoria. São elas: 

a. mudança realizada sem nenhum dado coletado antes ou depois do processo para 

avaliar se os efeitos foram positivos ou negativos; 

b. mudança realizada, porém os dados iniciais não foram coletados; e 

c. mudança realizada com dados coletados antes e depois do processo de mudança, 

permitindo verificar se os resultados foram positivos ou não. 
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Mesmo quando a organização encontra-se na terceira situação, é importante que algumas 

questões sejam consideradas durante a análise dos efeitos da mudança:  

• Os dados coletados estão corretos?  

• Existem outros fatores que influenciam na interpretação dos resultados obtidos?  

• Os efeitos analisados podem ser generalizados?  

• O processo de mudança foi conduzido de forma correta e satisfatória, de modo a 

apresentar os resultados adequados e realistas?  

• As pessoas envolvidas foram previamente preparadas e envolvidas para a mudança?  

• A mudança poderia ser ainda melhor?  

	  

Ao deixar de considerar estes aspectos, a organização se expõe ao risco de interpretações 

equivocadas que  podem conduzir a uma direção errônea, sendo a gestão destes elementos 

uma tarefa complexa (Kelley e Morath, 2001). 

 

Silva Filho, Rocha e Travassos  (2006) recomendam a realização de projetos-piloto de forma 

sistematizada, planejada e controlada nas organizações, com o objetivo de garantir a 

observação e medição dos efeitos de melhoria em processos antes da institucionalização da 

mudança. 

 

Em um processo que exije esforço de transformação, as iniciativas de melhoria precisam ser 

testadas nas unidades operacionais antes de serem implantadas em larga escala em toda 

organização. Os líderes, na intenção de avançar na implantação, muitas vezes se mostram 

impacientes para iniciar um piloto. Entretanto, os efeitos podem ser indesejados se não 

houver ações cautelosas na condução dos projetos-piloto, que também precisam ser 

planejados de modo a garantir o aprendizado com o novo processo proposto (Filho et al., 

2006). 

 

Através de benchmarking, as organizações analisam as boas práticas já utilizadas e que são 

uma referência para a melhoria de processo, verificando assim os resultados obtidos por estas 

organizações a partir da utilização destas novas práticas. A fragilidade deste instrumento é o 

contexto organizacional em que a organização se insere, pois o sucesso da adoção de uma 

prática em uma determinada organização não pode ser considerado parâmetro de sucesso em 

outra. As realidades são distintas, até quando atuam no mesmo segmento.   
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Os estudos de caso dão suporte para o processo de avaliação dos benefícios de novas práticas 

e métodos, além de ser um instrumento mais econômico que permite assegurar que a 

mudança no processo trará efetivamente os resultados desejados. Este instrumento também 

provê orientações que permitem apontar as condições mais adequadas, fornecendo 

orientações no decorrer de suas análises (Kitchenham et al., 1995). 

2.8 Gestão da mudança na visão de Kotter (1996) e Cohen (2005) 

A abordagem e o modelo de mudança proposto por Kotter (1996) contribuem para responder 

às questões da pesquisa a respeito da implementação da mudança, pois a maioria das 

organizações falha ao gerir processos de mudança focando na organização ao invés de mudar 

as pessoas que a compõem. As pessoas não mudarão a não ser que sejam motivadas por um 

apelo direto ao coração dos indivíduos afetados pela mudança (Kotter e Cohen, 2002).   

 

Este estudo de caso utilizou como referência os conceitos de Gestão da mudança proposto 

por Kotter (1996) e Kotter e Cohen (2002). A abordagem proposta por Kotter (1996) está 

centrada em um modelo de oito passos para um processo de Gestão da mudança de uma 

organização, considerando principalmente os indivíduos e seus desafios frente a um processo 

de mudança, bem como o papel fundamental desempenhado por líderes, formais ou informais 

neste processo. 

Os Oito Passos de Kotter para o modelo de mudança 

Os oito passos do modelo de mudança de Kotter (1996) estão detalhadamente descritos na 

Figura 1.  Os passos são ilustrados em sequência, do passo um ao passo oito, com uma breve 

explicação das ações que necessitam ser implementadas por líderes, bem como agentes de 

mudança durante cada um dos oito passos. 
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Passo 1: Criar senso de urgência em torno de uma grande oportunidade de mudança 

Ajuda a evidenciar a necessidade de mudança e a importância de agir imediatamente. 

Identifica e discute as crises, crises potenciais ou oportunidades mais importantes. 

 

Passo 2: Criar e manter uma coalizão administrativa 

Certificar-se de que existe um grupo poderoso guiando a mudança, um com habilidades de 

liderança, viés de ação, credibilidade, habilidades em comunicação, autoridade e análise. 

Criar um grupo suficientemente poderoso para liderar e influenciar a mudança. Mostrar às 

pessoas o que é necessário, através de comportamentos influenciadores. Fazer o grupo 

trabalhar coeso, como um time. Agir de maneira a impactar emocionalmente. Sempre que 

ocorrer um “momento da verdade, agarrá-lo e transformá-lo em uma caso a ser relatado. 

 

Passo 3: Desenvolver uma visão estratégica e conceber iniciativas de mudança 

destinadas a explorar a grande oportunidade 

Esclarecer o quanto o futuro será distinto do passado e como você transformará o futuro em 

realidade. Criar uma visão que ajude a direcionar o esforço de mudança. Alcançando a visão 

e a estratégia corretas. Desenvolver estratégias para alcançar a visão. 

 

Passo 4: Comunicar a visão e a estratégia para obter adesão e atrair a força de trabalho 

da organização 

Certificar-se de que o máximo de pessoas compreendam e aceitem a visão e a estratégia. Usar 

todos os meios possíveis para comunicar constantemente a nova visão e as estratégias. Ter 

um modelo-guia do papel de coalizão esperado da equipe. 

 

Passo 5: Acelerar o movimento em direção à visão e à oportunidade ao garantir que a 

rede remova obstáculos 

Permitir que outros atuem na visão, livrando-se dos obstáculos, encorajando a tomada de 

riscos. Alterando sistemas ou estruturas que minam a visão da mudança. 

 

Passo 6: Celebrar vitórias iniciais visíveis e importantes 

Planejar e propiciar ganhos de curto prazo/melhoramentos na performance. Criar esses 

ganhos e celebrá-los. Reconhecer e premiar as pessoas que tornarem esses ganhos possíveis. 
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Passo 7: Consolidando os ganhos, seguir aprendendo com a experiência adquirida para 

produzir mais mudanças e não declarar vitórias cedo demais 

Pressionar mais forte e mais rápido após o primeiro sucesso. Não relaxar, consolidando 

melhoramentos e sustentando o momento certo para a mudança. Usar a credibilidade 

aumentada para mudar todos os sistemas, estruturas e políticas que não se encaixarem entre si 

e dentro do esforço de transformação. Revigorar o processo com novos projetos, temas e 

agentes de mudança. 

 

Passo 8: Institucionalizar mudanças estratégicas na cultura 

Manter as novas maneiras de comportamento e assegurar-se que elas tenham sucesso até que 

se transformem em parte inerente à cultura do grupo. Articular as conexões entre novos 

comportamentos e sucesso organizacional. 

 

	  

	  

Figura	  1:	  Abordagem	  dos	  8	  passos	  definidos	  por	  Kotter	  (1996)	  

Teorias de mudança, como o modelo dos oito passos, fornecem uma boa base para os 

usuários de programas de gerenciamento de mudança.  Para que tenham sucesso, todavia, os 

programas de mudança também necessitam considerar o lado comportamental da mudança e 

como os indivíduos reagem à mudança (Lawson e Price, 2003). 
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A aplicação do modelo The Change Readiness Assessment e The Risk Wheel 

Este estudo utilizou também como referência um questionário proposto por Cohen (2005) 

denominado The Change Readiness Assessment ou Avaliação de Prontidão para Mudança. 

Este modelo de questionário, de acordo com o autor, permite aferir onde estão localizados os 

riscos e as ameaças potenciais decorrentes de um processo de mudança na organização.  

 

Os parâmetros utilizados por Cohen (2005) neste questionário levaram em consideração a 

abordagem e o modelo de mudança organizacional propostos por Kotter (1996; Kotter e 

Cohen, 2002).  

 

A survey proposta por Cohen (2005) está organizada em oito blocos (passos) de respostas, e 

cada um deles divide-se em 4 linhas de frases afirmativas, que podem ser respondidas de 

strongly disagree (x1) até strongly agree (x6), com uma coluna extra que não é contabilizada 

denominada Do not Know. Originalmente, o autor propôs subtotais que variam de 4=high 

risk, 24=low risk, e qualquer resultado abaixo de 16 seria considerado risco.  

 

O questionário tem por objetivo obter as percepções de prontidão para mudança e fornecer 

um perfil de resultados que avalie os riscos de um processo de transformação organizacional.  

 

O autor destaca que após a aplicação da pesquisa é fundamental que se divulgue os 

resultados. No processo de mudança, os líderes precisam enxergar o que a força de trabalho 

está dizendo e pensando com o objetivo de entender o que é necessário para agir para manter 

o processo de transformação. Além disso, a força de trabalho precisa constatar que a 

liderança os escuta e aborda suas preocupações. Dependendo do tamanho, complexidade e 

extensão da transformação. (Cohen, 2005) 

 

O Risk Wheel  é uma representação gráfica dos resultados obtidos na survey e tem por 

objetivo servir como um modelo que comunique os resultados obtidos no questionário em 

cada um dos oito passos do modelo de Kotter (1996). O Risk Wheel é um painel gráfico que 

demonstra a eficácia dos esforços da equipe de mudança, mas também aponta que segmento 

necessita de mais foco no futuro. A percepção de risco do processo é demonstrado no Risk 

Wheel a partir de cores codificadas (descritas abaixo): 
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Figura	  2:	  Modelo	  Risk	  Wheel	  proposto	  por	  Cohen	  (2005)	  

A conscientização sobre a diferença de percepções entre os empregados em vários níveis de 

liderança, muitas vezes, é um desafio significativo, pois a liderança não possui 

disponibilidade de tempo na análise minuciosa dos resultados da survey. Dessa forma, o Risk 

Wheel contribui  mostrando visualmente as diferentes percepções de iniciativa de mudança 

em seus vários níveis de percepções (executivos, gestores, empregados e equipe de projetos. 

(Cohen, 2005) 

 

Líderes e membros da equipe de projeto podem ser tentados a acreditar que todos os outros 

na organização sentem e pensam sobre a transformação da mesma maneira que eles, mas isso 

ocorre porque as equipes de projeto, – e, muitas vezes, líderes, por trabalharem diretamente 

no alcance da nova visão – , têm uma maior compreensão da iniciativa de mudança, e, 

normalmente, são os primeiros a comprar a visão. E quando as pessoas já aceitam a mudança, 

elas acabam por assumir que outros já compartilham desta mesma percepção, perdendo a 

paciência com aqueles que não demonstram atitudes e mudanças de comportamento 

condizentes com a nova visão e, por isso, o Risk Wheel contribui para trazer os líderes e 

equipes de projeto de volta à realidade, destacando exatamente essas diferenças entre os 

vários grupos da survey. (Cohen, 2005) 

 

De acordo com Lawson e Price (2003), os programas de gestão de mudança falham ao 

considerar o lado irracional do processo de mudança, e, consequentemente, ignoram como os 

empregados interpretam seu ambiente. Estes pesquisadores se referem a este fenômeno como 

a psicologia da Gestão da mudança.  Esta informação é considerada relevante para o estudo, 
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uma vez que consegue fornecer um entendimento da dinâmica do comportamento humano 

durante e após o processo de mudança ter acontecido, e complementa o modelo de 8 passos 

de mudança de Kotter (1996). 

2.9 Psicologia da Gestão da mudança 

Lawson e Price (2003) identificam quatro blocos, para influenciar atitudes de empregados e 

comportamento gerencial, que eles acreditam que devam ser apresentados aos empregados 

para que mudem seu comportamento. Os blocos incluem: criação de uma história 

motivadora, modelagem comportamental, mecanismos de reforço e construção de 

capacidades. 

 

Criar uma história motivadora: 

Líderes necessitam compreender que os empregados nem sempre são motivados pelo mesmo 

conjunto de fatores que motiva líderes seniores. Quando os líderes criam e comunicam sua 

história motivadora (ou seja, a nova visão da companhia), eles precisam se lembrar de 

investir energia para ouvir empregados e envolvê-los na nova organização e também para 

encorajá-los a se apropriarem do processo de mudança (Lawson e Price, 2003). 

 

Modelagem comportamental: 

De acordo com Lawson e Price (2003), líderes devem apresentar modelos comportamentais 

que eles queiram ter dentro de sua organização. Mais significativamente, líderes necessitam 

possuir o devido insight sobre o que mudar, usando 360 graus de técnicas de feedback, 

através de pesquisas e conversas e só, então, partilhando essas necessidades de 

desenvolvimento e comprometimento com os empregados.  Identificar e mobilizar chefes de 

equipe dentro da organização, que tenham influência sobre como outras pessoas pensam, 

torna-se crucial durante o processo de mudança. 
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Reforçando mecanismos: 

Mudanças feitas dentro das estruturas, processos, sistemas e incentivos provocam impacto 

negativo nos empregados. Os gestores necessitam entender o que os empregados consideram 

justo no processo de mudança e precisam tomar especial cuidado ao introduzir mecanismos 

que afetem a maneira como os empregados interagem entre si (tais como redução de pessoal 

e processos de gerenciamento de talentos) e com seus clientes (programas de incentivo de 

vendas, reformulação de call centers  e política de preços) (Lawson e Price, 2003). 

 

Construção de capacidade: 

Gerentes precisam se dar conta da importância de construir as capacidades e o talento 

necessários para a mudança desejada, assim como levarem em consideração os pensamentos 

dos empregados, seus sentimentos e crenças que coordenam seu comportamento.  A gerência 

deve assegurar que sejam dadas aos empregados oportunidades de colocar em prática 

habilidades anteriormente assimiladas em seu local de trabalho e também fazer com que o 

treinamento seja um acontecimento contínuo que assegure a integração dessas habilidades 

(Lawson e Price, 2003). 

2.10 Prontidão para a mudança 

A prontidão de um empregado para a mudança é influenciada pela experiência prévia de 

sucesso da organização em implementar programas de mudança. Falha de programas de 

mudança organizacional no passado tornam os empregados relutantes face a novas iniciativas 

de mudança.  Os líderes necessitam confrontar e discutir fracassos de mudanças antes de 

seguir adiante com novas iniciativas de mudança (Schneider et al., 1996). 

 

Um estudo de Stensaker e Meyer (2009) comparou reações a mudanças, por parte de 

empregados com grande experiência de mudança versus aqueles com pouca experiência. 

Suas conclusões sugerem que muitos indivíduos aprendem a lidar com o ritmo acelerado de 

iniciativas de mudança, e parecem reagir com  lealdade enquanto as mudanças são 

implementadas. Entretanto, comportamento leal pode ser baseado em sentimentos e 

pensamentos positivos ou negativos, manifestados em reação entusiasmada ou passiva à 

mudança. 
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Experiências de um indivíduo com mudanças prévias (ao nível organizacional) e satisfação 

no emprego (no nível individual) têm uma influência significativa no envolvimento 

emocional de um indivíduo e seu comprometimento em mudar. A prontidão em mudar de um 

indivíduo é influenciada pelo registro de sucesso de  programas de mudança implementados 

pela organização, nos quais experiências positivas estimulam o comprometimento dos 

empregados enquanto que experiências negativas reduzem seu comprometimento (Schneider 

et al., 1996). 

 

Mudança organizacional pode trazer à tona diferentes reações entre os empregados, que 

podem ser tanto positivas, com alto nível de performance, quanto negativas, com sentimentos 

de cinismo. O cinismo organizacional é definido como uma atitude negativa perante a 

organização, passando o empregado a acreditar que os princípios de honestidade, integridade 

e sinceridade são sacrificados para favorecer interesses da liderança (Abraham, 2000). Os 

cínicos então se tornam menos otimistas quanto aos programas de mudança, devido a suas 

experiências de fracasso na mudança e promessas de gerência que não se materializaram. 
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3. Contextualização: Estudo de Caso UO-ES  

3.1 Gerenciamento Integrado de Operações e a Petrobras 

Em quase 60 anos de existência, a Petrobras enfrentou as mais variadas mudanças. Um bom 

exemplo é o da Área de Negócios de E&P, que teve vários momentos importantes como a 

busca de novas fronteiras exploratórias, a autossuficiência da produção nacional e o 

aperfeiçoamento contínuo de seus processos de engenharia de produção, que são 

imprescindíveis para que metas desafiadoras e sustentáveis de produção sejam alcançadas nos 

próximos anos. 

 

Apesar de toda experiência adquirida e do domínio de diversas tecnologias exploratórias e de 

produção, com o pré-sal e os brown fields (campos maduros), o cenário futuro torna-se ainda 

mais complexo exigindo da exploração e da produção de óleo e gás um aperfeiçoamento 

contínuo, devido a fatores como característica dos reservatórios e das grandes distâncias dos 

campos em relação à Costa. 

 

Para viabilizar projetos desta magnitude, em um cenário macroeconômico de práticas 

regulatórias cada vez mais rígidas, é mandatório que as operadoras busquem otimizar e 

integrar seus processos operacionais e deem suporte, de modo a reduzir seus custos 

operacionais e de investimentos, além de aumentar a segurança em suas operações tornando o 

negócio rentável e atrativo para seus investidores.  

 

A indústria do petróleo já vem trabalhando uma nova abordagem para os seus processos de 

trabalho de exploração e produção de óleo e gás, aproveitando as facilidades tecnológicas de 

informação e comunicação desenvolvidas, principalmente na última década.  

 

O conceito de colaboração multidisciplinar também vem sendo implementado na tomada de 

decisão operacional dentro de uma visão integrada dos processos de negócio e de 

compartilhamento do conhecimento. 
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Na Petrobras, a terminologia adotada pelo E&P foi Gerenciamento Integrado de Operações 

(GIOp), e visa a implantação de uma estratégia de operação integrada que atue neste novo e 

complexo cenário mundial.  

 

3.2 Gerenciamento Integrado das Operações na UO-ES	  

De acordo com o documento Memorial Descritivo Conceitual de Implantação do GIOP, na 

UO-ES (MD-3600.00-9310-941-PBE-001), o objetivo do GIOP da Unidade de Operações de 

Exploração e Produção do Espírito Santo (UO-ES) busca atender as especificidades da 

unidade de produção, com foco para a integração dos processos próprios da produção 

(operação e manutenção), e, nas interfaces, com o gerenciamento das outras áreas, 

objetivando a maximização da produção e a eficiência operacional, além da otimização dos 

custos de operação e de investimentos, bem como o aumento da segurança operacional. 

 

O projeto GIOp-ES busca atender as particularidades da Unidade, sem prejuízo aos interesses 

da corporação e, para tanto, considera a estrutura atual e os processos existentes como ponto 

de partida no planejamento e desenvolvimento de todas as ações do projeto, sem 

desconsiderar, entretanto, a motivação principal do projeto atribuída aos seus desafios futuros 

de operação. 

 

A UO-ES é hoje responsável pelas atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural, em todo o Estado do Espírito Santo, apoiando também atividades exploratórias 

realizadas na Bacia de São Francisco (MG) e no gerenciamento das atividades de 

processamento e movimentação de gás natural no Espírito Santo. 

 

A produção de óleo e gás em terra é realizada nos municípios de São Mateus, Linhares, 

Jaguaré e Conceição da Barra, norte do Estado, que ultrapassam a média de produção de 15 

mil barris por dia (bpd). 
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Atualmente, estão em operação na região três plataformas do tipo FPSO, que totalizam a 

produção diária de cerca de 235 mil barris de óleo e 3 milhões de metros cúbicos de gás: o 

FPSO Capixaba (SBM), antecipando a produção nos campos de Cachalote e Baleia Franca; e 

a P-57, que iniciou a segunda fase de produção do Campo de Jubarte, no final de 2010, e 

representa um novo modelo de operação na Petrobras, a partir da parceria com a SBM e 

FPSO Cidade de Anchieta,  que iniciou sua produção em setembro de 2012. 

 

A atuação da Petrobras no Espírito Santo garante ao Estado a condição de segundo maior 

produtor de petróleo do país, superando, em fevereiro de 2011, a marca de 300 mil barris por 

dia (com a entrada de novos poços da P-57), e a posição privilegiada no cenário do gás 

natural, possibilitando o abastecimento do mercado local e o atendimento às regiões Sudeste 

e Nordeste.  

3.3 Cenário Atual e Futuro da UO-ES 

A Área de Negócio de Exploração e Produção da UO-ES concentrou, por décadas, suas 

atividades de produção de óleo e gás em áreas terrestres e marítimas de águas rasas no Norte 

do estado, porém, a partir dos anos 2000, essa característica de negócio sofreu uma 

transformação com a implantação de novos projetos de produção offshore, colocando a 

Unidade em um novo patamar operacional. 

 

Vale destacar que, nos últimos dez anos, a produção da Unidade teve um crescimento de 

1.000 % (hum mil) , passando de 30.000 mil barris de óleo por dia (bpd) e cerca de 1 milhão 

de m3/dia de gás natural, em 2002, para 300 mil bpd de óleo e cerca de 12 milhões de m3 de 

gás natural em 2012.  

 

A mudança no patamar da produção veio associada com a diversificação das atividades da 

Unidade, além de um expressivo crescimento da força de trabalho, sendo 1.660 empregados e 

5.100 terceirizados.  
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De acordo com a Visão da UO-ES 2014:  

Seremos uma das três maiores unidades produtoras de petróleo e gás natural da 

Petrobras, atingindo a produção de 500 mil barris por dia de forma sustentável, sendo 

reconhecida por sua excelência operacional e de gestão.  

Memorial Descritivo Conceitual de Implantação do GIOp na UO-ES  

	  

A afirmação, divulgada na Visão da Unidade, que estima uma produção média diária prevista 

de 500 mil bpd, em 2014, significa em termos quantitativos que irá triplicar sua produção 

média anual comparada ao ano de 2010. Os desafios que se mostram para uma produção 

deste porte são grandes. Para que eles sejam efetivos e sustentáveis, é fundamental que a 

Unidade busque processos de gestão de operações que deem suporte a este crescimento. 

Nesse contexto, é previsto o aumento da complexidade das operações na Unidade, a partir 

dos seguintes fatores: 

• Novas Unidade Estacionária de Produção – UEPs; 

• Aumento da complexidade da malha de gás no ES; 

• Aumento da demanda de gás no Espírito Santo; 

• Ampliação das demandas de logística; e 

• Necessidade de operar em campos maduros considerando a otimização de recursos. 

	  

Assim, o Gerenciamento Integrado das Operações, novo modelo de gestão das Operações de 

Produção, é entendido também como nova metodologia de trabalho idealizada para 

potencializar o processo de produção, por meio da eficiência operacional e do fator de 

recuperação e que, certamente, contribuirá para o grande crescimento que foi projetado para a 

UO-ES.  
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4. Metodologia 

O estudo proposto encontra-se inserido no campo de pesquisa organizacional, e enquadra-se 

na área de administração e gestão. Utiliza a estratégia de pesquisa de estudo de caso para 

abordar uma organização específica, no caso uma das Unidades de Operações de E&P da 

Petrobras.  

4.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de um estudo transversal, através da aplicação de uma pesquisa exploratória, 

descritiva e explicativa. Exploratória porque procura identificar e analisar os riscos que estão 

associados ao processo de mudança na implantação de um novo modelo de gestão de 

operações de E&P. Descritiva, pois expõe características dos projetos pilotos da UO-ES e as 

suas contribuições acerca dos resultados em relação aos desafios do novo modelo. 

Explicativa, visto que tenta tornar inteligível na percepção, dos envolvidos nos processos 

operacionais, os riscos associados ao processo de mudança na implantação de um novo 

modelo de gestão integrada de operações em ambientes colaborativos.  

Quanto aos meios, foram utilizados uma análise bibliográfica complementada por 

documentos internos e restritos à Petrobras, um questionário estruturado quantitativo 

utilizando como referência a metodologia proposta por Cohen (2005), além de entrevistas 

semiestruturadas, com o intuído de aprofundar a análise dos resultados obtidos com a 

aplicação do questionário quantitativo.  

Para elaboração e adequação do roteiro destas entrevistas semiestruturadas, foram formuladas 

dez questões abertas que consideraram os pressupostos apresentados na obra The Heart of 

Change Field Guide – Tools and Tactics for Leading Change in Your Organization de Dan S. 

Cohen (2005). 

As entrevistas são um importante instrumento quando necessita ou deseja mapear crenças, 

valores e práticas em universos sociais específicos, mais ou menos delimitados, onde 

conflitos e contradições não estejam claramente delimitados. A entrevista possibilita ao 
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pesquisador fazer um mergulho profundo à medida que também permite coletar indícios de 

como cada um dos sujeitos percebe e significa suas realidades, levantando informações 

consistentes que possibilitam descrever e compreender a lógica que preside nas relações que 

se estabelecem dentro do grupo objeto de estudo, e que, em outras instrumentos de coleta de 

dados, raramente são obtidos (Duarte, 2004). 

Nesse estudo, utilizou-se entrevista semiestruturada que foi guiada por um roteiro 

previamente elaborado, recorrendo a perguntas abertas, de modo a fomentar um discurso 

mais ou menos livre que seja relevante e complementar para as conclusões finais deste 

estudo.  

O estudo de caso em questão procurou circunscrever o fenômeno ocorrido na organização, 

levando em conta a visão e apreciações daqueles que vivem a realidade da UO-ES. O 

trabalho é também considerado de campo, porque coletou dados primários na própria unidade 

onde as entrevistas foram realizadas. 

O percurso metodológico deste estudo, iniciado no segundo semestre de 2012, tinha como 

objetivo inicial apenas a aplicação de entrevistas semiestruturadas. No entanto, verificou-se 

uma lacuna quanto à validação metodológica do roteiro da entrevista.  

O estudo carecia de uma abordagem fundamentada nos conceitos de Gestão da mudança que 

servissem de respaldo metodológico à pesquisa. O modelo proposto foi reformulado, de 

modo a estruturar a base da pesquisa, passando assim a ter como foco principal a aplicação 

do questionário proposto por Cohen (2005), denominado The Change Readiness Assessment, 

que permite aferir, através de oito passos de um processo de mudança de Kotter (1996), onde 

é possível localizar potenciais riscos e ameaças, utilizando o recurso de uma análise 

segmentada pelas percepções das quatro categorias de trabalho: executivos, gerentes, técnicos 

e equipe de projeto. 

4.2 População e amostra 

O universo desta pesquisa considerou as equipes de gerenciamento integrado de operações da 

UO-ES, bem como a equipe que coordena a implantação na unidade, além de representantes 

do RH e da comunicação da Unidade, responsáveis por acompanhar juntamente como os 
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representantes da coordenação do projeto a gestão de mudança aplicada ao gerenciamento 

integrado das operações.  

Este estudo integra 36 questionários que foram respondidos pelas 4 categorias da seguinte 

forma: 3 respostas de executivos; 10 respostas de gerentes; 18 de técnicos e 5 da equipe de 

projeto, que foram ainda complementadas com as entrevistas a partir da concordância dos 

mesmos e demonstrados no capítulo 5. No total, foram realizadas 26 entrevistas, das quais 20 

foram gravadas e 6 respondidas por escrito e enviadas por meio eletrônico pelos empregados 

sediados no estado do Espírito Santo, a exercer as suas funções fora da capital Vitória, que 

atuam em outros ativos operacionais da UO-ES. As gravações totalizaram, aproximadamente, 

14 horas e resultaram nas transcrições diretas para formato de texto que foram tratadas 

estatiscamente, conforme resultados apresentados (ponto 5.4). 

O tamanho da amostra foi definido com base em estudos anteriores realizados por 

pesquisadores sobre assuntos e metodologias correlatas aplicados à mesma instituição.  

4.3 Coleta de dados 

Na etapa da pesquisa documental, os dados foram coletados em relatórios, apresentações, 

documentos internos e publicações divulgadas sobre a unidade e a evolução do projeto piloto. 

Foram realizadas visitas regulares à unidade, a partir de setembro de 2012, para a realização 

de entrevistas e aplicação de questionários com a equipe de implementação e com os usuários 

dos ambientes colaborativos, visando à obtenção de dados fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Foi garantido o sigilo profissional tanto da aplicação do questionário quanto das entrevistas. 

As entrevistas seguiram um roteiro estruturado, sendo que das 26, vinte foram gravadas e seis 

enviadas por mensagem eletrônica para transcrição e análise posterior. 

4.4 Tratamento dos dados 

Os dados extraídos dos documentos, textos, dissertações, revistas técnicas, artigos, jornais, 

entrevistas, e ainda dos sites oficiais (Brasil e outros países com know-how sobre o tema) 
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para a elaboração desse projeto de pesquisa, foram tratados como conteúdos de dados que 

permitiram estabelecer a base de interpretação na análise das entrevistas realizadas.   

Para a obtenção do resultado do questionário aplicado, foram somadas as células das colunas 

verticais de cada passo do processo de mudança. Para cada um dos passos, foram definidas 

quatro afirmações.  

 

Em relação à pontuação atribuída a cada resposta, o critério utilizado foi a maior pontuação 

para a resposta mais positiva e menor pontuação para a menos positiva, ou seja, a partir da 

coluna “Discordo firmemente”, à qual foi atribuída menor pontuação, até a última coluna 

“Concordo firmemente”, com a pontuação mais elevada. À pontuação atribuída às respostas 

foi colocado um fator multiplicador de x1 para “Discordo firmemente”, e até x6 para 

“Concordo firmemente”.  

 

Para exemplificar a pontuação dada às respostas obtidas, consideramos duas hipóteses de 

cálculo em que: a) a todas as questões foi dada a resposta “Discordo firmemente”; e b) todas 

as questões obtiveram a resposta “Concordo firmemente”. Na primeira hipótese, a pontuação 

totaliza 4 pontos; e na segunda, perfaz 24 pontos. Este exemplo procura demonstrar que é 

possível obter respostas de 4 pontos (pontuação mínima) até 24 pontos (pontuação máxima). 

 

A pontuação obtida foi também agrupada por categorias (executivos, gerentes, técnicos e 

equipe de projetos) e depois somada e enquadrada de acordo com o critério de faixa de 

resultados adaptada do modelo de Cohen (2005). 

Os resultados dos questionários quantitativos foram somados e depois classificados quanto ao 

nível de risco. Esta classificação foi realizada conforme os níveis de risco apresentados na 

tabela 2, que, por sua vez, é uma adaptação da classificação proposta por Cohen (2005).  

Tabela	  1:	  Quadro	  de	  definição	  e	  interpretação	  dos	  níveis	  de	  risco	  

Faixa	  de	  Resultados	   Interpretação	   Nível	  de	  Risco	   Representação	  Visual	  

0	  a	  7	   Alto	  Risco	   3	   	  

8	  a	  15	   Risco	   2	   	  

16	  a	  23	   Baixo	  Risco	   1	   	  

24	   Sem	  Risco	   0	   	  
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Depois de classificados em cada faixa de risco, foi utilizado a mediana das respostas por cada 

grupo e, posteriormente, utilizadas para montar o esquema proposto por Cohen (2005), como 

Risk Wheel. 

Os resultados dos questionários foram consolidados e realizada uma análise estatística 

descritiva e também quanto a sua validade interna. Para isso, foi utilizado o índice de 

confiabilidade conhecido como Alfa de Cronbach. 

A análise da consistência interna das respostas a um questionário pode ser medida utilizando-

se o alfa de Cronbach, que fornece uma estimativa estatística da confiabilidade das respostas 

analisadas. Esta análise é aplicada geralmente em questionários que utilizem escalas multi-

item, como os construídos a partir da metodologia proposta por Likert. Considera o erro 

aleatório como variabilidade intrassujeito, os dados associados a uma resposta permitem-nos 

inferir a sua confiabilidade através da variância observada intra e interssujeitos/objetos 

(Maroco e Garcia-Marques, 2006). 

Neste estudo, foram utilizados os critérios de recomendação de confiabilidade estimada pelo 

α de Cronbach proposto por Murphy e Davidshofer (1988), apresentados na tabela 1. 

Tabela	  2:	  Critérios	  de	  confiabilidade	  estimada	  pelo	  α	  de	  Cronbach	  

Condição	   α	  considerado	  aceitável	  

Confiabilidade	  Inaceitável	   <	  0,6	  

Confiabilidade	  Baixa	   0,7	  

Confiabilidade	  Moderada	  a	  Elevada	   0,8	  –	  0,9	  

Confiabilidade	  Elevada	   >	  0,9	  
 

As entrevistas qualitativas, após transcritas, foram padronizadas por conceitos e agrupadas. 

Posteriormente, as respostas e assuntos mais frequentes foram contabilizados e apresentados 

em forma de gráficos para cada uma das questões realizadas. 
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4.5 Limitações 

O estudo apresenta algumas limitações, são elas:  

• Nem todas as entrevistas puderam ser gravadas por causa da dispersão geográfica das 

Unidades de produção da UO-ES, obrigando o envio de algumas entrevistas por escrito; 

• Para a nova métrica proposta neste estudo, caberia novas aplicações da pesquisa em 

outros momentos para avaliar a mitigação da métrica conservadora do autor; 

• As entrevistas qualitativas foram aplicadas com o objetivo de complementar a aplicação 

do questionário de Avaliação de Prontidão para Mudança no GIOp. O conteúdo obtido a 

partir das entrevistas geraram insumo suficiente para, futuramente, desdobrar outros 

questionários que poderão aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o tema para a 

organização; e 

• O modelo de Avaliação de Prontidão para mudança pode ser utilizado para se refletir 

sobre os riscos de um processo de mudança em outras iniciativas de mudança 

organizacional na Petrobras, mas cabe um amadurecimento da própria organização sobre 

qual abordagem melhor se adequaria à realidade da própria Petrobras. 
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5. Resultados 

5.1 Análise descritiva dos resultados 

As figuras abaixo apresentam o perfil dos respondentes agrupados por função ou categoria 

(figura 2) e agrupados por tempo de companhia (figura3).  

 
Figura	  3:	  Distribuição	  dos	  entrevistados	  por	  função	  

	  

	  
Figura	  4:	  Distribuição	  dos	  entrevistados	  por	  tempo	  de	  companhia	  

	  

Os questionários foram contabilizados somando as respostas das 4 questões de cada um dos 8 

passos. Os resultados totalizados por cada entrevistado e respectivo passo podem ser 

observados na tabela 3. 
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mais	  de	  30	  anos	  
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Tabela	  3:	  Detalhamento	  dos	  resultados	  totalizados	  por	  entrevistado	  

Entrevistado	  (Cod)	   Tempo	  de	  Cia	   P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   P7	   P8	   Total	  

Executivo	  (11)	   6	  a	  10	   9	   8	   5	   4	   10	   6	   6	   6	   54	  
Executivo	  (16)	   20	  a	  30	   20	   20	   17	   13	   13	   12	   17	   14	   126	  
Executivo	  (23)	   mais	  de	  30	   19	   17	   20	   13	   14	   12	   13	   15	   123	  
Gerente	  (04)	   6	  a	  10	   22	   15	   17	   12	   7	   9	   21	   21	   124	  
Gerente	  (14)	   11	  a	  15	   11	   8	   4	   7	   7	   6	   6	   6	   55	  
Gerente	  (15)	   20	  a	  30	   16	   11	   12	   6	   9	   7	   10	   8	   79	  
Gerente	  (18)	   mais	  de	  30	   22	   15	   16	   15	   15	   15	   18	   17	   133	  
Gerente	  (21)	   0	  a	  5	   13	   13	   12	   9	   10	   10	   8	   12	   87	  
Gerente	  (22)	   6	  a	  10	   10	   10	   14	   11	   9	   4	   8	   6	   72	  
Gerente	  (25)	   20	  a	  30	   17	   10	   14	   8	   7	   11	   7	   6	   80	  
Gerente	  (27)	   6	  a	  10	   11	   11	   8	   7	   7	   4	   6	   4	   58	  
Gerente	  (28)	   20	  a	  30	   16	   19	   16	   16	   15	   12	   13	   20	   127	  
Gerente	  (35)	   mais	  de	  30	   16	   16	   7	   8	   11	   13	   12	   13	   96	  
Técnicos	  (02)	   6	  a	  10	   18	   15	   9	   2	   12	   11	   13	   16	   96	  
Técnicos	  (05)	   0	  a	  5	   17	   15	   15	   16	   13	   9	   14	   10	   109	  
Técnicos	  (07)	   6	  a	  10	   16	   6	   11	   10	   14	   12	   8	   7	   84	  
Técnicos	  (08)	   0	  a	  5	   14	   5	   5	   9	   6	   11	   15	   8	   73	  
Técnicos	  (09)	   11	  a	  15	   13	   13	   11	   9	   12	   9	   10	   12	   89	  
Técnicos	  (10)	   0	  a	  5	   10	   9	   12	   7	   8	   6	   5	   6	   63	  
Técnicos	  (13)	   6	  a	  10	   17	   15	   16	   14	   13	   12	   13	   12	   112	  
Técnicos	  (17)	   0	  a	  5	   16	   13	   14	   12	   8	   11	   15	   15	   104	  
Técnicos	  (20)	   6	  a	  10	   14	   11	   16	   14	   14	   15	   13	   13	   110	  
Técnicos	  (24)	   6	  a	  10	   12	   11	   12	   12	   8	   13	   12	   12	   92	  
Técnicos	  (26)	   6	  a	  10	   20	   18	   18	   16	   16	   15	   19	   15	   137	  
Técnicos	  (29)	   0	  a	  5	   20	   20	   19	   21	   15	   0	   16	   20	   131	  
Técnicos	  (30)	   0	  a	  5	   14	   5	   20	   9	   16	   15	   22	   16	   117	  
Técnicos	  (31)	   6	  a	  10	   21	   18	   22	   13	   13	   14	   20	   12	   133	  
Técnicos	  (32)	   0	  a	  5	   15	   16	   17	   19	   21	   24	   23	   12	   147	  
Técnicos	  (33)	   0	  a	  5	   16	   0	   16	   19	   21	   0	   20	   12	   104	  
Técnicos	  (34)	   6	  a	  10	   13	   10	   0	   10	   8	   8	   9	   9	   67	  
Técnicos	  (36)	   0	  a	  5	   17	   18	   14	   16	   11	   16	   14	   14	   120	  
Equipe	  P.	  (01)	   6	  a	  10	   17	   14	   16	   7	   11	   13	   14	   12	   104	  
Equipe	  P.	  (03)	   6	  a	  10	   16	   4	   8	   3	   8	   10	   5	   7	   61	  
Equipe	  P.	  (06)	   6	  a	  10	   16	   9	   15	   11	   11	   12	   6	   9	   89	  
Equipe	  P.	  (12)	   20	  a	  30	   12	   6	   16	   7	   7	   6	   6	   6	   66	  
Equipe	  P.	  (19)	   20	  a	  30	   15	   14	   16	   8	   11	   6	   8	   7	   85	  
	  
	  
	  
As respostas somadas por entrevistado possuem um intervalo entre [0:24], sendo que a média 

esperada para cada questão é de 12,5.  Observa-se, na tabela 4, que apenas as questões dos 

passos 4 e 5 possuem médias observadas abaixo das médias esperadas.   
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Tabela	  4:	  Análise	  descritiva	  das	  respostas	  do	  questionário	  quantitativo 

  Soma Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Passo 1 561 15,6 16 3,4 9 22 

Passo 2 438 12,2 13 4,9 0 20 

Passo 3 480 13,3 14,5 5,0 0 22 

Passo 4 393 10,9 10,5 4,5 2 21 

Passo 5 411 11,4 11 3,8 6 21 

Passo 6 369 10,3 11 4,7 0 24 

Passo 7 445 12,4 13 5,3 5 23 

Passo 8 410 11,4 12 4,5 4 21 

	  
	  

5.2 Análise da validade interna dos resultados 

O teste de confiabilidade apresentou um Alpha de Cronbach de 0,874, que equivale à 

“Confiabilidade Moderada a Elevada”, tabela 5. Com isto, percebe-se que os dados são 

confiáveis e não foram respondidos displicentemente de forma aleatória por quem foi 

entrevistado. 

Tabela	  5:	  Teste	  de	  Cronbach’s	  para	  verificar	  a	  confiabilidade	  das	  respostas	  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 

0,874 0,878 

5.3 Análise do nível de risco  

A tabela 6 apresenta os dados agrupados por categoria que mostram os riscos associados a 

cada um dos passos propostos na abordagem de Cohen (2005).  

Tabela	  6:	  Resultados	  classificados	  por	  nível	  de	  risco	  para	  cada	  passo	  

Entrevistado	  (Cod)	   Tempo	  de	  Cia	   NR	  1	   NR	  2	   NR	  3	   NR	  4	   NR	  5	   NR	  6	   NR	  7	   NR	  8	  

Executivo	  (11)	   6	  a	  10	   2	   2	   3	   3	   2	   3	   3	   3	  
Executivo	  (16)	   20	  a	  30	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
Executivo	  (23)	   mais	  de	  30	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  

	  
Média	   1,3	   1,3	   1,7	   2,3	   2,0	   2,3	   2,0	   2,3	  

	  
Mediana	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  

Gerente	  (04)	   6	  a	  10	   1	   2	   1	   2	   3	   2	   1	   1	  
Gerente	  (14)	   11	  a	  15	   2	   2	   3	   3	   3	   3	   3	   3	  
Gerente	  (15)	   20	  a	  30	   1	   2	   2	   3	   2	   3	   2	   2	  
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Gerente	  (18)	   mais	  de	  30	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   1	   1	  
Gerente	  (21)	   0	  a	  5	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
Gerente	  (22)	   6	  a	  10	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   2	   3	  
Gerente	  (25)	   20	  a	  30	   1	   2	   2	   2	   3	   2	   3	   3	  
Gerente	  (27)	   6	  a	  10	   2	   2	   2	   3	   3	   3	   3	   3	  
Gerente	  (28)	   20	  a	  30	   1	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	  
Gerente	  (35)	   mais	  de	  30	   1	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   2	  

	  
Média	   1,4	   1,8	   1,9	   2,2	   2,4	   2,4	   2,1	   2,1	  

	  
Mediana	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  

Técnicos	  (02)	   6	  a	  10	   1	   2	   2	   3	   2	   2	   2	   1	  
Técnicos	  (05)	   0	  a	  5	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (07)	   6	  a	  10	   1	   3	   2	   2	   2	   2	   2	   3	  
Técnicos	  (08)	   0	  a	  5	   2	   3	   3	   2	   3	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (09)	   11	  a	  15	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (10)	   0	  a	  5	   2	   2	   2	   3	   2	   3	   3	   3	  
Técnicos	  (13)	   6	  a	  10	   1	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (17)	   0	  a	  5	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (20)	   6	  a	  10	   2	   2	   1	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (24)	   6	  a	  10	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (26)	   6	  a	  10	   1	   1	   1	   1	   1	   2	   1	   2	  
Técnicos	  (29)	   0	  a	  5	   1	   1	   1	   1	   2	   3	   1	   1	  
Técnicos	  (30)	   0	  a	  5	   2	   3	   1	   2	   1	   2	   1	   1	  
Técnicos	  (31)	   6	  a	  10	   1	   1	   1	   2	   2	   2	   1	   2	  
Técnicos	  (32)	   0	  a	  5	   2	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   2	  
Técnicos	  (33)	   0	  a	  5	   1	   3	   1	   1	   1	   3	   1	   2	  
Técnicos	  (34)	   6	  a	  10	   2	   2	   3	   2	   2	   2	   2	   2	  
Técnicos	  (36)	   0	  a	  5	   1	   1	   2	   1	   2	   1	   2	   2	  

	  
Média	   1,4	   1,9	   1,7	   1,8	   1,8	   2,0	   1,7	   1,9	  

	  
Mediana	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  

Equipe	  P.	  (01)	   6	  a	  10	   1	   2	   1	   3	   2	   2	   2	   2	  
Equipe	  P.	  (03)	   6	  a	  10	   1	   3	   2	   3	   2	   2	   3	   3	  
Equipe	  P.	  (06)	   6	  a	  10	   1	   2	   2	   2	   2	   2	   3	   2	  
Equipe	  P.	  (12)	   20	  a	  30	   2	   3	   1	   3	   3	   3	   3	   3	  
Equipe	  P.	  (19)	   20	  a	  30	   2	   2	   1	   2	   2	   3	   2	   3	  

	  
Média	   1,4	   2,4	   1,4	   2,6	   2,2	   2,4	   2,6	   2,6	  

	  
Mediana	   1	   2	   1	   3	   2	   2	   3	   3	  

 

 

Os valores apresentados na tabela 6 são apresentados já codificados quanto ao respectivo 

nível de risco. Por ser uma variável categórica, utilizou-se a mediana como preditor da 

tendência central dos dados, para poder montar o Risk Wheel, apresentado na figura 4. 
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Figura	  5:	  Risk	  Wheel	  para	  a	  amostra	  estudada	  
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5.4 Resultados das entrevistas qualitativas 

Foram realizadas 20 entrevistas abertas, e 6 responderam ao questionário utilizado para as 

entrevistas abertas, totalizando 26 respondentes. Das entrevistas abertas, obtiveram-se 14 

horas de gravações que, posteriormente, foram transcritas em documento texto (tabela 7). 

Tabela	  7:	  Duração	  das	  entrevistas	  

Categorias	   Total	  de	  Tempo	  de	  Gravação	  
Executivo	   02:16:39	  
Gerente	   03:34:44	  
Técnico	   05:21:39	  
Equipe	  de	  Projeto	   02:53:47	  

Total	  de	  Tempo	  das	  Entrevistas	   14:06:49	  
 

As figuras 5 a 10 mostram os resultados agrupados por temas para as questões ligadas aos 

passos 1 a 4, respectivamente. 

 

 
Figura	  6:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  1	  

	  
 

32%	  

21%	  
19%	  

9%	  

10%	  
6%	   3%	  

Passo	  1	  -‐	  Quais	  as	  mudanças	  o	  Giop	  vai	  trazer	  para	  a	  organização?	  

Melhorar	  a	  mulZdisciplinariedade,	  integração	  entre	  as	  equipes,	  recursos	  e	  processos	  
OZmizar	  os	  processos,	  deixando	  mais	  ágeis,	  simples	  e	  menos	  burocráZcos	  
Trazer	  mais	  agilidade	  e	  eficiência,	  reduzindo	  custos	  e	  o	  tempo	  
Mais	  agilidade	  nas	  informações,	  de	  forma	  unificada,	  consolidada,	  rápida	  e	  transparente	  
Melhorar	  a	  comunicação	  entre	  as	  interfaces	  
Melhorar	  o	  treinamento	  das	  pessoas,	  promovendo	  a	  pró-‐aZvidade	  
Agilizar	  os	  processos	  de	  tomada	  de	  decisão	  
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Figura	  7:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  2	  

	  
 

25%	  

17%	  

17%	  

11%	  

10%	  

10%	  

8%	   2%	  

Passo	  2	  -‐	  O	  que	  te	  moSva	  a	  parScipar	  do	  GIOp?	  

Trabalhar	  de	  uma	  maneira	  mais	  integrada,	  eficiente	  e	  ágil	  
Saber	  que	  é	  um	  projeto	  novo	  e	  desafiador	  que	  vai	  trazer	  mudanças	  posiZvas	  para	  Cia	  
Saber	  que	  a	  Cia	  precisa	  mudar	  os	  seus	  processos	  para	  aZngir	  seus	  objeZvos	  
Ter	  reconhecimento	  e	  a	  possibilidade	  de	  crescer	  na	  companhia	  
ParZcipar	  de	  um	  grande	  projeto	  que	  busca	  melhoria	  como	  um	  todo	  
Ver	  os	  resultados	  posiZvos	  nos	  pilotos	  do	  GIOp	  
Poder	  contribuir	  nos	  processos	  de	  tomada	  de	  decisão	  	  
Ter	  uma	  melhor	  qualidade	  de	  vida	  	  	  
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Figura	  8:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  3	  (positivos)	  

 
Figura	  9:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  3	  (negativos)	  

27%	  

25%	  15%	  

9%	  

6%	  

6%	  

6%	   4%	  
2%	  

Passo	  3	  -‐	  Quais	  os	  impactos	  posiSvos,	  percebidos	  e	  futuros,	  com	  a	  
implantação	  do	  GIOp?	  

Mais	  acompanhamento,	  eficiência	  e	  redução	  de	  custos	  nos	  processos	  de	  toda	  operação	  
Preocupa-‐se	  com	  uma	  maior	  integração	  dos	  processos	  e	  equipes	  
Aumento	  significaZvo	  do	  ISE	  (índice	  de	  saZsfação	  do	  empregado)	  onde	  houve	  os	  pilotos	  
Melhorou	  o	  planejamento,	  deixando	  mais	  rápido	  e	  confiável.	  	  
Ainda	  não	  há	  uma	  perceção	  de	  impactos	  posiZvos	  
Diminuiu	  a	  quanZdade	  de	  pessoas	  a	  bordo	  nos	  pilotos,	  operações	  mais	  seguras	  
Redução	  da	  burocracia,	  dos	  trabalhos	  documentais	  
Os	  resultados	  com	  as	  REDIAS	  
Ter	  os	  resultados	  mensuráveis	  obZdos	  pelos	  pilotos	  do	  GIOp	  

30%	  

20%	  
20%	  

6%	  

7%	  

7%	  

7%	   3%	  

Passo	  3	  -‐	  Quais	  os	  impactos	  negaSvos,	  percebidos	  e	  futuros,	  com	  a	  
implantação	  do	  GIOp?	  

Não	  há	  uma	  perceção	  de	  impactos	  negaZvos	  
A	  resistência	  a	  mudança	  
Falta	  de	  patrocínio	  e	  clareza	  da	  liderança	  
A	  implantação	  parcial	  gera	  desmoZvação	  e	  desgaste	  entre	  as	  equipes	  
A	  mudanças	  na	  forma	  de	  trabalho	  das	  pessoas,	  alterar	  o	  regime,	  horas	  extras,	  bonificações	  
Gerou	  burocracia	  e	  atrasos	  para	  resolver	  questões	  "simples".	  
Falta	  de	  informações	  e	  visibilidade	  dos	  resultados	  dos	  pilotos	  
SenZr-‐se	  vigiado	  e	  fiscalizado	  pela	  equipe	  de	  terra	  
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Figura	  10:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  4	  (comunicação	  bem-‐sucedida)	  

	  

20%	  

20%	  

18%	  

15%	  

15%	  

9%	  
3%	  

Passo	  4	  -‐	  Que	  aSvidades	  de	  comunicação	  têm	  sido	  mais	  bem	  sucedida	  
até	  agora?	  

Não	  houve	  uma	  aZvidade	  de	  comunicação	  bem	  sucedida	  
A	  aZtude	  do	  patrocinador	  e	  lideranças,	  se	  fazendo	  presentes	  e	  demonstrando	  interesse	  
As	  divulgações	  diretas	  feitas	  pelos	  gerentes	  ou	  lideranças	  
As	  apresentação	  dos	  resultados	  posiZvos	  dos	  pilotos	  do	  GIOp	  
As	  das	  Reuniões	  diárias	  com	  espaço	  pra	  dialogar	  sobre	  o	  GIOp	  
Palestras	  e	  Vídeos	  sobre	  o	  tema	  
Emails	  
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Figura	  11:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  4	  (não	  tiveram	  sucesso)	  

 

A figura 12 representa as respostas para a questão “Você se sente suficientemente preparado 

para fazer a mudança para o GIOp acontecer?”, enquanto a figura 13 apresenta as respostas à 

questão “O que é necessário para se sentir preparado para fazer a mudança para o GIOp 

acontecer?”, ambas referentes ao passo 6. 

 
Figura	  12:	  Distribuição	  por	  função	  dos	  resultados	  das	  respostas	  do	  Passo	  5	  

	  
 
 
 

30%	  

20%	  13%	  

9%	  

9%	  

9%	  

6%	   4%	  

Passo	  4	  -‐	  Que	  estratégias	  de	  comunicação	  não	  Sveram	  sucesso?	  

Os	  Debt-‐mails	  

Falta	  de	  informações	  sobre	  a	  visão	  do	  	  GIOp	  e	  clareza	  dos	  objeZvos	  

Os	  workshops	  e	  reuniões	  só	  com	  gerentes	  

Falta	  da	  comunicação	  do	  patrocínio	  e	  da	  liderança	  em	  geral	  

As	  divulgações	  feitas	  por	  E-‐mails	  

A	  comunicação	  não	  chegou	  a	  quem	  precisa	  chegar,	  empregados	  da	  operação	  

Comunicação	  via	  jornal	  ou	  portal	  

Não	  lembro-‐me	  uma	  aZvidade	  de	  comunicação	  mal	  sucedida	  

Sim	  
33%	  

Não	  
67%	  

ExecuSvos	  

Sim	  
67%	  

Não	  
33%	  

Gerentes	  
Sim	  
36%	  

Não	  
64%	  

Técnicos	  

Sim	  
50%	  

Não	  
50%	  

Equipe	  de	  Projeto	  
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Figura	  13:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  5	  

	  

A figura 14 representa as respostas para a questão “Estamos obtendo vitórias a curto prazo o 

suficiente para manter o ritmo da mudança do GIOp?”, enquanto a figura 16 apresenta as 

respostas à questão “O que é necessário para se sentir preparado para fazer a mudança para o 

GIOp acontecer?”, ambas referentes ao passo 6. 

	  
Figura	  14:	  Distribuição	  por	  função	  dos	  resultados	  das	  respostas	  do	  Passo	  6	  

	  
	  
	  

32%	  

18%	  12%	  

12%	  

12%	  

7%	  
7%	  

Passo	  5	  -‐	  O	  que	  é	  necessário	  pra	  se	  senSr	  preparado	  para	  fazer	  a	  
mudança	  para	  o	  GIOp	  acontecer?	  

Necessita	  de	  uma	  comunicação	  mais	  clara,	  mais	  informações	  sobre	  o	  projeto	  

Definir	  melhor	  os	  objeZvos	  do	  GIOp	  e	  quais	  estratégias	  deverão	  ser	  tomadas	  

Ter	  uma	  coalisão	  administraZva	  e	  apoio	  das	  lideranças	  

Falta	  invesZr	  em	  mais	  treinamentos	  e	  capacitações	  

Definir	  um	  processo	  decisório	  mais	  veloz	  e	  com	  maior	  autonomia	  

Precisamos	  de	  mais	  recursos	  como	  dinheiro	  e	  tempo	  

IdenZficar	  melhor	  os	  riscos,	  as	  dificuldades	  

Sim	  
100
%	  

Não	  
0%	  

ExecuSvos	  

Sim	  
67%	  

Não	  
33%	  

Gerentes	  

Sim	  
50%	  

Não	  
50%	  

Técnicos	  

Sim	  
50%	  

Não	  
50%	  

Equipe	  de	  Projeto	  
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Figura	  15:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  6	  

	  

As figuras 16 a 18 mostram os resultados agrupados por temas para as questões ligadas aos 

passos 6 a 8, respectivamente.	  

50%	  

21%	  

17%	  

4%	  
4%	   4%	  

Passo	  6	  -‐	  Quais	  os	  moSvos	  de	  não	  ter	  Sdo	  mais	  vitórias	  a	  curto	  prazo	  
para	  manter	  o	  ritmo	  da	  mudança	  do	  GIOp?	  

Faltou	  divulgação	  das	  vitórias	  e	  dos	  resultados	  alcançados	  nos	  pilotos	  
Faltou	  consolidar	  as	  vitórias	  de	  curto	  prazo.	  
Faltou	  patrocínio,	  apoio	  da	  gestão	  e	  da	  liderança	  	  
Faltou	  estabelecer	  metas	  claras	  pra	  o	  GIOp	  
Faltou	  sistemaZzar	  uma	  estrutura	  pra	  avaliação	  clara	  dos	  resultados	  
Faltou	  ferramentas	  que	  axiliassem	  na	  integração	  	  
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Figura	  16:	  Resultados	  qualitativos	  para	  as	  questões	  dos	  Passos	  6	  e	  7	  

	  

	  

26%	  

22%	  
10%	  

12%	  

7%	  

9%	  

7%	  4%	  
3%	  

Passos	  6	  e	  7	  -‐	  O	  que	  você	  considera	  relevante	  para	  a	  gestão	  da	  
mudança	  na	  implantação	  do	  GIOp?	  

Fornecer	  informações	  claras	  sobre	  a	  visão	  do	  	  GIOp	  e	  quais	  os	  seus	  objeZvos	  
A	  aZtude	  do	  patrocinador	  e	  lideranças,	  se	  fazendo	  presentes	  e	  demonstrando	  interesse	  
Melhorar	  a	  comunicação	  entre	  as	  interfaces	  
Mapear	  os	  impactos	  e	  formas	  de	  tratamentos	  para	  cada	  impacto	  
Melhorar	  o	  treinamento	  das	  pessoas	  
Melhorar	  a	  integração	  entre	  as	  equipes	  e	  recursos	  
Divulgar	  melhor	  os	  resultados	  posiZvos	  nos	  pilotos	  do	  GIOp	  
Redefinir	  o	  regime	  de	  trabalho	  e	  respecZvas	  mudanças	  relaZvas	  ao	  trabalho	  das	  pessoas	  
Ter	  reconhecimento	  e	  a	  possibilidade	  de	  crescer	  na	  companhia	  
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Figura	  17:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  8	  (novos	  comportamentos)	  

 

 
 

Figura	  18:	  Resultados	  qualitativos	  para	  a	  questão	  do	  Passo	  8	  (quais	  os	  riscos)	  

37%	  

23%	  

8%	  

9%	  

11%	  

6%	  
6%	  

Passo	  8	  -‐	  Que	  novos	  comportamentos	  você	  já	  percebe	  com	  o	  GIOp	  nos	  
lideres	  e	  empregados?	  

Mais	  integração	  entre	  as	  equipes,	  recursos	  e	  processos	  

Pessoas	  mais	  moZvadas	  pelo	  projeto	  

Melhorou	  a	  comunicação	  entre	  as	  interfaces	  

A	  aZtude	  do	  patrocinador	  e	  lideranças,	  se	  fazendo	  presentes	  e	  demonstrando	  interesse	  

Melhorou	  o	  planejamento,	  deixando	  mais	  rápido	  e	  confiável.	  	  

Mais	  agilidade	  nas	  informações,	  de	  forma	  unificada,	  consolidada,	  rápida	  e	  transparente	  

Muita	  gente	  não	  aplicando	  esforços	  suficientes	  porque	  não	  existe	  cobrança	  efeZva	  

29%	  

27%	  
13%	  

9%	  

10%	  

6%	  
6%	  

Passo	  8	  -‐	  Quais	  os	  riscos	  que	  voce	  percebe	  para	  a	  implantação	  do	  
GIOp?	  	  

A	  falta	  de	  um	  patrocinador	  forte	  e	  de	  lideranças	  demonstrando	  interesse	  
Não	  clarificar	  as	  novas	  formas	  de	  trabalho,	  regimes,	  horas	  extras,	  bonificações	  
Falta	  de	  informações	  sobre	  a	  visão	  do	  	  GIOp	  e	  clareza	  dos	  objeZvos	  
Conseguir	  mudar	  a	  cultura	  de	  trabalho	  da	  empresa	  
Não	  valorização	  da	  gestão	  da	  mudança	  que	  irá	  acontecer	  com	  o	  GIOp	  
Exagerar	  na	  tecnologia	  e	  esquecer	  das	  pessoas	  
Não	  ter	  uma	  equipe	  prepara	  para	  promover	  as	  mudanças	  necessárias	  para	  o	  GIOp	  
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6. Discussão 

O resultado dos questionários demonstram uma percepção de risco preocupante em sete 

passos do processo de mudança, nas quatro categorias de trabalho propostas (executivos, 

gerentes, técnicos e equipe de projeto). O único passo que ficou fora da área de risco em 

todas as categorias é o senso de urgência (passo 1), que apresentou baixo risco, mas mesmo 

assim é importante enfatizar que, em algumas das categorias, seus resultados ficaram no 

limite daquele nível de medição de risco.  Na categoria de equipe de projeto, os passos 4, 7 e 

8 apontam uma perspectiva de risco ainda mais elevado (em vermelho), evidenciando uma 

percepção daqueles que estão diretamente envolvidos na condução da implantação do 

projeto, os agentes de mudança.   

 

A escolha desta unidade para este Estudo de Caso se deu porque a UO-ES apresenta um 

ambiente rico para avaliar os riscos de um processo de mudança, pois atualmente está 

implantando alguns pilotos do GIOp em seus diferentes ativos de produção e que demostram 

estágios bastante diversificados. A Unidade também possui uma equipe de projeto que, desde 

o início, buscou aprendizado sobre o tema Gestão da mudança, o tema é bastante difundido 

em toda a Unidade.  

 

Este estudo utilizou como referência um questionário proposto por Cohen (2005), 

denominado The Change Readiness Assessment, e que permite aferir onde estão localizados 

os riscos e as ameaças potenciais decorrentes de um processo de mudança estruturados em 

oito passos. A escolha de Kotter (1996) e Cohen (2005), para a fundamentação deste 

trabalho, deu-se porque temos uma necessidade de aprofundar na Petrobras o entendimento 

do tema gestão de mudança organizacional. E para entender este processo, é fundamental 

considerar autores que em suas abordagens tratem as percepções dos empregados, gestores e 

líderes como elementos de destaque em um processo de mudança organizacional.   

 

Cohen (2005) afirma que a avaliação de prontidão para mudança (change readiness 

assessment) é uma poderosa ferramenta para revelar e validar as percepções das categorias, e 

nos respalda no sentido de provermos informações necessárias acerca dos riscos e ameaças 

potenciais que se apresentem como barreiras durante os oito passos de um processo de 



	  
	  

62	  
	  
	  

mudança. Entretanto, o nível de risco proposto na metodologia de Cohen é mais conservador, 

já este trabalho propõe uma métrica menos conservadora (tabela 2) que permite demonstrar 

onde os reais riscos percebidos estão localizados em cada um do passos de um processo de 

mudança.  

 

O Risk Wheel, proposto por Cohen (2005), é um importante painel que demonstra exatamente 

onde estas ameaças se localizam. E uma vez identificadas, estas potenciais ameaças podem 

ser neutralizadas com ações mitigadoras pelos agentes de mudança da organização que 

conduzem o projeto.   

 

Com base nos resultados apresentados obtidos nas quatro categorias (executivos, gerentes, 

técnicos e equipe de projetos), o passo 1 – Senso de urgência, teve mediana 1, demonstrando 

nível de risco baixo. Este resultado indica que a Unidade está com um nível de urgência 

considerado bom para a implantação da mudança. O Passo 1 é fundamental em um processo 

de transformação, porque exige uma forte colaboração e cooperação dos envolvidos, criando 

condições que impulsionam o processo de mudança. A presença da motivação é 

indiscutivelmente necessária, pois sem ela os indivíduos não irão priorizar o esforço para 

mudar.  

 

O modelo conceitual proposto por Kotter (1996) considera os três primeiros passos como a 

base da criação do clima para a mudança. Entretanto, os resultados obtidos no estudo foi 

favorável somente para o passo 1. Já os passos seguintes 2 e 3, coalizão administrativa e 

visão e estratégia, respectivamente, apresentaram nível de risco 2, que sugere uma potencial 

preocupação, no sentido de garantir que a prontidão para mudanças nestes dois passos não 

fique comprometida.  

 

As entrevistas abertas apontaram fragilidades da alta liderança em estabelecer uma forte 

coalizão, e mudanças recentes no quadro da liderança é um dos aspectos apontados nas 

entrevistas. O próprio autor lembra que grupos que não têm uma forte liderança de linha, 

podem não conseguir obter o poder necessário para fortalecer a coalizão administrativa. 
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O terceiro passo, desenvolver uma visão e estratégia, mostrou resultados divididos entre risco 

preocupante para as categorias gerente e técnico, e baixo risco, ou pronta para a mudança, nas 

categorias executivo e equipe de projeto.  

 

O resultado se justifica porque as categorias de executivos e a de equipe de projetos são as 

que mais participam de eventos externos e trocas com outras Unidades e, possivelmente, 

possuem a percepção da visão do projeto GIOp mais consolidada. O resultado também nos 

leva a considerar um risco potencial o fato da categoria gerente não ter a visão ainda 

claramente consolidada, o que pode ser danoso para o sucesso do projeto. 

 

Uma regra importante estabelecida por Kotter (1996) para este passo 3, “Se você não 

conseguir comunicar a visão a alguém em cinco minutos ou menos, e conseguir uma reação 

que signifique tanto compreensão quanto interesse, você ainda não terminou esta fase do 

processo de transformação”.  

 

É fundamental que se tenha uma visão de projeto bem consolidada e de fácil entendimento, 

uma fragilidade neste passo 3 demonstra risco potencial, que pode comprometer o esforço de 

transformação proposto e nos levar a um caminho equivocado por falta de consenso sobre a 

visão do que se deseja para o futuro da organização.  

 

Os resultados dos três passos seguintes são ainda mais preocupantes, porque compõem 

aqueles que no modelo proposto por Kotter (1996) estão relacionados com o envolvimento e 

comprometimento da organização. O passo 4, que é comunicar a mudança, foi a etapa que se 

mostrou mais frágil no sentido de que três categorias (executivos, gerentes e técnicos) 

ficaram na faixa de risco ou preocupação potencial, e a categoria de equipe de projeto 

demonstrou uma percepção ainda mais alarmante e de alto risco (considerada como um 

obstáculo à mudança).  

 

O quarto passo é considerado um pilar importante em um processo de mudança 

organizacional. E quando este apresenta fragilidades em sua estratégia, é importante 

estabelecer algumas precauções por parte da organização no sentido de não comprometer 

toda uma estratégia de mudança por conta de algumas dificuldades. É fundamental que os 

canais de comunicação estejam desobstruídos, de modo a promover os novos 
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comportamentos desejáveis e o engajamento das pessoas em prol do novo modelo de gestão. 

Outro aspecto indispensável para que uma comunicação flua de forma satisfatória é o 

comportamento da liderança. Kotter e Cohen (2002) afirmam que os esforços de mudança 

mais bem-sucedidos são aqueles em que os executivos usam todos os canais de comunicação 

disponíveis para compartilhar a visão do projeto. 

 

Os resultados apresentados no passo 5, capacitar para a mudança, apresentou para as quatro 

categorias um risco potencial, e, portanto, dentro da faixa que também requer uma atenção 

especial.  O quinto passo também objetiva a remoção de obstáculos, seja capacitando os 

empregados para ação, estimulando-os na aceitação do novo modelo e também reforçando o 

empoderamento dos agentes responsáveis em promover a mudança. Vale lembrar que o papel 

da liderança continua forte nesta etapa, visto que o reforço da coerência do discurso com a 

ação precisa ser mantido, de modo a manter a credibilidade do esforço de transformação 

como um todo. 

 

O passo 6 é um passo que conclui a etapa de envolvimento e comprometimento.  Neste passo, 

há uma busca por um planejamento sistemático e criação de vitórias de curto prazo. O 

resultado, como no passo anterior, também nos aponta que há um risco potencial 

preocupante. É fundamental que o sexto passo busque evidenciar os resultados obtidos, os 

pilotos podem neste caso oferecer um importante insumo, de modo a fortalecer as ações de 

celebração das vitórias de curto prazo. A importância desta etapa se justifica porque a maioria 

dos indivíduos necessita enxergar envidências de que o esforço de transformação contribui 

efetivamente para os resultados, e isso os motiva para não desistir ou mesmo não se aliarem 

aos resistentes à mudança.  

 

Os dois últimos passos avaliados pela pesquisa também apontam resultados de risco 

preocupantes nas categorias executivo, gerente e técnico, e percepção de alto risco na 

categoria de equipe de projeto. Os passos 7 e 8 são entendidos por Kotter (1996) como 

aqueles que garantem a sustentabilidade da mudança. 

 

Os passos 7 e 8 são decisivos para garantir que os resultados se perpetuem. No estudo, está 

claro que muitos desses passos encontram-se na faixa de risco porque simplesmente o projeto 

ainda possui um longo caminho a percorrer. 
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A percepções obtidas nas entrevistas abertas apontam com riqueza essa diversidade de 

percepções com relação ao projeto, já que a amostra procurou obter uma abrangência com 

relação aos ativos e suas diferentes realidades.  

 

Os resultados das entrevistas abertas apontam diversos elementos que contribuem para 

aprofundar os resultados do questionário. A primeira pergunta “Quais as mudanças que o 

GIOp vai provocar na forma de trabalhar da organização?” tinha como objetivo tentar expor 

um pouco mais a percepção do senso de urgência dos entrevistados. O resultado mostra que a 

maioria considera questões como otimizar processos; integração entre as  equipes e recursos e 

a questão da multidisciplinariedade como fatores principais. Um dos entrevistados afirmou: 

“o GIOp é isto, fazer o que a gente faz hoje de forma mais inteligente, mais integrada, com 

menor número de recursos, mais eficiência”.  De uma forma geral, os entrevistados percebem 

o senso de urgência, e que a tranformação é necessária.  

 

A segunda questão “O que te motiva a participar do GIOp ou desta mudança?” aponta que o 

projeto possui elementos que podem garantir motivação, compromisso e entusiamo na 

participação do processo de mudança. O resultado mostrou que 25% consideram “trabalhar 

de uma maneira mais integrada, eficiente e ágil”; 17% “saber que é um projeto novo e 

desafiador que vai trazer mudanças positivas para Cia” e 17% “saber que a Cia precisa mudar 

os seus processos para atingir seus objetivos”. É importante destacar que esses elementos 

percebidos nas entrevistas em sua maioria são fundamentais para dar força impulsionadora 

para o projeto, mas é necessário que haja uma liderança que assegure a percepção do projeto 

como algo desafiador. Um ponto de atenção foi a iniciativa de um dos entrevistados que disse 

“o que desmotiva é a falta de definições, ou momentos prolongados sem definições, de metas 

de curto prazo e de caminhos a seguir”. Tal fala demonstra claramente a importância da 

liderança garantir o senso de urgência, manter uma coalizão diretora que mantenha o projeto 

fortalecido e uma visão estratégica inspiradora e empolgante.  

 

A terceira pergunta “Quais impactos (percebidos e futuros) com a implantação do GIOp 

(positivos e negativos)?” mostram resultados positivos mediante algumas questões já 

difundidas na própria visão do projeto como, por exemplo, mais acompanhamento, eficiência 

e redução de custos nos processos de toda a operação, estas já divulgadas até mesmo no 
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próprio objetivo do projeto e em outras questões como uma maior integração das equipes e 

aumento significativo do ISE (Índice de Satisfação do Empregado), este último como uma 

consequência do próprio processo de transformação que impactaria positivamente sobre o 

indicador. Um outro ponto positivo observado, mas menos recorrente nas entrevistas é a 

melhora no planejamento, deixando mais rápido e confiável (para os pilotos). Um 

depoimento importante de destaque para ilustrar o ponto positivo é “aquilo que as pessoas só 

queriam fazer embarcados, e achavam que só dava para fazer lá. Com o piloto, isso foi 

mostrado que é possível fazer isso em terra tão bem quanto lá”. Com relação à percepção 

negativa sobre os impactos, 30% destacaram que não havia impactos negativos a partir da 

implantação do projeto, e outros 20% deram destaque à resistência à mudança, já percebidos 

por muitos dos entrevistados.  

 

A quarta questão das entrevistas abertas tem uma relação direta com a estratégia de 

comunicação apontada nos resultados das entrevistas como um dos pontos de melhoria na 

condução do projeto de implantação.  O item aparece de forma recorrente em outras respostas 

ao longo das entrevistas abertas, como demonstraram os resultados das entrevistas 

qualitativas.  

 

Os resultados da pergunta “Que atividades de comunicação têm sido mais bem-sucedidas até 

agora? Foram diversos, mas o que mais teve destaque foram “não houve uma atividade de 

comunicação bem-sucedida”, com 20%; “a atitude do patrocinador e lideranças fazendo-se 

presentes e demonstrando interesse”, com também 20%, foram os detaques. Uma das 

entrevistas relata que uma estratégia de comunicação precisa ser abrangente e focar seus 

diversos públicos, “tem que ser um conjunto de ações de comunicação que somadas vai levar 

a informação para as pessoas, tem que ter palestra, tem que ter mensagem via correio, tem 

que ter o cartaz, tem que ter várias estratégias, de modo a atingir públicos diferentes e cada 

público. A carta do diretor teve um efeito excelente e foi considerada uma estratégia 

positiva, a comunicação face a face. No caso da carta do diretor, não teve uma pessoa no 

EDIVIT que não tivesse comentado aquela carta do diretor sobre o GIOp, ações do 

corporativo e da coordenação nacional, na questão da disseminação, empodera a Unidade 

para dizer que é um projeto corporativo e que ele tem força”. 
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Na mesma questão, também foram obtidos resultados das estratégias de comunicação que não 

tiveram sucesso, e a grande maioria dos entrevistados apontaram os debt-mails (30%) como 

ineficazes para comunicar o projeto. Além disso, a falta de informações sobre a visão do 

projeto e a pouca clareza dos objetivos tiveram um resultado de 20%, apontando a 

necessidade de uma visão de projeto mais clara e que facilite o processo de comunicação.  

 

As respostas da questão “O que é necessário para se sentir preparado para fazer a mudança 

para o GIOp acontecer?” apontou que 32% consideram que se necessita de uma comunicação 

mais clara, mais informações sobre o projeto, e 18% consideram que o importante é definir 

melhor os objetivos do GIOp e quais estratégias deverão ser tomadas. Esta pergunta reforça 

ainda mais a questão da necessidade de se trabalhar a visão do projeto, e também vai de 

encontro com o passo 5, que prima por acelerar o movimento em direção à visão e à 

oportunidade. 

 

A pergunta “Estamos obtendo vitórias de curto prazo o suficiente para manter o ritmo da 

mudança do GIOp?” mostra uma percepção diferenciada entre as categorias de trabalho. Os 

gerentes, que foram os que mais participaram de eventos e workshops, conseguem ter uma 

percepção de vitórias de curto prazo, porém os técnicos e a equipe de projetos dividem-se 

meio a meio em 50%. Os resultados dos motivos de não ter tido mais vitórias a curto prazo 

para manter o ritmo da mudança indicam que a principal razão se deu pela falta de 

divulgação dos resultados alcançados nos pilotos. Estes resultados deveriam estar mais 

evidentes e celebrados. E é fundamental que estas vitórias estejam diretamente ligadas à 

visão do projeto, pois, ao serem celebradas, elas têm um papel de reforçar a visão do próprio 

projeto.  

 

Outra confirmação de elementos importantes para o projeto foram obtidos com as respostas 

da pergunta “O que você considera relevante para a Gestão da mudança na implantação do 

GIOp?”. Quatro pontos são determinantes e reforçam respostas anteriores, são eles: 

 

• Fornecer informações claras sobre a visão do GIOp e quais seus objetivos; 

• Atitude do patrocinador e liderança  fazendo-se presente e demonstrando interesse; 

• Melhorar a comunicação entre as interfaces; e 

• Mapear os impactos e formas de tratamentos para cada impacto. 
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Juntos estes quatro elementos totalizam 70% das respostas qualitativas abertas para a questão 

7. É importante destacar alguns depoimentos que confirmam estes resultados, “atualmente as 

comunicações dentro da Petrobras são muito formais, sem criatividade.”,  “a empresa vai ter 

que criar formas mais inovadoras de treinar, criar treinamentos que estimulem os 

empregados a serem mais autônomos, com capacidade de entender processos decisórios 

mais complexos e assim conseguirem tomar decisões.”, “O RH terá que começar a se 

preparar para trabalhar alguns temas com os empregados como o trabalho em equipe no 

processo decisório”. 

 

A questão “Que novos comportamentos você já percebe com o GIOp nos líderes e 

empregados?” aponta resultados bastante alinhados com os comportamentos que se deseja 

reforçar com o projeto. Alguns como, mais integração entre as equipes, recursos e processos 

vão exatamente de encontro à visão do próprio projeto, e outros como, pessoas mais 

motivadas e melhoria da comunicação entre as interfaces, são elementos que mostram os 

benefícios potenciais que poderão ser obtidos com a implantação do GIOp.  

 

A pergunta aberta “Quais os riscos que você percebe para a implantação do GIOp?” teve por 

objetivo identificar os riscos principais do projeto que a força de trabalho enxerga, e os 

resultados corroboram muito o que o questionário apontou, como também algumas das 

afirmações que estiveram presentes em outras respostas anteriores. Uma das afirmações 

destaca a necessidade de um reforço de patrocínio para o projeto. Em 29% das respostas, o 

risco “a falta de um patrocinador forte e de lideranças demonstrando interesse” aponta para 

uma fragilidade sobre esta questão onde há uma necessidade forte de se buscar avançar neste 

sentido. Outro importante risco apontado pelos entrevistados foi “não clarificar as novas 

formas de trabalho, regimes, horas extras, bonificações”; em 27%, é um destaque importante 

pois a mensagem nos remete tanto ao reforço da visão do projeto, como também na questão 

de reconhecer e premiar as pessoas que tornaram estes ganhos possíveis. Um relato 

proveniente da categoria de trabalho gerencial destaca “reforçaria a questão do envolvimento 

da liderança, no projeto não simplesmente como patrocinador e fornecedor de recurso, mas 

como também como fornecedor ativo de orientação, definição da visão, da estratégia de 

implantação”. 
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7. Conclusões 

O presente estudo não procurou aprofundar uma análise de cultura organizacional, mas 

quando se analisa o fenômeno da mudança organizacional e a prontidão para a mesma nos 

indivíduos que compõem as organizações, é importante que se tenha consciência de que uma 

mudança quando efetiva transforma a cultura da organização.  

 

Este trabalho é revelador porque, com base nos resultados deste diagnóstico da prontidão 

associados ao processo de mudança, foi possível elencar os riscos potenciais associados a 

esta implantação, a partir das percepções dos indivíduos diretamente impactados pelo novo 

modelo de gestão. A pesquisa forneceu elementos que contribuem para a organização, no 

sentido de aprofundar o conhecimento sobre o tema Gestão da mudança organizacional, e 

que, no caso da Petrobras, há todo um horizonte a ser explorado no futuro, lembrando de que 

a organização ainda necessita amadurecer o tema na condução de seus projetos. 

 

O modelo proposto por Cohen (2005) e adaptado para este estudo ofereceu uma oportunidade 

de aprofundar sobre um dos 10 valores da Petrobras, que é a prontidão para a mudança, e, por 

isso, o trabalho contribuiu para enriquecer o tema na organização. 

 

O estudo também demonstrou a importância e os reflexos de uma liderança engajada no 

projeto, e que o senso de urgência é essencial, pois a força das palavras e crenças da visão do 

projeto, quando colocadas efetivamente em prática, servem como base para estruturar as 

outras etapas da própria Gestão da mudança.  Líderes visionários e inspiradores são 

fundamentais para sedimentar o que se espera no futuro e manter motivados todos os 

envolvidos que terão o esforço de empreender a gestão contínua da mudança, além de 

contagiar outros importantes atores do processo de transformação.  

 

Este estudo mostrou que a liderança na Petrobras ainda carece de algum fortalecimento destas 

competências, que poderá ser obtido através da criação de um ambiente capacitante para 

aqueles que assumem posições estratégicas na condução de projetos considerados cruciais 

para a Cia. A importância do papel destes líderes como agentes inspiradores da mudança 
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neste processo, associado a uma consciência dos potenciais riscos e fragilidades são 

determinantes, de modo a evitar que seja criada uma imagem de patrocínio frágil. 

 

O líder tem que deter conhecimento e acreditar no projeto, para que se encontre 

verdadeiramente envolvido (formal e informal), de modo a construir a sua ação e 

comunicação como agente transformador realmente atuante na gestão eficaz e eficiente do 

processo. 

 

Evidenciou-se também neste estudo a importância de repensar a atual forma de comunicação 

formal para uma nova forma de comunicação inovadora que seja mais dinâmica, que 

destaque e compartilhe a visão desejável de futuro do projeto.  

 

O risco atribuído à comunicação atualmente veiculada é alto. Em diversos momentos, tanto 

na apresentação dos resultados do questionário quanto evidenciada nas diversas questões 

presentes nas entrevistas abertas, a comunicação é apontada como uma fragilidade em várias 

dimensões, tanto na comunicação gerencial feita pela liderança da organização, como pela 

necessidade de refletir sobre alternativas ao modelo de comunicação formal vigente neste 

projeto.  

 

O conhecimento e partilha dos riscos associados ao processo de Gestão da mudança poderão 

fornecer uma maior clareza da atuação esperada dos seus agentes, visto que novas reflexões e 

estratégias possam ser pensadas, e que podem vir a desempenhar uma ação determinante nos 

ajustes, mitigação dos impactos e resistências decorrentes do processo de mudança quando 

este é implementado em grande escala. 

 

Outra questão importante a destacar  é que, à medida que o projeto avança e o esforço para 

mudar é intensificado, as avaliações dos passos iniciais permanecem como medidas 

determinantes que precisam de ser revisitadas ao longo do esforço (ciclo) de mudança, pois 

são consideradas críticas para manter e/ou intensificar o nível de prontidão ou energia 

necessária a ser empreendida para gerar ainda mais mudança.  
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A criação de um processo de gestão devidamente pensado, alinhado e envolvente pode 

traduzir ganhos de tempo, de custos e obtenção de melhores resultados. A mudança do 

modelo de gestão é um movimento de transformação, que considera o médio e longo prazo 

na materialização de vitórias que estimulem e reforcem a relevância do modelo.  É 

aconselhável que os objetivos deste modelo estejam realmente alinhados e revelem aderência 

com os objetivos de projetos estratégicos, como é o caso do PROCOP. Este programa 

estruturante, recentemente anunciado pela Petrobras, tem como foco identificar 

oportunidades de redução de custos alicerçadas em três dimensões: operacional, financeiro e 

organizacional, que abrangem diversas Áreas de Negócio, de forma a impactar significativa e 

contínuamente as operações da Cia. 

 

O presente estudo fornece assim reflexões importantes sobre as dimensões nevrálgicas que 

têm que ser consideradas e geridas para estabelecer, implementar e conduzir de forma 

contínua e dinâmica o processo de Gestão da mudança e o aprendizado que proporciona.  

 

A criação de um ambiente cultural organizacional juntamente com a função dos 

agentes/líderes da mudança são duas dessas dimensões. A comunicação e a partilha/troca de 

vivências são elementos decisivos para que o indivíduos se tornem receptivos e integradores 

da mudança. A mudança tem que ser encarada como um processo natural e necessário, que 

está cada vez mais presente nos dias de hoje. Mudança e inovação são neutralizadores da 

evaporação. Resistir pode traduzir-se numa ameaça ao alcance das metas de crescimento da 

Cia, em um mundo global que é cada vez mais dinâmico.  

 

Nesse sentido, foi enriquecidor e estimulante elaborar um estudo que aborda a temática da 

Gestão da mudança e das suas especificidades no contexto da Petrobras e dos desafios futuros 

da Cia. 
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7.1 Recomendações 

Ao refletir sobre os resultados obtidos deste estudo, não há como não voltar a pensar nas 

limitações e nas condicionantes deste percurso em questão. Ter a consciência da existência 

dessas limitações e do contexto no qual este trabalho foi elaborado, já conclama para novos 

desdobramentos em prol de um aprofundamento maior, aplicando a metodologia proposta de 

forma ainda mais abrangente, já que este estudo se limitou a analisar as perspectivas de uma 

das Unidades da Área de Negócio de E&P. 

 

No âmbito das referidas limitações, cabe destacar algumas considerações: 

• O fato deste estudo ter proposto uma nova métrica para obter a visão dos riscos, teve 

como objetivo mitigar o conservadorismo e também expor em que passos os riscos mais 

concentravam. Cabe para estudos posteriores uma avaliação matemática mais 

aprofundada, de forma a refletir sobre que métrica exporia ainda mais os potenciais 

riscos; 

• Dentro das limitações metodológicas, é importante destacar a opção pelas técnicas das 

entrevistas abertas e análise documental utilizada como complemento da aplicação do 

questionário de Avaliação de Prontidão para Mudança no GIOp. Os resultados obtidos 

nas entrevistas geraram material suficiente para posterior análise qualitativa de conteúdo 

mais aprofundada e que, por limitações de tempo, não foram suficientes para abordar 

algumas questões. O próprio resultado das entrevistas qualitativas servem de insumo para 

estruturação de outro questionário em futuras pesquisas, até mesmo para algumas 

construídas dentro da própria organização; e 

• O modelo de Avaliação de Prontidão para mudança pode ser utilizado para se refletir 

sobre os riscos de um processo de mudança em outras iniciativas de mudança 

organizacional na Petrobras, mas cabe um amadurecimento da própria organização sobre 

qual abordagem melhor se adequaria à realidade da própria Petrobras. 

 

Pode-se ainda avançar com outras limitações relativas ao método de pesquisa, pois este 

estudo de caso buscou uma reflexão sobre um momento do projeto e que ainda terá um longo 

caminho na implantação, oferecendo certamente insumos para maiores aprofundamentos 

futuros, inclusive análise de impacto desta transformação e a influência da cultura Petrobras 

sobre os potenciais riscos. Estágios que este projeto enfrentará no futuro próximo poderão 
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oferecer um vasto campo de aprofundamento sob vários fatores que influenciam a mudança 

organizacional. 

 

Assim, é importante lembrar que este é um retrato do momento e do contexto da Unidade 

frente ao projeto. Assim, o autor recomenda que este mesmo estudo seja aplicado em outros 

momentos, objetivando avaliar e verificar os avanços com relação à prontidão para mudar os 

indivíduos da organização.  
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ANEXOS 

 

 

Pesquisa	  Avaliação	  de	  Prontidão	  para	  Mudança	  no	  GIOp	  

Entrevista	  

1	   Quais	  as	  mudanças	  que	  o	  GIOp	  vai	  provocar	  na	  forma	  de	  trabalhar	  da	  organização?	  

2	   O	  que	  te	  motiva	  participar	  do	  GIOp?	  

3	   Quais	  os	  impactos	  (percebidos	  e	  futuros)	  com	  a	  implantação	  do	  GIOp?	  (positivos	  e	  negativos)	  

4	   Que	  atividades	  de	  comunicação	  têm	  sido	  mais	  bem	  sucedida	  até	  agora?	  Que	  estratégias	  não	  tiveram	  
sucesso?	  Como	  você	  recebeu	  a	  informação	  sobre	  a	  visão	  do	  GIOp?	  

5	   Você	  se	  sente	  suficientemente	  preparado	  para	  fazer	  a	  mudança	  para	  o	  GIOp	  acontecer?	  

6	   Estamos	  obtendo	  vitórias	  a	  curto	  prazo	  o	  suficiente	  para	  manter	  o	  ritmo	  da	  mudança	  do	  GIOp?	  

7	   O	  que	  você	  considera	  relevante	  para	  a	  gestão	  da	  mudança	  na	  implantação	  do	  gerenciamento	  
integrado	  de	  operações?	  Priorize	  os	  aspectos	  relevantes	  

8	   Que	  novos	  comportamentos	  você	  já	  percebe	  com	  o	  GIOp	  nos	  líderes	  e	  empregados?	  

9	   Quais	  os	  riscos	  que	  você	  percebe	  para	  a	  implantação	  do	  GIOp?	  

10	   Você	  gostaria	  de	  fazer	  alguma	  consideração	  ou	  acrescentar	  algum	  comentário	  sobre	  o	  tema	  de	  
Gestão	  da	  Mudança.	  
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Mapa Categórico Lotação Idade
Empregado UO-ES 20 a 25
Contratato APMF 26 a 30

ATP-GLF 31 a 35
Tempo de Cia ATP-JUB-CHT 36 a 40

0 a 5 ATP-NC 41 a 50
6 a 10 CSI mais de 50
11 a 15 ENGP
16 a 20 EXP Escolaridade
20 a 30 FBS Nível Médio
mais de 30 GIOP Nível Superior

PG
Função PRDC

Gerente RH
Coordenação, Supervisão SMS Nº da Entrevista
Consultor SOP
Empregado Técnico Outro
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O projeto GIOp convida a todos da organização para um desafio de longo 
prazo.

A maioria das pessoas que serão afetadas pela mudança são capazes de 
descrever os objetivos do GIOp em três minutos ou menos.

Passo 2 - Criação de uma coalizão administrativa

Os líderes mantém uma abordagem consistente e direção clara para a 
mudança.

Os líderes motivam e inspiram outros a participar do esforço para 
implantação do GIOp.

Os líderes articulam claramente a visão do GIOp.

A equipe responsável pela implantação do GIOp tem priorizado as ações 
para garantir que a iniciativa de mudança seja bem sucedida.

Passo 1 - Estabelecimento de um senso de urgencia

Os líderes nos mostram evidências convincentes do por quê precisamos 
mudar.

Nossa organização deve mudar a forma como funciona. Não podemos 
avançar operando exatamente como fazemos hoje.

Há um sentimento geral de urgência para atender aos objetivos do GIOp

Eu vejo um resultado positivo como efeito das mudanças a serem 
implantadas pelo GIOp. 

Os líderes provêem consistentemente os recursos, informações e apoio 
necessários à mudança.

Passo 3 - Desenvolvimento de uma visão e estratégia

PESQUISA
AVALIAÇÃO DE PRONTIDÃO PARA MUDANÇA NO GIOP

Prezado (a):
Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado profissional de Alexandre Fernandes Josué do E&P/CORP/RH realizada em parceria com a EBAPE/FGV do Rio de Janeiro. 
O trabalho tem como objetivo identificar o estágio de prontidão para a mudança do gerenciamento integrado de operações. De acordo com a literatura pesquisada, as 
mudanças de processos e tecnologia não são as mais significativas em termos de impactos nos projetos. Os maiores desafios para a mudança estão relacionados a pessoas: 
padrões de pensamentos, atitude, cultura. Este é um tema que vem se consolidando na Cia e através deste estudo buscamos investigar aspectos de tecnologia, de processos 
e pessoas. 
A confidencialidade das informações é garantida e os resultados aqui gerados servirão exclusivamente para a elucidação do problema proposto na referida dissertação. 
Neste contexto gostaríamos de contar com a sua importante colaboração através do preenchimento, e devolução do questionário. (tempo médio da entrevista: 30 minutos)

A visão proposta pelo GIOp é estimulante e desejável.
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Adaptação do questionário considerando a realidade da Cia, as especificidades de Unidade e o momento do projeto.

Passo 4 - Comunicação da visão da mudança 

Os lideres em todos os níveis tentam ativamente remover as barreiras que 
impedem os empregados de se comportar de acordo com a visão do GIOp.

Acredito que a liderança apoia o tipo de comportamento, habilidades e 
atitudes necessárias para atingir os objteivos do GIOp.

Vejo diferentes formas de comunicação  sendo  utilizadas para divulgar o 
GIOp.

Discutimos a visão, as metas e as estratégias do GIOp em reuniões 
rotineiras das gerencias, bem como em encontros formais e informais.

Passo  5 - Capacitação para a ação

É utilizado  um sistema de reconhecimento e recompensa que inspira, 
promove otimismo e constroi auto-confiança para participar do GIOP.

Eu sinto que a iniciativa do GIOp é comunicada de forma eficaz, dando a 
todos uma sólida compreensão do nosso futuro.

Eu sinto que há um diálogo constante entre todos os níveis da organização 
com o GIOp

Passo 6 -  Disseminação de vitórias de curto prazo

Os empregados são capazes de fazer o que é preciso para realizar suas 
funções, de modo eficiente, sem ter que envolver a gerência em cada 
situação.

Os lideres em todos os níveis usam as vitórias de curto-prazo para 
demonstrar o progresso do GIOp.

Regularmente, reconhecemos e celebramos as realizações do GIOp.

Eu tenho visto melhorias  dos resultados  do GIOp nos últimos seis meses.

Eu sinto que os resistentes ao GIOp foram conquistados pelos sucessos 
visíveis alcançados.

Passo 7 - Consolidação de ganhos e produção de mais mudança

Sinto que a estrutura de organização, sistemas de avaliação e cultura,  
estão todos convergindo para apoiar a mudança.

Qualquer pontuação abaixo de 16 é considerado um risco

Vejo um novo comportamento se tornando parte da nossa forma de 
trabalhar.

Vejo líderes constantemente reforçando a visão do GIOp.

Concordo que as pessoas que se comportam apoiando a mudança são 
recompensadas.

Sinto que os líderes dedicam tempo para explicar a maneira como fizemos 
as coisas no passado e as razões de não serem mais adequadas para os 
objetivos futuros.

Adicione colunas verticais para obter subtotais. Em seguida, adicione os subtotais para obter o seu total geral: 4 = alto risco, 24 = baixo risco

Eu vejo que a transformação está sendo disseminada em toda a 
organização.

Acredito que a liderança faz um bom trabalho de planejamento, organização 
e implementação das  mudanças  propostas pelo GIOp

Passo  8 - Tornar a mudança duradoura

Resultados e vitórias de curto prazo do GIOp são visíveis para todos. 


