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RESUMO 

 

Este trabalho aborda o tema da Gestão da Mudança de Cultura Organizacional. O objetivo da 

pesquisa foi identificar as percepções de executivos que lideraram processos de mudança de 

cultura em suas organizações no Brasil a respeito da importância do tema, da possibilidade de 

se gerenciar a mudança da cultura, dos desafios e obstáculos a uma gestão efetiva da cultura de 

suas organizações, bem como a respeito dos meios de se superar esses obstáculos.  Como 

objetivo secundário, a pesquisa procurou identificar quais seriam as boas práticas de gestão da 

mudança de cultura, com base no que os entrevistados revelaram ter funcionado ou não em suas 

experiências, e propor um conjunto prático de recomendações para aumentar as chances de 

sucesso na gestão das questões culturais por líderes de organizações no Brasil. Como 

metodologia optou-se por uma abordagem qualitativa e de natureza exploratória e, para tanto, 

foram realizadas onze entrevistas semiestruturadas com os executivos da alta gestão 

responsáveis pelos processos de mudança de cultura em suas organizações, na condição de 

patrocinadores ou de líderes do projeto de transformação. O método de análise foi o da análise 

categorial temática para interpretação das entrevistas, e os principais resultados da  pesquisa 

foram: 1º. cultura organizacional é um fenômeno gerenciável e fortemente associado ao 

desempenho e à sustentabilidade do negócio; 2º. o processo de gestão da mudança segue uma 

estrutura padrão de etapas, práticas e recursos conhecidos e disponíveis no mercado; 3º. os 

principais fatores críticos de sucesso do processo de mudança estão nas atitudes da alta gestão; 

4º. a falta de autoconhecimento dos membros da alta gestão está na base das principais 

dificuldades para a mudança; e 5º. há importantes obstáculos à mudança que transcendem a 

dimensão da liderança. 

 

Palavras-chave 

Cultura organizacional; gestão da mudança; papel da liderança; percepções da alta 

gestão. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the Management of Organizational Culture Change. The objective of 

the research was to gather perceptions from Brazilian executives who lead culture change 

processes in their organizations with regards to the importance of the subject; the ability to 

manage cultural change; the challenges of, and obstacles to, introducing effective cultural 

change in their organizations; and the methods employed for overcoming these obstacles. As a 

secondary objective, the research sought to identify best practices in cultural change 

management, based on what has been effective, or not, for the interviewees in their experience, 

and to put forward a practical set of recommendations for increasing the chances of success for 

those leading cultural change in Brazilian organizations. The methodology used was a 

qualitative approach of an exploratory nature, in which eleven semi-structured interviews were 

carried out with members of senior management responsible for culture change processes in 

their organizations, as either sponsors or leaders of transformation projects. A categorical 

analytical method was employed, and the main results of the research were: 1. Organizational 

culture is a phenomenon that can be managed and is strongly associated with the performance 

and sustainability of the business; 2. The change management process follows a standard 

structure of phases, practices and resources that are well-known and available in the market; 3. 

The critical success factors for change management are directly linked to the attitudes of senior 

management; 4. Senior management’s lack of self-awareness is recognized as one of the main 

challenges in achieving change; and 5. There are significant obstacles to change that go beyond 

the parameters of leadership. 

 

Key words 

Organizational culture; change management; role of leadership; perceptions of senior 

management. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

Há muito já se sabe que o mundo dos negócios vive em estado permanente de incertezas 

e turbulências que provocam mudanças às quais as organizações precisam responder, mas o 

ritmo destas mudanças é que parece ter alcançado proporções nunca antes imaginadas, pois 

dados sugerem que um terço de todas as organizações de capital aberto desaparecerão nos 

próximos cinco anos. O imperativo estratégico hoje é, portanto, a capacidade de se adaptar a 

essa velocidade das mudanças. Porém, o sucesso nessa adaptação quase sempre depende de 

mudança sustentável em comportamentos dos funcionários e é nessa dimensão que repousam 

as causas mais frequentes dos insucessos da maior parte dos programas de mudança. (Tollman 

et al. 2017). 

Quando falamos de mudança sustentável no comportamento, estamos falando de 

comportamentos que se tornam estáveis, ou seja, passam a compor a cultura da organização, de 

modo que adaptar-se pode implicar em necessidade de mudança de cultura. De fato, Levin e 

Gottlieb (2009) afirmam que a maior parte dos esforços de mudança requer algum grau de 

alteração na cultura, embora mudá-la continue sendo um empreendimento bastante desafiador.  

Dados revelam que 50% dos programas de mudança não alcançam seus objetivos, 

podendo esse percentual subir para 75% para programas de maior complexidade (Tollman et 

al. 2017) e a literatura indica que a maior parte desses esforços planejados fracassam porquê as 

organizações não se encontram instrumentalizadas para ganhar o apoio de seus empregados 

(Smith, 2003). A cultura é, portanto, um dos fatores críticos de sucesso de uma organização e 

os líderes desempenham um papel crucial na influência sobre a cultura quando definem suas 

estratégias e adotam certos valores, práticas e estilos de liderança (Steers Et Shim, 2013). 

Mas estariam os líderes de hoje conscientes desse papel e preparados para influenciar a 

cultura de suas organizações na direção que o negócio demanda? Para Warrick (2017), embora 

alguns líderes tenham desenvolvido habilidades para as boas práticas e adotado o tema como 

uma prioridade, muitos ainda se mostram inconscientes do impacto da cultura nos negócios, ou 

não sabem como usar os recursos hoje existentes para construir na prática culturas efetivas. 

No Brasil, faltam estudos que avaliem as percepções dos CEOs (Chief Executive Officer) 

e demais líderes de C-Level de empresas com operação no país sobre as questões culturais. 

Numa análise da produção científica sobre cultura organizacional no Brasil no período de 2005 

a 2015, Lourenço, Dario e Vendramin (2016) identificaram dezesseis temas de estudos 

relacionados a cultura organizacional, mas nenhum desses dedicados a estudar as percepções 
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da alta gestão sobre cultura ou sobre mudança de cultura.  Este trabalho tem como objetivo 

conhecer o que pensam esses executivos de grandes organizações no Brasil sobre gestão de 

mudança de cultura e identificar as práticas, instrumentos ou abordagens que contribuem para 

o sucesso, bem como as razões que impedem a efetividade na gestão das questões culturais.  

A pergunta principal de pesquisa deste trabalho é: Quais são os fatores críticos de 

sucesso e as principais dificuldades apontadas por executivos da alta liderança de organizações 

com operação no Brasil na gestão efetiva da mudança de cultura de suas organizações? 

A pergunta secundária da pesquisa é: Que razões ou causas estão por trás das 

dificuldades e dos sucessos? Trata-se de um estudo exploratório sobre a percepção desses 

dirigentes com o propósito de conhecer os recursos de que se utilizam e de propor um conjunto 

de recomendações práticas de gestão da mudança de cultura para altos executivos.  

O autor deste projeto se apoiou no mapeamento sociológico de Burrell e Morgan (1979) 

para escolher o paradigma de pesquisa a adotar. Dentre os quatro paradigmas que definem 

diferentes perspectivas para a análise de um fenômeno social, o paradigma interpretativo é o 

que mais se encaixa nesta pesquisa. Conhecido como paradigma da regulação-subjetividade, 

ocupa-se em entender a natureza fundamental do mundo social no nível da experiência subjetiva. 

Ele busca explicações na esfera da consciência e da subjetividade do indivíduo, dentro da 

estrutura de referência do participante, em oposição ao observador da ação. Portanto, a realidade 

social para os interpretativos é melhor compreendida quando do ponto de vista de cada pessoa, 

já que a realidade não seria algo lá fora objetivamente esperando para ser descoberta, ao 

contrário, ela estaria em nossas percepções subjetivas que são coletivamente compartilhadas 

até um certo ponto. E para melhor compreender esta realidade subjetiva, as entrevistas em 

profundidade são um dos mais eficientes métodos, pois tendem a extrair dos participantes seus 

pensamentos e percepções sobre o fenômeno social. 

A cultura organizacional, conforme definida por autores seminais como Edgard Schein, 

é um fenômeno social melhor compreendido sob a ótica do paradigma interpretativo por ser em 

sua essência um fenômeno subjetivo e relativamente estável (ou regulado). Além disso, o 

interesse do autor desta pesquisa é pela percepção dos executivos entrevistados a respeito do 

fenômeno cultura organizacional, o que já justificaria a escolha do paradigma interpretativo 

como o conjunto de premissas deste estudo.  

Este trabalho está estruturado do seguinte modo: no capítulo 2 é apresentada uma 

referência teórica sobre o tema, de forma a se evidenciar os principais conceitos e definições e 

dar uma base teórica para este estudo. No capítulo 3 é detalhada a metodologia de pesquisa e 
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no capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos das entrevistas realizadas com onze altos 

executivos que lideraram processos de transformação cultural em empresas no Brasil. O 

capítulo 5 traz a discussão dos resultados e o capítulo 6 as considerações finais do estudo, 

incluindo conclusões, limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definições de Cultura e Teorias sobre seu Processo de Formação e Evolução  

 

Atribui-se o início da aplicação do conceito de cultura aos estudos das organizações à 

publicação do livro The Changing Culture of a Factory de Elliot Jacques em 1953 (Wood, 

2000), tendo o autor definido cultura organizacional como “o modo habitual de pensar e agir, 

que deve ser aprendido e aceito, mais ou menos compartilhado por todos os empregados”. 

Entretanto, o tema começou a ganhar popularidade principalmente após os trabalhos de 

Hofstede (1980) e Schein (1981), dentre outros. 

Hofstede (2003, pg. 19) descreve cultura como “a programação coletiva da mente que 

distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas, em face de outro”. As pessoas estão 

providas com padrões de resposta (pensamentos, sentimentos, ações) resultantes de um 

processo contínuo de aprendizagem e de aquisição de hábitos desde a infância e esse processo 

de socialização das pessoas é que contribui significativamente para o desenvolvimento dos 

programas mentais pelos quais os seres humanos respondem a seus desafios. 

Para Schein (1985) cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos, tais 

como conceitos, princípios, regras, comportamentos e soluções, inventados, descobertos ou 

desenvolvidos por um grupo, na medida em que aprendeu a lidar com os problemas da 

adaptação externa e integração interna, e que funcionaram bem o suficiente para serem dignos 

de serem ensinados para os novos membros. Tal conjunto se transforma em regras tácitas que 

assumem a forma de paradigmas culturais que dão estabilidade, previsibilidade e significado às 

ações do grupo (Schein, 2009). 

Esses paradigmas se expressam na vida da organização por meio das estratégias do 

negócio, práticas de gestão e regras que orientam os comportamentos. Mas ao mesmo tempo 

que essas manifestações culturais se baseiam nas crenças e valores subjacentes, uma vez 

estabelecidas elas próprias passam a confirmar e a reforçar as mesmas crenças e valores, o que 

resulta numa cadeia recíproca de influência que resiste às tentativas de mudança (Levin e 

Gottlieb, 2009). Mais sobre o tema resistência à mudança é apresentado no item 2.6 deste 

referencial teórico. 

Embora as definições de cultura apresentadas nesta subseção retratem o fenômeno como 

algo que permeia a organização de forma homogênea, a rigor a cultura organizacional é 

composta por subculturas (Martin, 2002; Schein, 1992). Levin e Gottlieb (2009) afirmam que 
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a cultura não é necessariamente um constructo monolítico no qual todas as crenças e valores 

são igualmente compartilhados por toda a organização. A maioria das grandes organizações são 

constituídas por diversas subculturas e, mesmo que essas quase sempre compartilhem modos 

similares de pensar e de agir, suas diferenças não devem ser subestimadas quando dos processos 

de mudança. Wood (2010) reforça esse argumento ao afirmar que desde os anos 1990, com o 

crescimento dos processos de fusão e aquisição e de privatização, vem surgindo o que se poderia 

denominar organizações híbridas, ou seja, configurações resultantes de processos de mudança 

que conservam, no mesmo locus organizacional, características estratégicas, organizacionais e 

culturais diferentes, oriundas das fontes que lhes deram origem e que podem ser antagônicas.  

Dependendo do grau em que ocorra tal situação de hibridismo, ela pode impor à alta direção 

grandes desafios para a condução de processos de intervenção de grande amplitude. Neste caso, 

uma ação gerencial contínua de estímulo à uniformidade em termos de processos, estrutura e 

comportamentos pode amenizar o caráter híbrido quando isso se provar necessário. 

 

 2.2 Funções e Importância da Cultura nas Organizações  

 

A cultura serve como um aglutinador social que mantém a organização unida ao 

fornecer a seus membros padrões balizadores de comportamento e um sistema de valores que 

orientam a ação em várias situações, amenizando os sentimentos de incerteza (Barbosa, 2002).  

Werner (2007) assim resume as funções da cultura organizacional: 

• Dar aos membros da organização um senso de identidade que distingue uma 

corporação de outra; 

• Fomentar maior engajamento e compromisso com os objetivos e metas da 

organização;  

• Orientar os funcionários em termos dos comportamentos aceitáveis, 

especialmente quando eles precisam tomar decisões e resolver problemas;  

• Favorecer a estabilidade do sistema social, bem como a segurança emocional 

que resulta desta estabilidade; e 

• Servir como uma medida para se avaliar e corrigir comportamentos desviantes, 

assim como recompensar comportamentos desejáveis. 

Outra função cada vez mais relevante da cultura é o de prover instrumentos a seus 

membros para que reconheçam as mudanças no ambiente externo e implementem as adaptações 

necessárias (Schein 2010). Costanza et al. (2016) afirmam que a cultura da empresa pode 
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mesmo ser um recurso crítico para ela se adaptar a esse ambiente dinâmico, desde que incorpore 

duas características típicas de culturas adaptativas: valores para mudança e orientação para a 

ação. 

 

2.3 Impactos da Cultura no Desempenho das Organizações  

 

Gover, Halinski e Duxbury (2016) informam que há evidências empíricas de 

importantes impactos da cultura nos processos de recrutamento e seleção (Catanzaro, Moore e 

Marshall, 2010), no nível de satisfação dos empregados (Bellou, 2010), nas intenções 

declaradas de turnover (MacIntosh e Doherty, 2010) e na efetividade e desempenho das 

empresas (Gregory et al., 2009; Kotrba et al., 2012).  

Warrick (2017) cita estudos que encontraram maior associação de alta performance com 

culturas saudáveis e fortes (as de normas e práticas claras) do que com culturas fracas (as de 

normas e práticas pouco claras) (Daft, 2015; Jin, Drozdenko, et DeLoughy, 2013; Kilmann, 

Saxton, et Serpa, 1985; Lussier et Achua, 2016; Mushtaq, Ahmad, et Tanveer, 2013;  Rosenthal 

et Masarech, 2003; Weiss, 2011).   

A cultura das organizações pode também ter grande impacto nos processos de fusão e 

aquisição de empresas. Estima-se que 60% dessas experiências não alcançam os resultados 

esperados ou fracassam completamente por causa de diferenças culturais nacionais e 

organizacionais que são negligenciadas na gestão da fusão (Hellriegel et Slocum, 2011). Nos 

casos brasileiros, o impacto da cultura nacional nos processos de aquisição foi pesquisado por 

Tanure e Cançado (2005) e resultados indicam que o desenvolvimento adequado das etapas de 

um processo de aquisição deve respeitar as características da cultura local da adquirida, e 

sugerem que, por influência da cultura brasileira, um modelo híbrido de gestão surge da 

combinação dos processos racionalizados típicos das adquirentes com as características de 

informalidade e de relações personalizadas típicas das adquiridas brasileiras. 

Por fim, de especial interesse para os envolvidos em processos de mudança nas 

organizações são os achados de Ogbonna e Harris (2014, apud Gover, Halinski e Duxbury, 

2016) sobre cultura como uma possível barreira aos esforços planejados de mudança.  
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2.4 Cultura e Modelos de Gestão do Negócio 

 

Warrick (2017) afirma que culturas saudáveis, aquelas que levam a estratégias eficazes 

e a um ambiente de trabalho favorável ao negócio e ao bem-estar das pessoas, são o resultado 

de liderança e modelos de gestão efetivos, enquanto que as culturas não saudáveis são o 

resultado de gestão e lideranças não efetivas. Há, de fato, autores que acreditam ser a cultura o 

resultado de modelos e práticas organizacionais e não sua causa. Dentre esses estão Lorsch e 

Mctague (2016, pg. 98), para os quais “cultura é o que você obtém depois de implementar 

estruturas e processos para lidar com difíceis desafios de negócio, tais como refazer uma 

estratégia ou modelo de negócio desatualizados”.  

Entretanto, Tanure (2005) nos adverte que, ao invés de desenvolver seus próprios 

modelos de gestão, empresas brasileiras tendem a importar dos países desenvolvidos modelos 

lá bem-sucedidos, sem considerar alguns pilares da cultura brasileira que influenciam a forma 

como eles são implementados. A autora nos revela que tais modelos não tiveram a eficácia 

esperada por não apresentarem um mínimo de coerência em relação aos valores culturais da 

sociedade brasileira, e conclui que não há receita simples, sendo o melhor caminho o da 

explicitação dos valores culturais que orientam a ação e o desenvolvimento de modelos mais 

adequados de gestão. 

 

2.5 Métodos de Gestão da Mudança da Cultura Organizacional  

 

Seria cultura organizacional um fenômeno gerenciável? Essa polêmica discussão 

perdura por décadas na academia e merece, pela importância que o tema tem para este trabalho, 

uma breve consideração antes de abordarmos os métodos propostos pelos adeptos dessa 

possibilidade de gestão.  

Na visão da antropologia, as organizações são cultura (cultura como essência da 

organização), enquanto que para a sociologia as organizações têm culturas (cultura como 

propriedade) (Cameron e Quinn, 1999). A visão da sociologia vem de uma perspectiva 

funcionalista, pela qual as organizações geram traços culturais distintos que afetam os 

comportamentos de seus membros, lhes dão identidade, promovem estabilidade dos sistemas e 

modelam os comportamentos. Por outro lado, a visão da antropologia vem da perspectiva 

fenomenológica, pela qual a cultura deve ser analisada por meio dos aspectos simbólicos que 

fazem com que as ações sejam compartilhadas (Smircich, 1983). Assim, os funcionalistas 
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afirmam que a cultura é criada e transformada pelos líderes de uma organização, enquanto que 

os pesquisadores de linha fenomenológica não reconhecem a capacidade das lideranças em 

mudar profundamente as culturas organizacionais (Baltieri, 2011). 

Vergara e Caldas (2005) ressaltam que o funcionalismo tem constituído por décadas a 

ortodoxia na pesquisa da área limitando a produção científica no Brasil a um funcionalismo 

básico, em detrimento de dois paradigmas alternativos: o dos interpretacionistas, que questiona 

o objetivismo arraigado no funcionalismo, e o dos críticos que se opõe à tendência de regulação 

e manutenção da ordem social sem engajamento com a mudança social. 

Feitas as considerações sobre ser ou não ser a cultura gerenciável, passamos à 

apresentação de ideias e propostas de autores mais alinhados, em maior ou menor grau, à 

abordagem funcionalista do que à fenomenológica. Antes, porém, cabe uma breve discussão 

sobre o escopo da mudança de cultura e os tipos de intervenção para cada escopo. 

Em recente entrevista a Jerl Darling, Schein (Darling, 2017) afirma que em qualquer 

programa de mudança haverá elementos da cultura percebidos como disfuncionais e, portanto, 

alvos de mudança, mas que isso não significa necessariamente que a cultura esteja sendo 

alterada. Significa que alguns fatores específicos dela estão sendo modificados para solucionar 

um problema particular. Nesse contexto, o papel do líder é o de ser específico na identificação 

do problema de negócio e na definição do escopo da solução, evitando intervenções 

excessivamente genéricas e abrangentes na cultura, quando o que se precisa são apenas alguns 

ajustes. Na formulação do problema, o líder deve determinar se a questão é sistêmica, o que 

demandaria de fato uma transformação completa, ou se a questão é meramente situacional e 

circunscrita a pequenos ajustes em processos. 

Moran e Lynch (2017) seguem raciocínio semelhante quando classificam as mudanças 

organizacionais como revolucionárias, que ocorrem rapidamente, ou evolucionárias, que 

ocorrem lentamente. Os autores citam Burke para descrever as revolucionárias como “uma 

revisão profunda da organização que resulta numa alteração ou numa missão inteiramente nova, 

bem como numa mudança na estratégia, na liderança ou na cultura” (2008:1).  As 

revolucionárias tipicamente encontram grandes resistências e, por isso, requerem planejamento 

e esforço cuidadosos. Já para as evolucionárias, por não se tratar de mudanças radicais, 

bastariam melhorias que surjam de providências incrementais para solucionar um problema 

específico ou mudar apenas uma pequena parte de um sistema maior. 

Para aumentar as chances de sucesso nos processos mais complexos de mudança na 

cultura, alguns pesquisadores sugerem princípios, diretrizes e práticas sintetizados a seguir. 
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2.5.1 Considerações de Edgar Schein sobre Gestão de Mudança da Cultura 

 

Antes de qualquer ação concreta para se iniciar uma transformação, Schein (Darling, 

2017) adverte que em processos de mudança, cultura e estratégia não devem ser tratadas como 

entidades independentes a serem analisadas separadamente. Ao contrário, na maioria das 

organizações elas se encontram emaranhadas, já que a estratégia formulada é em grande parte 

fruto da cultura. O que deve vir em primeiro lugar em qualquer processo de mudança não é uma 

nem outra, mas saber com clareza qual é o problema de negócio que demanda uma solução, 

pois o problema é que indicará se a mudança necessária reside na estratégia, na cultura, em 

ambas ou em alguma outra dimensão. 

Schein (1983) considera que a essência da liderança está em perceber as limitações da 

cultura na resolução desses problemas de negócio e promover seu desenvolvimento de modo 

adaptativo. Ele sugere dez mecanismos para transmitir e incorporar um valor a uma cultura: 

1. Declarações formais de crenças e da filosofia; 

2. Concepção do espaço físico; 

3. Modelagem deliberada de papéis e treinamento de líderes; 

4. Recompensa explícita e critérios de promoções; 

5. Estórias e mitos sobre pessoas e fatos marcantes; 

6. Foco dos líderes, o que medem e controlam; 

7. Reações dos líderes a incidentes críticos e crises; 

8. Concepção e estrutura da organização; (estrutura de subordinação, grau de 

descentralização, ...) 

9. Sistemas e procedimentos (regras de uso e de fluxo de informações, avaliação 

de desempenho e recompensa, ...) 

10. Critérios explícitos e implícitos para movimentação de pessoas (recrutamento, 

seleção, promoção, estabilização, aposentadoria, demissão) 

Além disso, Schein (Darling, 2017) atribui ao gestor da área de RH (Recursos Humanos) 

um papel estratégico como facilitador do debate entre CEO e diretores sobre a real necessidade 

de programas de mudança e seu adequado escopo. Como todo alto executivo tem muitas outras 

preocupações com o negócio, a área de RH deve promover um diagnóstico preciso sobre o 

problema, sobre os comportamentos a serem mudados e sobre como mudar esses 

comportamentos. Caso esse diagnóstico não inclua com precisão o problema e seus impactos 

na cultura e na estratégia, os programas de mudança parecerão sem sentido para as pessoas.  
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A respeito deste papel estratégico de RH, Tanure e Evans (2005), em extensa pesquisa 

sobre Gestão de RH, encontraram quatro formas ou etapas de modelagem desta área nas 

organizações e identificaram a Etapa de Direção como a mais estratégica e na qual o gestor da 

área precisa saber lidar com uma tensão entre as consistências internas necessárias para 

desempenho de curto prazo e o ajuste ao ambiente externo indispensável para a sobrevivência 

da empresa no longo prazo. A função do RH nesta etapa seria a preparação dos colaboradores 

para que consigam lidar com forças contraditórias típicas dos processos de adaptação ao futuro. 

Entretanto, sua pesquisa com presidentes de empresas pertencentes ao grupo das 500 melhores 

e maiores da revista Exame, descobriu que apenas 9% dos presidentes reconhecem que o RH 

de suas organizações se encontra nesta etapa.  

Caso confirmada a necessidade de grandes mudanças estratégicas ou culturais, Schein 

(Darling, 2017) não acredita que líderes que fizeram carreira na organização e, portanto, pensam 

estrategicamente em termos da história da companhia, sejam os mais preparados para 

implementá-las. Nestas circunstâncias, um outsider estaria em melhores condições para 

examinar a cultura e promover as mudanças. Tais mudanças, no entanto, somente ocorrerão se 

o comportamento do próprio CEO em relação a seus subordinados diretos mudar, ou seja, se 

ele for modelo para seus diretos daquilo que ele quer ver na organização, e se seus diretos 

também forem modelos do mesmo para suas respectivas equipes. Só assim, cascateando-se a 

mudança nível hierárquico por nível hierárquico, é que a transformação ocorrerá. Para o autor, 

esse não é um processo delegável pelo CEO a algum departamento. 

 

2.5.2 Os Quatro Erros Fatais e as Quatro Práticas de Tollman et al. (2017) 

 

Tollman et al. (2017) identificaram quatro erros fatais em programas de mudança mais 

complexos e concluíram que todos eles compartilham uma danosa característica, a de falhar em 

fazer os novos comportamentos parecerem racionais aos olhos dos funcionários, ou seja, 

perceberem que apoiar a mudança atende seus interesses individuais também. O Quadro 1 

descreve cada um desses erros. 
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Quadro 1. Erros Fatais em Programas de Mudança - Tollman et al. (2017) 

ERRO FATAL 1: Negligenciar os interesses individuais dos funcionários – Não basta apresentar 

um business case de interesse coletivo. É preciso que a mudança atenda também os interesses 

individuais. 

ERRO FATAL 2: Sub engajar o grupo da liderança estendida – É preciso atingir uma massa 

crítica de 70% de engajados da liderança estendida (gerentes, coordenadores, supervisores). A menos 

que eles se sintam incluídos desde a concepção da mudança, terão pouco incentivo para encorajar os 

novos comportamentos em suas equipes. 

ERRO FATAL 3: Fracassar em dar o poder suficiente ao PMO (Project management officer) – 

Este poder pode emanar da estrutura de report, controle sobre orçamentos, acesso a informações, um 

expertise particular, ou o apoio de um líder sênior. O PMO precisa de poder para conseguir influenciar 

o comportamento dos diversos líderes das iniciativas do plano na direção de uma boa governança.  

ERRO FATAL 4: Estabelecer metas do tipo “define e esquece” – Simplesmente anunciar metas 

anuais e deixar que os departamentos assumam a responsabilidade por elas sem nenhuma supervisão 

pode não ser suficiente. Programas de mudança mais complexos demandam indicadores de 

desempenho de longo prazo, a possibilidade de correções de rumo, soluções interdepartamentais e a 

manutenção do top team envolvido.  
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Tollman et al. (2017) 

 

Os autores sugerem um framework de quatro práticas interdependentes para evitar os 

erros e encorajar nas equipes os comportamentos desejados. O Quadro 2 descreve cada uma das 

práticas. 

 

Quadro 2. Boas Práticas em Programas de Mudança - Tollman et al. (2017) 

PRÁTICA 1: Governança – Sponsorship e PMO – O sponsor tem a responsabilidade final e conta 

com o apoio de um steering committee de líderes que o ajudarão a formatar o programa de mudança 

e serão responsáveis por algumas iniciativas do programa. O sponsor delega poderes ao PMO e aos 

líderes de iniciativas, mas deve encontrar tempo para acompanhar a execução. O PMO supervisiona 

operacionalmente o programa, certificando-se de que as iniciativas estejam adequadamente 

organizadas e providas de recursos, de que há cooperação da organização em apoio ao programa, e 

de que o sponsor e demais executivos estejam informados e aptos a agir prontamente quando 

necessário. 

PRÁTICA 2: Certeza executiva – Dada a complexidade das mudanças de larga escala, supervisioná-

las demanda: 1) avaliação antecipada do design das iniciativas e da forma como as equipes estão 

constituídas; 2) aprofundamento da compreensão de key milestones e impactos esperados; 3) 

fornecimento de forward-looking indicators que dispararão rápidas e eventuais correções de rumo. 

PRÁTICA 3: Líderes habilitados – A chave é uma liderança estendida alinhada e motivada (CEO, 

os diretos do CEO, gestores do nível 3, além de alguns gestores dos níveis 4 e 5), não apenas para a 

supervisão da execução do plano, mas também para engajar todas as demais equipes de trabalho na 

mudança, pois funcionários tendem a responder melhor às demandas de seus supervisores imediatos. 

PRÁTICA 4: Organização engajada – É aquela em que os funcionários estão dispostos e aptos a 

desempenhar seus papéis. Dispostos porquê é do interesse individual deles, e aptos porquê possuem 

os instrumentos e o poder requeridos. O ponto de partida é um processo de comunicação bidirecional 

entre alta liderança e funcionários, para se antecipar e impedir que alguma questão emergente se torne 

um obstáculo. 
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Tollman et al. (2017) 
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2.5.3 As Quatro Condições de Lawson e Price para a Mudança de Mindsets 

 

Lawson e Price (2003) entendem que nas mudanças organizacionais que implicam numa 

mudança da cultura, CEOs devem se apoiar na psicologia para aumentar as chances de sucesso. 

Eles propõem a criação de quatro condições para se alterar o mindset das pessoas. O Quadro 3 

sintetiza essas condições. 

 

Quadro 3. Condições para a Mudança de Mindset - Lawson e Price (2003) 

CONDIÇÃO 1: Ter um propósito – Se o propósito da mudança estiver alinhado às crenças das 

pessoas, elas tenderão a mudar comportamentos para servir ao propósito, evitando o desconforto da 

dissonância cognitiva – o estresse mental quando se percebe inconsistência entre as próprias crenças 

e ações.  

CONDIÇÃO 2: Sistema de reforçamento – Estruturas de report, processos operacionais e de gestão 

e procedimentos de mensuração (metas, avaliação de performance e recompensas) devem estar 

consistentes com os comportamentos esperados. 

CONDIÇÃO 3: Ter as habilidades requeridas para a mudança – Para se responsabilizar as 

pessoas por novos comportamentos é preciso antes ensiná-las a adaptar as descrições genéricas sobre 

a nova cultura às suas situações individuais e particulares.  

CONDIÇÃO 4: Role models consistentes – Em qualquer organização, as pessoas tendem a modelar 

seus próprios comportamentos a partir dos comportamentos das pessoas significativas para elas – 

“significant others” (aqueles percebidos como em posição de influência). Portanto, os role models 

em todos os níveis hierárquicos devem ser congruentes com o que se espera na nova cultura.  
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Lawson e Price (2003) 

 

2.5.4 As Quatro Práticas para Processos de Mudança de Groysberg et al. (2018) 

 

Groysberg et al. (2018) propõem quatro práticas que aumentam as chances de sucesso 

nos processos de mudança de cultura. O Quadro 4 resume as práticas. 
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Quadro 4. Quatro Práticas em Mudança de Cultura - Groysberg et al. (2018) 

PRÁTICA 1: Articule a aspiração – Comece por uma análise da cultura atual usando um framework 

que possa ser abertamente discutido por toda a organização, de modo que líderes compreendam os 

impactos da cultura atual e como ela se alinha ou não às condições atuais e futuras do negócio. 

PRÁTICA 2: Selecione e desenvolva líderes alinhados à nova cultura – Aqueles que ainda não 

apoiam a mudança devem receber apoio e treinamento. Entretanto, algum turnover na liderança pode 

ser necessário, pois alguns escolherão deixar a organização, enquanto outros precisarão ser 

desligados. 

PRÁTICA 3: Use diálogos sobre a cultura para ressaltar a importância da mudança – Conversas 

organizacionais tais como road shows e diálogos estruturados de grupo ajudam no processo de 

mudança, pois à medida que os funcionários percebem que seus líderes estão falando sobre novas 

formas de se operar eles tenderão a se comportar de forma diferente.  

PRÁTICA 4: Reforce a mudança desejada por ajustes no design organizacional – Quando as 

estruturas, sistemas e processos estão alinhado à estratégia e à nova cultura, eliciar os novos 

comportamentos se torna mais fácil. Henry Mintzberg já demonstrou como a estrutura e outras 

características de design organizacional podem ter profundo impacto sobre como as pessoas pensam 

e se comportam.  
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Groysberg et al. (2018) 

 

2.5.5 Os Seis Princípios e as Oito Práticas de Levin e Gottlieb 

 

Baseados na literatura relevante sobre o tema Levin e Gottlieb (2009) propõem seis 

princípios e oito práticas para realinhar a cultura organizacional e facilitar o alcance de metas 

estratégicas. Os princípios endereçam soluções para erros comuns nesses processos, enquanto 

que as práticas oferecem o que os autores chamam de um roadmap integrado e abrangente para 

a mudança da cultura. Os Quadros 5 e 6 a seguir descrevem sucintamente os princípios e as 

práticas, respectivamente. 
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Quadro 5. Princípios para o Realinhamento da Cultura - Levin e Gottlieb (2009) 

PRINCÍPIO 1: Entenda o escopo de mudança requerido – Raramente precisará a cultura ser 

totalmente substituída. Distinga os aspectos relevantes dos irrelevantes, e ponha no alvo da mudança 

apenas o que não mais atende ao negócio. 

PRINCÍPIO 2: Modele, ensine e incorpore – Líderes devem ser os arquitetos, patrocinadores e 

modelos dos comportamentos desejados. Eles devem elaborar um business case para a mudança que 

inspire e motive as pessoas a aderir aos novos padrões, sem jamais delegar essa função. 

PRINCÍPIO 3: Use múltiplas alavancas – Alavancas são recursos usados para reforçar os 

comportamentos desejados. O realinhamento da cultura requer o uso de alavancas instrumentais e 

simbólicas. As instrumentais se concentram na modificação do contexto do trabalho e em como o 

trabalho é desempenhado, enquanto que as simbólicas influenciam as percepções e o significado que 

as pessoas atribuem às práticas da organização. Dentre as instrumentais, encontram-se a estrutura 

organizacional (estrutura hierárquica, funções, papéis e responsabilidades), processos de gestão do 

negócio (incluem políticas e protocolos), práticas de RH (seleção, T&D, gestão do desempenho, 

remuneração e recompensa), e as práticas de gestão e liderança (planejamento, tomada de decisão, 

orçamento, alocação de capital). Quanto às simbólicas, destacam-se os canais de comunicação interna 

formal, as estórias (fábulas descritivas e prescritivas sobre o que é a cultura), as tradições e os rituais, 

as normas de trabalho (tácitas e explícitas) e os símbolos (work space design, branding, títulos de 

cargos, jargões). 

PRINCÍPIO 4: Crie amplo envolvimento dos membros-chave da organização – A mudança na 

cultura não requer compliance, mas compromisso pessoal. Isso se consegue quando as pessoas: 1) 

têm a oportunidade de conhecer as razões para a mudança; 2) sentem-se ouvidas no processo; e 3) 

recebem os meios concretos para contribuírem com seu design e implementação (Axelrod, 2000; 

Burke, 2002) 

PRINCÍPIO 5: Gerencie com rigor e disciplina – Faça isso por planejamento detalhado (ações, 

milestones, entregáveis), estimativa realista de recursos e a coordenação de ações integradas, tudo 

dentro de uma estrutura clara de governança para monitorar sua execução, de modo a mantê-lo sempre 

no radar da alta liderança.  

PRINCÍPIO 6: Integre no dia a dia do trabalho – O realinhamento da cultura é mais efetivo quando 

completamente integrado à gestão cotidiana da operação, ao invés de ser tratado como mais um 

programa separado do mundo real. Começar a fazer de um modo diferente e alinhado ao que se deseja 

é muito mais importante do que falar a respeito da mudança por meio de iniciativas de comunicação 

com pompa e estardalhaço. 
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Levin e Gottlieb (2009) 
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Quadro 6. Práticas para o Realinhamento da Cultura - Levin e Gottlieb (2009) 

PRÁTICA 1: Estabeleça a infraestrutura e supervisão – Alcance consenso com os líderes 

executivos sobre os resultados desejados dos esforços de realinhamento; esclareça papéis e critérios 

de tomada de decisões ao longo do processo; constitua um “Culture Realignment Steering Team” 

(CRST) formado por líderes formais e informais, com o papel de providenciar um diagnóstico dos 

impactos da cultura atual no negócio, criar um “business case” que justifique o realinhamento cultural, 

encomendar um plano que viabilize o realinhamento e monitorar o desenvolvimento e a execução do 

plano. Usualmente, o CRST define uma equipe multifuncional ou interdisciplinar de gerentes e 

funcionários de outros níveis para elaborar o referido plano de realinhamento. 

PRÁTICA 2: Defina a cultura desejada – Busque consenso entre altos executivos e outros key 

stakeholders sobre os aspectos da cultura desejada a serem desenvolvidos para ajudar a organização 

a alcançar suas metas de negócio. Para tanto, descreva em termos claramente comportamentais os 

atributos da cultura desejada, o que poderá demandar também uma reformulação dos valores, crenças 

e premissas subjacentes às práticas gerenciais. Importante é a tradução dos valores em 

comportamentos do dia a dia de trabalho, de modo que todos compreendam como conduzir sua parte 

no negócio de modo alinhado aos valores. Para tanto, uma abordagem altamente participativa não 

apenas promove maior engajamento, mas também gera definições mais precisas e completas sobre a 

cultura desejada e ajuda a manter o alinhamento no longo prazo. 

PRÁTICA 3: Avalie a cultura atual e os gaps com a desejada – Uma avaliação inicial é importante 

para se determinar a magnitude e o foco de mudança na cultura atual requeridos para se alcançar a 

desejada – os gaps entre a atual e a desejada. Para tanto, deve-se usar de forma combinada diferentes 

abordagens, tais como a facilitação de grupos focais, entrevistas individuais, pesquisas quantitativas, 

observações estruturadas, e análise de documentos. As pesquisas quantitativas e os grupos focais 

realizados por segregação demográfica da população da empresa permitem comparações entre 

unidades de negócio, divisões, departamentos e posições. 

PRÁTICA 4: Garanta o alinhamento da liderança estendida – Trabalhe primeiro com o top team 

e, em seguida, apoie-os nos mesmos esforços para engajar membros da liderança estendida na busca 

de consenso quanto ao escopo e o foco da mudança necessária na cultura. Neste processo, faça-os 

traduzir cada característica da cultura desejada em práticas e comportamentos concretos da liderança. 

Siga engajando os demais níveis hierárquicos em discussões como esta até que todos os líderes 

cheguem a compromissos compartilhados. Uma vez que os planos de desenvolvimento individual 

estejam definidos, responsabilize cada líder por seu comportamento na direção do alinhamento. Nos 

casos em que o apoio oferecido for efetivo reconheça e premie publicamente, caso contrário 

providencie o desligamento do líder. Isso comunicará de forma inequívoca o quão comprometidos 

com a mudança estão o CEO e seus diretos.  

PRÁTICA 5: Gerencie as alavancas de realinhamento prioritárias – Líderes devem assegurar 

que todos os subsistemas – estrutura, processos de negócio, práticas e políticas de gestão - estejam 

funcionando de forma a promover a cultura desejada. Para tanto, as alavancas simbólicas e 

instrumentais específicas para cada esforço de realinhamento da cultura precisam ser customizadas. 

PRÁTICA 6: Promova esforços para engajamento das bases – Embora a estratégia por 

desdobramento top-down seja importante pelo papel que líderes desempenham nos esforços de 

realinhamento, é preciso também se mobilizar esforços nas bases da estrutura organizacional. Isso 

porquê é preciso customizar as traduções da cultura desejada para cada uma das subculturas que 

compõem a cultura da organização. 

PRÁTICA 7: Integre o realinhamento às iniciativas estratégicas prioritárias – Todos os já 

envolvidos em iniciativas estratégicas devem passar a fazer a gestão destas iniciativas de uma forma 

que seja consistente com a cultura desejada. Eles devem ver seu trabalho como parte da criação da 

nova cultura e não apenas como um empreendimento para atingir as respectivas metas de negócio. 

Esta prática integra os esforços de realinhamento da cultura aos trabalhos contínuos na organização. 

PRÁTICA 8: Avalie os progressos – Avaliações periódicas de progresso ajudam a manter os 

esforços nos trilhos e a alta liderança informada sobre progressos e pontos de atenção e de correções. 
Fonte: Elaborado pelo autor e adaptado de Levin e Gottlieb (2009) 
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A Figura 1 ilustra esquematicamente a sequência das oito práticas e a Figura 2 as 

alavancas instrumentais e simbólicas sugeridas para o realinhamento da cultura. 

 

Figura 1. Roadmap para Realinhamento da Cultura - Levin e Gottlieb (2009) 

 
Fonte: Adaptado de Levin e Gottlieb (2009) 

 
Figura 2. Alavancas para o Realinhamento da Cultura - Levin e Gottlieb (2009) 

 
Fonte: Adaptado de Levin e Gottlieb (2009) 
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2.6 Resistência à Mudança – Uma Síntese das Principais Abordagens 

 

Num trabalho sobre gestão da mudança de cultura não poderia faltar o apoio de teorias 

sobre resistência à mudança (ou RTC – Resistence to Change) e, na pesquisa bibliográfica, 

encontramos a contribuição de Shimoni (2017) que faz uma elucidativa síntese das três 

abordagens para a resistência à mudança mais influentes na literatura especializada e propõe 

uma quarta, a habitus-oriented approach, baseada no conceito de habitus de Bourdieu (1989). 

O texto a seguir é baseado exclusivamente no artigo de Shimoni (2017).  

A RTC na abordagem tradicional é vista como originada no interior do indivíduo, como 

um mecanismo de defesa à mudança. Por esta abordagem, a RTC é percebida como patológica, 

algo que deve ser tratado ou “curado” pelos agentes de mudança. Tal postura tende a aumentar 

o medo e a ansiedade dos impactados e reforça a oposição aos promotores da mudança. Além 

disso, esta visão desconsidera que pode haver boas razões para a resistência em fatores 

ambientais que precisam ser considerados.  

A RTC na abordagem do contexto social é vista não como se originando no indivíduo, 

mas no contexto no qual a mudança ocorre, contexto este composto por um sistema de papéis, 

posições, normas sociais e outros elementos estruturais. A cultura, portanto, desempenha um 

importante papel e deve ser considerada para a compreensão das origens da RTC. 

As abordagens tradicional e do contexto social tendem a perceber o individual e o social 

como entidades separadas. Para a terceira abordagem, a de construção social, essa separação 

nos faz perder a oportunidade de ver a interação entre as duas na origem da RTC. Assim, para 

a abordagem da construção social, a RTC deve ser vista como emergindo da interação entre as 

características do indivíduo e as características da organização, pois embora alguns indivíduos 

tenham maior propensão a resistir à mudança, a RTC é sempre moderada pelos fatores da 

cultura, tais como processos e estilos de gestão. 

Embora reconheça a interação entre o indivíduo e o social, a abordagem da construção 

social considera a RTC como uma reação local e momentânea a esforços de mudança 

específicos. A quarta abordagem, a habitus-oriented approach, ao contrário, não vê a RTC 

como um fenômeno local e temporário, mas como uma prática social construída dentro do 

sistema por um processo histórico e dialético entre os agentes sociais e as estruturas sociais. 

Afinal, os agentes sociais não são passivos, mas ativos ao responder às restrições e 

oportunidades que a cultura corrente lhes impõe, criando seus próprios significados e 

improvisando ações estratégicas como resposta à interpretação que dão a essas condições 
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externas. Por esse processo de socialização, os agentes sociais acabam por adotar 

predisposições sociais, ou o Habitus (visões de mundo, esquemas mentais e conhecimento 

prático) das estruturas sociais (cultura) de suas famílias, grupos étnicos e sociais e do ambiente 

de trabalho. Dentre essas predisposições sociais adotadas está a RTC.  

Uma vez aprendido, o habitus naturalmente afeta o modo como se pensa e se comporta 

e está sempre associado a relações e disputas de poder determinadas pelos capitais simbólico 

(conhecimentos, habilidades, prestígio, reputação, idioma) e material (poder para alocação de 

recursos) dos agentes sociais. Tais relações ocorrem num espaço social (o “Campo”) no qual 

as pessoas jogam um jogo de acordo com determinadas regras que se tornam inerentes à 

disposição social (habitus). A chave, portanto, para se entender a RTC é analisar os capitais e 

o espaço social com o qual e contra o qual a RTC se formou.  

A abordagem habitus-oriented à RTC traz a vantagem de oferecer uma visão integral 

do fenômeno e permite que ele seja endereçado não apenas como um problema pessoal, mas 

também organizacional, o que, por sua vez, contribui para diminuir a própria RTC criada 

quando os impactados se sentem discriminados e acusados pelos agentes da mudança como 

sendo eles a única causa da resistência e que, portanto, precisam ser “remediados”. 
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3.METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza do Estudo e Abordagem de Pesquisa 

 

Como as perguntas principal e secundária da pesquisa sugerem, este trabalho está 

baseado nas percepções dos altos executivos que lideraram processos de gestão de mudança de 

cultura em suas organizações. Assim, este estudo é de natureza exploratória, descritiva e 

analítica, e seus principais focos estão no significado que os pesquisados atribuem ao tema e a 

seu envolvimento pragmático com o mesmo. Por estas razões, a abordagem qualitativa foi a 

escolhida, pois como define Creswell (2010), é a abordagem usada para se explorar e entender 

o significado atribuído pelos indivíduos a um problema social ou humano. O objetivo na 

pesquisa qualitativa exploratória não é testar hipóteses, mas identificar padrões acerca de um 

fenômeno (Collins e Hussey, 2005), exatamente o que se espera com este trabalho. 

Para Creswell (2010, pág. 209), “em todo o processo de pesquisa qualitativa, o 

pesquisador mantém um foco na aprendizagem do significado que os participantes dão ao 

problema ou questão, e não ao significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou que 

os autores expressam na literatura”. Entretanto, “os pesquisadores qualitativos com frequência 

usam lentes (teóricas) para enxergar seus estudos”. Assim, conforme descrito a seguir, o método 

de coleta de dados se apoiou em lentes teóricas descritas no tópico “Referencial Teórico” deste 

trabalho.  

 

3.2 Estratégia de Pesquisa e Método de Coleta dos Dados 

 

A investigação das percepções dos altos executivos sobre o tema gestão da mudança de 

cultura organizacional foi feita através de entrevistas de natureza qualitativa semiestruturada, 

com perguntas predefinidas, já que este tipo de entrevista dá ao entrevistador flexibilidade para 

gerenciar cada entrevista de acordo com o que for mais adequado e, assim, explorar de forma 

mais abrangente os temas que forem surgindo (Marconi e Lakatus, 2004).   

Nesse tipo de entrevista, Godoi e Mattos (2006) recomendam que, ao mesmo tempo em 

que o entrevistador faz perguntas de modo a permitir que o entrevistado responda 

espontaneamente, ele deve também estar sempre atento às oportunidades de fazer novas 

perguntas em função do contexto e do momento da entrevista. Com isso, espera-se obter 
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importantes informações sobre as crenças e motivos centrais dos entrevistados a respeito do 

tema de pesquisa. 

Todas as entrevistas foram conduzidas pessoalmente pelo autor, gravadas e transcritas, 

de modo que o conteúdo das respostas pudesse ser analisado. Além disso, para se fomentar um 

ambiente de confiança e de liberdade de expressão, o entrevistador assumiu com cada um dos 

entrevistados o compromisso de manter sob sigilo as identificações tanto do entrevistado quanto 

de pessoas por ele citadas. 

No início de cada entrevista, o entrevistador apresentava o contexto, os objetivos e as 

contribuições esperadas com a pesquisa e contratava com o entrevistado a permissão da 

gravação em troca da garantia de anonimato.  

O roteiro utilizado para orientar o pesquisador nas entrevistas está descrito no Apêndice 

A e foi criteriosamente elaborado para considerar as principais questões relativas ao tema 

cultura organizacional presentes na literatura especializada e resumida no referencial teórico 

deste trabalho sem, porém, perder o foco das perguntas de pesquisa. Patton (1987) entende que 

esse padrão semiaberto de entrevista com um roteiro de perguntas ordenadas de forma a obter 

as percepções dos entrevistados numa mesma sequência, facilita o trabalho de análise ao 

ordenar os temas numa sequência que simplifica a localização das respostas a serem 

comparadas entre entrevistados. Mas a entrevista semiestruturada também é indicada quando 

os entrevistados têm alguma limitação importante de tempo (Patton, 1987), exatamente o caso 

dos altos executivos participantes desta pesquisa. 

O roteiro serviu como um bom guia para as entrevistas, mas não foi utilizado de forma 

rígida pelo entrevistador. Assim, ao longo das entrevistas, o foco do pesquisador foi o de obter 

do entrevistado a descrição de projetos e casos reais vivenciados por ele, de modo a não se 

induzir no entrevistado a tentação de se dar "respostas certas". 

Os entrevistados na pesquisa foram escolhidos por serem executivos de organizações de 

porte significativo e relevantes para seus respectivos mercados no Brasil, bem como por terem 

liderado ou estarem, à época das entrevistas, liderando processos de mudança de cultura em 

suas organizações. 

Foram entrevistados CEOs, COOs, VPs e diretores que desempenharam um papel de 

patrocinador ou de líder de processos de mudança de cultura em suas instituições. Os quadros 

7, 8 e 9 a seguir resumem o perfil dos entrevistados e das organizações, bem como o contexto 

de mudança de cada uma das organizações citadas pelos executivos. 
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Quadro 7. Executivos Entrevistados e Respectivas Organizações 

Entrevistado 

Organização em que liderou a mudança 

Cargo 

Período 

no 

cargo 

Duração 

da 

entrevista 

(mins) 
Id Setor 

Posição 

no 

mercado 

(market 

share - 

receita) 

Faturamento           

(milhões) 

E1 O1 Metalurgia #2 R$ 700 

Diretor 

Administrativo 

Financeiro 

2011 a 

2016 
61 

E2 O1 Metalurgia #2 R$ 700 Presidente 
2015 a 

2017 
35 

E3 O2 
Distribuição 

de energia 
#1 R$ 6.600 

Diretora de 

RH 

2013 a 

2017 
58 

E4 

O2 
Distribuição 

de energia 
#1 R$ 6.600 Presidente 

2016 a 

2017 

64 

O3 

Distribuição 

de 

lubrificantes 

#2 R$ 2.000 Presidente 
2008 a 

2015 

E5 

O2 
Distribuição 

de energia 
#1 R$ 6.600 Presidente 

2013 a 

2015 

27 

O4 

Distribuição 

de 

combustíveis 

#1 R$ 72.000 Presidente 
2016 a 

2017 

E6 O5 
Mercado de 

Capitais 
#1 R$ 1.050 

Diretora de 

RH 

2011 a 

2017 
76 

E7 O6 Saúde #1 R$ 1.000 Presidente 
2014 a 

2017 
74 

E8 O7 

Transporte 

de 

passageiros 

#2 R$ 10.000 Diretor de RH 
2013 a 

2017 
60 

E9 O8 Varejo #1 R$ 26.000 
Diretor de 

operações 

2016 a 

2017 
81 

E10 O9 Banco (1) #3 R$ 3.800 Presidente 
1996 a 

2011 
35 

E11 

O10 
Alimentos 

(2) 

Não 

informada 
$ 30.000 

Presidente 

América 

Latina 

2009 a 

2011 

40 O11 
Autopeças 

(3) 

Não 

informada 
$ 1.000 

Presidente 

Brasil 

2012 a 

2013 

O12 Alimentos 
Não 

informada 

Não 

informado 

Presidente 

América 

Latina 

2013 a 

2016 

Id – Identificação da organização 

(1) O dado na coluna de faturamento se refere ao lucro da instituição 

(2) Faturamento global em US$, a empresa não revela o dado para a América Latina; 

(3) Faturamento em US$ 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelos entrevistados 
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Quadro 8. Perfil dos Executivos Entrevistados 

Execu-

tivo 

Dados demográficos 
Experiência profissional 

Sexo 
Faixa 

etária 

Escolaridade e 

formação acadêmica 

E1 M 45-49 

Bacharel em 

administração de 

empresas; 

MBA em finanças e 

varejo 

2011-16 - Diretor adm financeiro de indústria metalúrgica 

2005-11 - Diretor adm financeiro de rede varejista 

E2 M 45-49 

Bacharel em 

administração de 

empresas; 

MBA em finanças 

2015-.... - Diretor superintendente indústria metalúrgica 

2007-14 - Diretor de marketing e vendas em metalúrgica 

2001-07 - Diretor de exportação de indústria metalúrgica 

E3 F 35-39 

Bacharel em 

psicologia 

MBA em gestão de 

pessoas 

2011-.... - Diretor de RH em empresa de distribuição de 

energia 

2006-11 - Gerente de DO em grupo de energia e 

infraestrutura 

E4 M 45-49 
Engenharia civil; 

MBA em varejo  

2016-.... - CEO de empresa de distribuição de energia 

2014-16 - CEO de grupo de energia e infraestrutura 

2011-14 - CEO de distribuidora de lubrificantes 

2008-11 - VP de distribuidora de lubrificantes 

E5 M 45–49 

Bacharel em 

administração de 

empresas 

2016-.... - CEO de empresa de distribuição de 

combustíveis 

2013-15 - CEO de empresa de distribuição de energia 

2005-13 - Diretor comercial em empresa de distribuição 

de combustíveis 

E6 F 50–54 

Bacharel em 

administração de 

empresas 

1995-17 - Diretora RH em instituições do mercado 

financeiro 

E7 M 50–54 

Engenharia civil; 

Mestre em 

administração de 

empresas 

2014- ....- Superintendente de instituição pública de saúde 

              - Diretor de engenharia de hospital de fundação 

              - Diretor de indústria eletro-eletônica 

              - Gerente geral de engenharia de cia multimarcas 

E8 M 35–39 

Bacharel em 

administração de 

empresas 

2013-.... - Diretor RH em empresa de transporte de 

passageiros 

2005-13 - Gerente RH em empresa de transporte de 

passageiros 

E9 M 45–49 Bacharel em direito 

2016-.... - COO de empresa do varejo 

2013-16 - VP de RH de empresa do varejo 

2000-13 - Superintendente executivo de RH de bancos 

E10 M 60–64 

Bacharel em 

administração de 

empresas 

1996-11 - Presidente de bancos 

E11 M 50–54 

Bacharel em 

administração de 

empresas 

2009-11 - Presidente de empresa de alimentos 

2012-13 - Presidente de empresa de autopeças 

2013-16 - Presidente de empresa de alimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelos entrevistados 
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Quadro 9.1 Contextos de Mudança das Organizações dos Entrevistados 

Id Contexto da Mudança 

O1 

Ao assumir a presidência, o executivo E2 encontra uma empresa na segunda posição em 

receita no mercado, reconhecida por inovação tecnológica e design, com margens 

decrescentes e no nível de apenas um dígito, além de concorrência crescente. A nova 

gestão decide dobrar faturamento e margem em cinco anos, por meio de uma estratégia de 

excelência operacional e comercial, e escolhe as seguintes prioridades de mudança na 

cultura: 

1-DE Eficiência na produção, PARA Eficiência na produção, logística, marketing/vendas; 

2-DE Pioneirismo no produto, PARA  pioneirismo no produto, serviço e go to market;  

3-DE Abordagem inside-out (auto-centrada) no desenvolvimento de produtos, PARA 

abordagem outside-in (centrada no cliente) 

O2 

Contexto em que assumiu o entrevistado E5: Durante os primeiros dez anos após sua 

privatização, a empresa manteve o foco em expansão geográfica e volume de venda, e 

quase nenhum em serviço a cliente e margem. Quando o controle passou para um segundo 

grupo privado, decidiu-se aumentar receita e margem, adotar estratégia de forte gestão de 

custos e de inovadora gestão de relacionamento com clientes. Para tanto, escolhem as 

seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1-DE foco na infraestrutura, PARA foco em infraestrutura e clientes; 

2-DE eficácia (volume vendido), PARA eficácia (volume) e eficiência (margem); 

3-DE “assembleísmo” (excesso de decisões colegiadas) e procrastinação, PARA 

empowerment, accountability e agilidade;  

4-DE coordenação hierárquica e em silos, PARA coordenação matricial integrada 

Contexto em que assumiu o entrevistado E4: O entrevistado E4 assumiu a empresa no 

lugar do entrevistado E5 e manteve as  mesmas prioridades de mudança. 

O3 

Quando controlada por multinacional, os custos eram controlados de modo rigoroso, as 

decisões centralizadas e a empresa priorizava o crescimento modesto mas seguro, com 

pouco apetite a riscos. Ao ser vendida, a empresa passou a ser encorajada a assumir mais 

riscos e acelerar crescimento em volume e margem. O novo controlador passou a dar mais 

empowerment e cobrar mais accountability. Foi nesse momento que o entrevistado E4 

assumiu a presidência e escolheu as seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1-DE decisões centralizadas, PARA empowerment e accountability 

2-DE conservadorismo em risco, PARA empreendedorismo 

O4 

Seu mercado tem pouca diferenciação e elevada competição. Ao assumir a presidência, o 

executivo E5 decidiu que a diferenciação viria por meio da marca e da cultura e priorizou 

a diferenciação no serviço, com o desenvolvimento de atributos que muito dependiam do 

comportamento colaborativo dos funcionários. O dilema era manter a cultura de superação 

de metas e de meritocracia individual, mas com dinâmica interpessoal humanizada. Para 

tanto, escolheu as seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1-DE cooperação intradepartamental, PARA cooperação interdepartamental 

2-DE competição interna predadora, PARA competição interna saudável/construtiva. 

O5 

Depois de privatizada, a empresa vivia pela primeira vez a ameaça de concorrência, o que 

colocaria em risco sua rentabilidade e a remuneração de acionistas. Para inibir a entrada 

de novos concorrentes, diretoria e conselho optaram por uma estratégia agressiva (maior 

proximidade de clientes, mais serviços) e uma defensiva (desenvolvimento de tecnologia 

como barreira de entrada). Para tanto, definiram as prioridades de mudança na cultura: 

1-DE displicência com clientes, PARA fidelização de clientes 

2-DE indisciplina na execução, PARA disciplina na execução. 

Id – Identificação da organização 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelos entrevistados 
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Quadro 9.2 Contextos de Mudança das Organizações dos Entrevistados (continuação) 

Id Contexto da Mudança 

O6 

Organização pública da área da saúde. Ao assumir a direção, o superintendente encontrou 

uma organização com excelências acadêmica e assistencial, mas com baixa eficiência na 

gestão financeira. O objetivo era alcançar a sustentabilidade da operação acadêmica e 

assistencial por meio de práticas de gestão adaptadas do setor privado. Tudo precisaria ser 

feito de forma inclusiva, com o envolvimento dos líderes das unidades. Com isso, o novo 

superintendente escolheu as seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1-DE coordenação em silos e competitiva entre unidades, PARA coordenação integrada e 

cooperativa entre unidades; 

2-DE foco em pesquisa e em ação assistencial, PARA foco em pesquisa, ação assistencial e 

em gestão e controle de custos 

O7 

Depois da profissionalização da gestão, os novos gestores tentaram trazer para a cultura o 

modelo da Ambev. Constatadas as quedas sucessivas nos indicadores de engajamento e de 

desempenho do negócio, o conselho decidiu iniciar um processo de transformação cultural, 

de modo a resgatar parte da cultura original e de ressignificar alguns valores, adaptando-a 

para um mercado mais competitivo. 

O8 

Depois de décadas se beneficiando de inflação elevada para lucrar mais com os juros dos 

financiamentos do que com a venda de mercadorias, o setor do varejo teve dificuldades de se 

adaptar aos tempos de inflação controlada e muitas empresas precisaram passar por processos 

de fusão. Para agravar a situação, a eclosão da crise econômica no início do segundo governo 

Dilma fez as classes C e D perderem poder aquisitivo, fenômeno que expôs importantes 

ineficiências do modelo de operação das lojas da empresa O8. Foi nesse contexto que o 

executivo E9 foi nomeado COO e deu início a um novo modelo de gestão, escolhendo as 

seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1) DE lojas a reboque das decisões do comercial e do corporativo, PARA decisões 

compartilhadas entre diretorias 

2) DE atitude defensiva no fracasso ("a culpa é do comercial ou do corporativo"), PARA 

accountability ("o resultado é minha responsabilidade") 

3) DE postura de "vendedor de ofertas" (foco em volume e receita), PARA: postura de 

"sócio-vendedor" (foco em rentabilidade) 

O9 

O entrevistado E10 participou, como CEO, de dois processos de fusão entre bancos. Em todo 

esse período, seu foco na cultura foi o fortalecimento dos valores sustentabilidade, 

honestidade e responsabilidade social. É o “dar certo do jeito certo”. A razão não se 

encontrava em alguma necessidade imediata do negócio, mas na crença do executivo sobre a 

importância do tema para o país. Ele acreditava que cedo ou tarde esses valores entrariam na 

agenda dos líderes por imposição da realidade e escolheu inclui-los na cultura e nos 

processos de negócio dos bancos. Assim ele resume a prioridade de mudança na cultura: 

1-DE “o jogo é duro e na canela” PARA “o jogo é duro e na bola” 

O10 O entrevistado E11 assumiu a presidência das três organizações por ele citadas (O10, O11 e 

O12) em contextos de mudança muito semelhantes: o faturamento estava em queda e a 

empresa perdia mercado para as concorrentes. O desafio era o de reverter a tendência de 

baixo desempenho em faturamento e margem e, para tanto, se concentrou muito mais na 

mudança de atitudes de seus executivos do que em mudanças radicais nas estratégias, 

escolhendo as seguintes prioridades de mudança na cultura: 

1-DE “tudo é importante e urgente” PARA priorização e foco 

2-DE padrão passivo-agressivo PARA diálogos assertivo-construtivos.  

O11 

O12 

Id – Identificação da organização 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelos entrevistados 
 

O autor se utilizou do critério da saturação para chegar ao limite de onze entrevistados. 

Segundo Godoi e Mattos (2006), a saturação é atingida quando o pesquisador nota que novas 

entrevistas não revelam mais dados que contribuam para a pesquisa. 
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3.3 Análise dos Dados 

 

Para Creswell (2010, pág. 26), o processo de pesquisa qualitativa: 

 

“(...) envolve as questões e os procedimentos que emergem, os dados tipicamente 

coletados no ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construída 

a partir das particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo 

pesquisador acerca do significado dos dados”.  

 

Nesse estudo, utilizou-se o método indutivo de análise dos dados coletados, pelo qual: 

 

“(...) os pesquisadores qualitativos criam seus próprios padrões, categorias e 

temas de baixo para cima, organizando os dados em unidades de informação 

cada vez mais abstratas. Esse processo indutivo ilustra o trabalho de um lado 

para o outro entre os temas e o banco de dados até os pesquisadores terem 

estabelecido um conjunto abrangente de temas” (Creswell, 2010, págs. 208 

e 209).  

 

A análise dos dados foi feita, portanto, pelo método de análise categorial temática. O 

processo começou com um exame detalhado das transcrições das gravações das entrevistas, de 

modo que as informações obtidas fossem devidamente alocadas aos respectivos tópicos do 

roteiro de entrevista. Em seguida, dentro de cada tópico, identificou-se a frequência dos temas 

emergentes, bem como as similaridades e diferenças de percepções sobre os temas. Por fim, 

para cada tema identificado, agrupou-se as correspondentes transcrições, de modo a facilitar a 

análise dos dados na busca de padrões e ideias. 

De modo mais preciso, o autor utilizou o procedimento de análise de dados proposto 

por Creswell (2010) e sucintamente descrito no quadro 10 abaixo: 
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Quadro 10. Análise de Dados na Pesquisa Qualitativa

 
Fonte: Autor – adaptado de Creswell (2010) 
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4.RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa qualitativa exploratória 

realizada com os onze altos executivos.  

Os resultados são apresentados em cinco temas resultantes tanto da estrutura do 

questionário de entrevista quanto da análise de conteúdo feita sobre as transcrições das 

entrevistas.  Os temas são: (1) Como executivos percebem a cultura, sua formação, função e 

seu impacto; (2) Como executivos percebem seu papel e de outros líderes na mudança de cultura; 

(3) Como executivos percebem o que contribui para mudar a cultura; (4) Como executivos 

percebem as barreiras e dificuldades para a mudança de cultura e como superá-las; e (5) Como 

executivos percebem os processos de gestão de mudança de cultura. 

 

4.1 Como Executivos Percebem a Cultura, sua Formação, Função e Impacto 

 

As respostas a estas questões foram de tal forma semelhantes que é possível as 

sintetizarmos numa frase como se fosse de um único executivo. Eles entendem a cultura como 

padrões compartilhados de crenças sobre e de respostas às demandas do negócio, que se 

formaram pela repetição de experiências que deram bons resultados e que, por isso, foram 

reforçados e servem, primordialmente, para engajar as pessoas com os objetivos da organização 

e facilitar o alcance dos resultados almejados e garantir a sustentabilidade do negócio. 

Tais padrões de crenças e respostas provocam, na percepção dos executivos, três grupos 

de impactos: 1º. no público interno (bem-estar e nível de compromisso e engajamento com 

objetivos da empresa); 2º. no público externo (percepções sobre a marca); e 3º. no negócio 

(indicadores de desempenho: volume de venda, receita, margem, ...). 

O Quadro 11 apresenta algumas das citações representativas deste tópico. 
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Quadro 11. Citações Sobre Definição, Formação, Função e Impactos da Cultura 

Definição 

de 

cultura  

“(...) são os padrões de comportamento para lidar com os desafios e oportunidades” (E5) 

“(...) é o jeito de ser e de fazer, (...) você a sente desde a forma como é recebido na 

recepção até o momento em que você vai fazer uma reunião” (E8) 

“(...) é como eu faço as coisas, (...) motivado por algo que eu acredito. (...) não é o que 

eu digo que vou fazer, é como você aloca seus recursos escassos” (E6) 

Formação 

da 

cultura 

“(...) Cultura é a forma como as pessoas aprenderam a se comportar ao longo do tempo, 

que fez sentido para um contexto, e que passou a ser uma regra” (E3) 

“(...) vem da repetição com resultado positivo, (...) não é qualquer modus operandi, é o 

modus operandi mais eficiente (...). Aquilo que dá certo é reforçado e vai ficando” (E6) 

 

Funções 

da 

cultura 

”(...) “O negócio é: sonho, pessoas e cultura. (...) cultura é o que liga essas pessoas àquele 

sonho na maneira de fazer. (...) é o fator, junto com a marca, de diferenciação” (E5) 

“(...) A empresa tem seu objetivo, (...) que pode ser mais facilmente atingido 

dependendo da cultura (...) A gente (líderes) não é onipresente, tem aí quinhentas 

interações acontecendo pelo Brasil, (...), é nessa hora que a cultura ajuda. “ (E2) 

“(...) A cultura serve como direcionador de comportamento, como tradução de uma 

forma de se chegar a um resultado. (...) é um acelerador. “ (E3) 

“(...). Se a responsabilidade de um CEO é a sustentabilidade do negócio, (...), então a 

cultura tem que ser gerenciável” (E5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactos 

da 

cultura 

1º. NO PÚBLICO INTERNO À ORGANIZAÇÃO 

Bem-estar pessoal 

“(...). Minha questão é como é que eu mantenho essa máquina nesse pique, só que um 

pouco mais humanizada (...), pois no fundo as empresas são gente, e gente quer ficar 

com gente que ela admira e gosta” (E5) 

“(...). Ela impacta no bem-estar. (...). Quando você tem uma cultura positiva, inclusiva, 

desafiadora, você move as pessoas (...) para a criatividade, para o esforço adicional. Há 

culturas que sugam a energia das pessoas e entregam menos resultado“ (E1) 

Compromisso e engajamento com a organização 

“(...) A gente percebe o impacto no engajamento, nos custos, satisfação do cliente“ (E8) 

“(...) comecei a perceber que o (...) engajamento em torno de uma causa comum, (...) 

traz performance, bottom line. (...) isso é cultura, é a forma como você engaja e diz às 

pessoas como elas devem se comportar (...) para aquele negócio durar para sempre” (E4) 

“(...). A gente já chegou, com clima na loja, em 70% de funcionários promotores, a gente 

tem 10% que são detratoras (...). Isso aqui estava em 50%” (E9) 

2º. NO PÚBLICO EXTERNO À ORGANIZAÇÃO 

Marca 

“(...). Por ser o modus operandi, ela impacta completamente nos processos de negócio, 

na maneira como eu construo a minha oferta, me posiciono no mercado, (...) tem 

impacto no valor da marca. (...)“ (E6) 

“(...) A partir do momento que o consumidor ou mesmo o fornecedor entra em contato, 

daí sim a gente vê o peso da cultura na marca. “ (E2) 

 “(...) o manifesto da marca e o manifesto da cultura são essencialmente a mesma coisa 

dita de forma diferente porquê os públicos são diferentes. “ (E3) 

3º. NO NEGÓCIO 

Desempenho do negócio 

“(...) Como ela é a tradução do modus operandi, tem um tremendo impacto na 

produtividade, na eficiência e no resultado” (E5) 

“(...). A gente melhorou muito a qualidade de gestão e os resultados, a venda melhorou, 

o serviço melhorou, o lucro da loja melhorou. (...)” (E9) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Como Executivos Percebem seu Papel e de Outros Líderes na Mudança de Cultura 

 

É consenso entre os entrevistados de que a cultura deve mudar sempre que deixar de 

desempenhar as funções ou de ter os impactos desejados, cabendo à liderança o papel de 

promover tal mudança, uma vez que essa liderança é que possui controle sobre os meios de 

reforço de comportamentos dos liderados. Os executivos destacaram os papéis de quatro grupos 

de líderes: o CEO, seus diretores, o líder de RH e demais membros da liderança estendida 

(gerentes, coordenadores e supervisores).  

Por decorrência de seu poder hierárquico, ao CEO é atribuído o papel principal nos 

esforços de mudança, um papel de importância equivalente ao da formulação da estratégia do 

negócio.  

 

“(...), a mudança tem que vir do topo, por que é lá que está a valorização das 

promoções, do reconhecimento, do pagamento (...) o papel da liderança é muito mais 

importante do que eu imaginava” (E10) 

 

“(...) a responsabilidade de um CEO é (...) garantir o futuro, a perenidade e 

sustentabilidade do negócio (...), cuidando da reputação da organização, isso eu acho 

que falta no geral no respetório do CEO, gestão de marca e cultura (...), não são 

delegáveis” (E5)  

 

Entretanto, a seus subordinados diretos, os diretores, cabe também enorme parcela de 

responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da mudança, já que exercem sobre todo o resto da 

organização, para baixo e para os lados, grande poder de influência. 

 

“(...) um outro obstáculo importante é (...) o segundo time de liderança, (...) os 

diretores talvez não estivessem num nível de maturidade tal (...) que lhes permitissem 

sustentar determinados pontos frente ao CEO, arcando com as consequências (...) em 

algum momento tem que dizer: “Ó, não tá funcionando!”. E alguém precisa ter a 

coragem de dizer: “Não tá funcionando, o que vamos fazer?” (E1) 

 

“(...) O líder tem um peso preponderante (...) nos reforços positivos e negativos, (...) 

mas acontece entre pares também, (...) existem esses dois: o movimento vertical e o 

horizontal que contribuem para o processo. (...)” (E2) 

 

“(...). Não tivemos nenhum impacto negativo porquê tive um board muito 

comprometido com a mudança, (...) de modo que, de 0 a 10, acredito 10 na 

possibilidade da liderança influenciar e gerenciar a cultura“ (E8) 

 

“(...). Os líderes têm o papel de definir a cultura que se precisa e de serem o grande 

exemplo. (...). Eles têm o controle para mudar os padrões de comportamento (...)“ (E3) 
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Um papel especial e estratégico na mudança foi atribuído, por dois dos executivos, ao 

líder de RH pelo controle que a área exerce sobre instrumentos capazes de encorajar e 

desencorajar comportamentos (avaliação de desempenho, remuneração, premiação, T&D), 

embora ambos considerem que o quadro de RH nem sempre esteja habilitado para esse papel. 

 

“(...) da função de RH é que emanam muitas mensagens, pois você reconhece, contrata, 

aloca as pessoas. Então, os sistemas de gestão são fontes de mensagens culturais 

poderosíssimas, mas a área de RH está pouco habilitada pra ter uma discussão do 

contexto. Eu estou falando de cultura com que objetivo de negócio? Articular essa 

condição é muito relevante.” (E6) 

 

“(...) eu aprendi a fazer o RH, a colocar a opinião de fato na mesa e discutir de igual 

pra igual com os caras (de negócio), porque às vezes, no RH, você se sente muito 

coadjuvante na história” (E9) 

 

 

Essa avaliação sobre a falta de capacitação da área de RH para esse papel estratégico 

encontra respaldo nas descobertas de Tanure e Evans (2005) sobre a insatisfação dos 

presidentes de empresas no Brasil com a área, já que apenas 9% dos líderes pesquisados 

afirmaram que o RH de suas organizações se encontra neste estágio. 

Por fim, apoiar os níveis hierárquicos abaixo das diretorias no processo de 

transformação foi considerado crucial também para a promoção das mudanças. 

 

“(...) o processo de trabalhar com as gerências, de conquistar ali, (...) tentar identificar 

quem são os promotores da mudança, quem são as pessoas que poderiam boicotar, 

tentar engajá-las. (...) isso foi muito importante” (E2) 

 

4.3 Como Executivos Percebem o que Contribui Para Mudar a Cultura 

 

Das entrevistas, emergiram dois grupos de fatores que mais contribuem para a mudança, 

um relacionado às atitudes da alta gestão (CEO e diretos) e outro às características dos processos 

de mudança adotados. 

Justamente pelo papel que os executivos atribuíram à alta direção na mudança, todos 

consideraram as atitudes da alta gestão como o grupo mais crítico de fatores para o sucesso de 

um programa de mudança de cultura. Essencialmente, o crucial é ter CEO e diretos: 1º. 

conscientes; 2º. motivados; e 3º. competentes para os desafios da transformação. Conscientes 

sobre os benefícios da mudança para o negócio (o buy in, ou aceitação ampla e irrestrita da 

proposta de mudança), motivados pela percepção de que o balanço entre perdas e ganhos 
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individuais (trade offs para si próprios) é positivo, e competentes por auto avaliação realista 

sobre as próprias habilidades de gestão e liderança requeridas para a mudança.  

Os executivos afirmaram que, caso algum desses fatores não esteja presente no top team, 

as seguintes providências devem ser tomadas antes e durante o processo de mudança: 1º. 

investir tempo e energia na conscientização sobre os benefícios para o negócio e os trade offs 

da mudança para cada executivo; 2º. promover assessment individual dos membros do top team 

para avaliação da capacidade de adaptação às mudanças; 3º. contratar serviços de coaching ao 

top team ao longo do processo para desenvolvimento de competências de liderança e de gestão 

para a mudança; e 4º. Substituição de membros do top team não alinhados às mudanças.  O 

Quadro 12 apresenta as citações mais representativas dessas providências. 
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Quadro 12. Providências Para Engajar o Top Team - Citações 

1. Investir na 

conscientização 

sobre 

necessidades e 

trade-offs da 

mudança 

“(...) tem que ter muito mais investimento na conversa do reason why. A gente 

subestima isso (...)“ (E5) 

“(...) Os trade-offs não foram claramente colocados à mesa. (...). Ali, eu estava 

mexendo com o poder, tinha que ter alguém que dissesse: “hoje... só você detém 

essa informação de cliente, vai ter que abrir”. (...). Se esse benefício não estiver 

muito articulado, vai encontrar resistências” (E6) 

2. Assessment 

individual dos 

membros do top 

team para 

autoconhecimento 

sobre capacidade 

de adaptação às 

mudanças 

“(...) nosso CEO tinha uma visão sobre como ele deveria se comunicar com os 

líderes completamente errada. (...) ele fez uma comunicação sobre uma 

mudança de estrutura que era pra ser uma boa notícia, e ele conseguiu deixar 

todo mundo mal. (...). Aí eu fui lá falar com ele com toda a delicadeza sobre 

isso, (...) mas zero, eu consegui zero. Ele falou pra mim: “eu preferiria que eu 

não tivesse ouvido isso“ (E6) 

“(...) Mudança de cultura é um assunto (...) desconfortável (...) é um inner look 

enorme... (...) te cobra coerência, auto reflexão, (...) expõe muito todos os 

líderes (...), mas começa com o desconforto do top menagement, (...) o middle 

e o top menagement são os maiores blockers” (E5) 

“(...).tem que haver a tomada de consciência sobre a cultura, (...) quem eu sou, 

o autoconhecimento. (...). Autoconhecimento é a base pra sua evolução” (E1) 

3. Coaching ao 

top team ao longo 

do processo para 

desenvolvimento 

de competências 

de liderança e de 

gestão para a 

mudança 

“(...). A capacidade de gestão influencia a cultura e eu vivi dentro da empresa 

umas situações bem características de ausência dessas competências. (...). 

Faltava (a meus pares e ao CEO) conhecer instrumentos de comunicação, (...) 

ter disciplina de reunir o meu time, de me comunicar com eles, rituais, 

feedback. (...) Se falta repertório básico, é difícil você articular a mudança“ (E6) 

“(...) Se o CEO tivesse tido um vínculo de confiança com a Fulana (consultora 

e coach na mudança), o projeto teria sido diferente. (...) . Eu não estava (como 

RH) na posição de falar algumas verdades para ele. (...). Como líder técnico do 

projeto, eu não estava numa posição neutra como era aquela da consultora. Esse 

externo é muito relevante, porque as relações ficam misturadas. (...)” (E6) 

4. Substituição de 

membros do top 

team não 

alinhados às 

mudanças 

“(...).Esse é o tipo do processo que não dá para estar abaixo de um minímo 

threshold. (...). Eu poderia ter tomado algumas decisões antes, senão você não 

muda a cultura. Como é um processo desgastante, você não pode hesitar” (E5) 

“(...) não houve o engajamento do CEO (...). A cultura que estávamos 

vivenciando tinha características de uma cultura doente, (...) existia a 

característica muito forte do presidente, (...) e não havia a predisposição de 

mudar, (...) os outros é que estão errados! Então, a única alternativa seria afastar 

esse CEO da liderança. (...) eu não enxergo nele a capacidade de mudar” (E1) 

“(...) eu não acredito que um mesmo time (...) constante seja capaz de fazer 

grandes mudanças culturais “ (E4) 

“(...) “Ah, preciso trocar todo mundo!” Não é assim! O cara que é bandido 

você tem que tirar rápido, ou que não tem fit e tal, mas o que não pode é 

deixar na osmose. (...) Dependendo da cultura que você está embebido, é mais 

difícil você transformar” (E11)  

“(...) Por isso é tão difícil mudar uma cultura (...), pressupõe mudar as 

pessoas...(...), ou mudar de pessoas, porque em alguma medida eu posso ter 

um limite individual” (E6) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Num segundo patamar de importância, mas ainda muito relevante, os executivos 

atribuíram às seguintes características dos processos de mudança adotados o sucesso dos 

esforços: 1º. métodos precisos de diagnóstico da cultura atual, com identificação clara de 

comportamentos e outros atributos importantes; 2º. métodos de definição da cultura desejada 

orientados ao negócio, com associação clara entre comportamentos/valores e necessidades do 

negócio; 3º. critérios claros de priorização dos aspectos da cultura a serem alvo dos esforços de 

mudança (o DE-PARA); 4º. ferramentas (ou “alavancas”) de promoção da mudança de 

comportamentos; 5º. abordagem participativa com a inclusão de toda a liderança estendida ao 

longo das etapas do processo; e 6º. métodos de monitoramento da evolução da cultura.  O 

Quadro 13 revela algumas das citações representativas dessas características. 
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Quadro 13. Características dos Processos de Mudança que Mais Contribuem para a Alteração na Cultura 

- Citações 

Métodos precisos de diagnóstico da cultura atual 

“(...) uma das condições de sucesso é o diagnóstico (...) cultura tem tudo a ver com o DE-PARA, 

(...) onde eu tô e onde quero chegar em termos de padrões de comportamento” (E5) 

“(...) O diagnóstico trouxe um (...) input importante de autoconhecimento como grupo“ (E6) 

“(...) Contratamos uma consultoria e o primeiro passo foi: "Precisamos bater uma grande foto pra 

entender como a empresa é vista aos olhos dos colaboradores”. Então, (...) de gerente executivo até 

presidente, a consultoria fez entrevistas individuais. Para os outros foram focus groups com grupos 

de gerentes, de coordenadores, de supervisores, (...) e passaram por isso mais de trezentas pessoas, 

tirando esse raio-x“ (E8) 

Métodos de definição da cultura desejada com orientação para o negócio 

“(...) Eu gostei muito de (...) tentar colocar numa página os imperativos do negócio, a essência da 

estratégia, e as implicações de um tipo de comportamento (...), aquilo ajuda muito” (E5) 

“(...) a gente percebeu que os valores antigos não tinham consistência, cada um tinha uma resposta 

para eles. Aí a consultoria senta com CEO, VPs e reescreve. Vamos entender se esses são os valores 

para o negócio, (...) e pra cada valor estabelecer o quê a gente admite, o quê não admite“ (E8) 

“(...) Aqui tem um DNA de academia, (...) o cara quer dar aula e fazer pesquisa, (...) mas não existia 

uma cultura de resultado financeiro. (...) alguns hospitais já estavam quebrando, (...) essa instituição 

não tinha indicador de nada (...) e eu disse para os médicos: “doutores, o hospital vai quebrar, olha o 

PIB, olha o que está acontecendo com os outros hospitais, temos que apertar os cintos”. (...). Aí eles 

compraram a ideia da cultura de resultados“ (E7) 

Critérios de priorização dos elementos culturais a trabalhar 

“(...) Cultura é um processo de gestão do “de” pro “para”, e tem que ter poucos DE-PARA” (E5) 

“(...) desse diagnóstico vem uma priorização, porque não vai dar pra cuidar de tudo (...), às vezes a 

gente olha coisa demais e nem sempre isso tem valor“ (E3) 

Uso de ferramentas de promoção da mudança de comportamentos 

“(...) o grande pulo do gato é a tradução desse diagnóstico em coisas concretas, e aí gera-se um 

plano. (...). A ferramenta que mais me ajudou foram (...) as alavancas, (...) aqueles grandes blocos 

de temas, (...) que podem ser usados para acelerar (...) um processo de mudança - a liderança, 

ambiente físico, comunicação, gestão de processos“ (E3) 

“(...) o mais importante é que as ações reflitam aquela cultura, e ela vá se consolidando. O sistema 

de avaliação, de promoção, tem que levar em consideração isso” (E10) 

Abordagens participativas de intervenção na cultura 

“(...) os fatores críticos de sucesso foram a metodologia e o engajamento do top team“ (E6) 

“(...) o grande legado que a gente deixa é esse envolvimento da liderança como autora do processo. 

Não foi RH e a consultoria, foi a liderança“ (E8) 

Métodos de monitoramento da evolução da cultura 

“Uma das práticas de sucesso é o diagnóstico, depois a condução dos pulse checks trimestrais para 

avaliar a evolução” (E5) 

“(...) Os consultores selecionaram outros 20 líderes (GR – grupo de referência) para conduzirem as 

rodas de prosa de 4 horas. (...) cada um do GR conduz conversas temáticas com outros 25 líderes. 

Por exemplo: "Nessa roda de prosa, a gente vai falar de transversalidade". A gente vai medir o 

quanto (...) esses líderes têm no seu mindset a transversalidade. (...). A cada dois meses acontecem 

as rodas, (...) onde passam os 70 líderes. E aí, (...) acabaram as rodas, a consultoria marca dois dias 

com o GR para as devolutivas, falando o quê foi sol e o quê foi sombra daquela roda, (...). E no 

segundo dia o CEO vai lá, e eles vão contar para o CEO como é que eles sentiram o tema x“ (E8) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4 Como Executivos Percebem as Barreiras e Dificuldades Para a Mudança de Cultura 

e Como Superá-las 

 

Da mesma forma que os executivos acreditam que as boas atitudes de CEO e diretos são 

o que mais contribui para o sucesso da mudança, acreditam também que as más atitudes deste 

grupo são a principal barreira, quais sejam: 1º. o tema não constar da agenda de prioridades do 

top team; 2º. o grupo não tomar consciência dos impactos que suas ações têm na cultura; 3º. o 

top team não cuidar do próprio desenvolvimento como líderes e gestores. O Quadro 14 

apresenta algumas das citações que revelaram as pré-condições para que a liderança deixe de 

ser um obstáculo. 

 

Quadro 14. Pré-Condições para a Alta Liderança Deixar de Ser Obstáculo à Mudança - Citações 

1. O tema estar 

na agenda de 

prioridades do 

CEO 

“(...). Se a responsabilidade de um CEO é a sustentabilidade do negócio, (...), 

então a cultura tem que ser gerenciável, (...) mas falta no geral no repertório e 

na agenda dos CEOs, (...), marca fica com marketing e cultura com RH, (...) é 

um missing point ” (E5) 

“(...) eu não acho que as organizações hoje percebam todo esse valor da cultura 

(...) não está na agenda de muitos líderes porquê não veem valor. (...) você não 

conhece aquilo que você não conhece” (E4) 

2. Profundo 

autoconhecimento 

dos líderes e 

consciência de 

seus impactos na 

cultura 

“(...) tem que haver primeiro a tomada de consciência sobre a cultura atual, (...) 

o autoconhecimento. (...). A partir daí o líder pode se deixar influenciar para as 

mudanças“ (E1) 

“(...) isso passa por eu ter autoconhecimento... e grande parte dos executivos 

não tem autoconhecimento. Isso faz total diferença no processo” (E6) 

3. Habilidades de 

liderança e 

competências de 

gestão 

“(...) O estilo de liderança e as competências de gestão determinam o tom e 

exercem grande influência sobre a cultura. (...). Quando eu assumi esse grande 

projeto (...) eu falei: “agora eu tenho condições e autonomia para fazer uma 

transformação, com a mudança de muitas coisas da cultura. " (E9) 

“(...) eu vivi dentro da empresa umas situações bem características de ausência 

dessas competências. O repertório era bem restrito. Faltava conhecer 

ferramentas de gestão de comunicação, coisas até mais simples, do tipo: “Vou 

ter uma disciplina de reunir o meu time, de me comunicar...” Rituais,  feedback 

(...). Se falta repertório básico é muito difícil articular a mudança” (E6) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Entretanto, mesmo no caso de todas essas condições satisfeitas, quatro executivos 

afirmaram que importantes fatores que transcendem a liderança podem representar um grande 

obstáculo e até mesmo inviabilizar a mudança. Por mais conscientes, competentes e motivados 

que sejam os líderes, os seguintes obstáculos podem representar barreiras intransponíveis às 

mudanças: 1º. dimensões e subculturas da empresa; 2º. cultura nacional predominante na 

organização; 3º. histórico recente de sucessos com a cultura corrente; e 4º. a prática de se 
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importar por modismo modelos de gestão e de cultura de empresas icônicas. O Quadro 15 

apresenta as citações mais representativas destes obstáculos. 

 

Quadro 15. Obstáculos à Mudança que Transcendem as Características da Liderança - Citações 

1º. Dimensões 

e subculturas 

da empresa 

“(...) A cultura depende muito do número um, (...) mas tenho exemplos onde isso 

não se confirma. O (nome do ex-presidente da Exxon) começou com uma postura 

muito mais flexível de emissão de carbono, (...) quis mudar para uma cultura mais 

pró-ambiente, (...) mas passaram-se dez anos e ele não conseguiu. É porquê era 

uma estrutura muito grande, o negócio funcionando e dando resultado, muitos 

argumentos para não mudar. “ (E4) 

“(...) Organizações grandes onde a heterogenidade é muito grande, porque 

business diferentes, vindo de companhias diferentes, com momentos diferentes, 

(...) não dá pra você aplicar um “one size fits all”. E não é só pelo business, às 

vezes é pela história, pelo tipo de líder que tem ali” (E5) 

2º. Cultura 

nacional 

predominante  

“(...) O (nome do presidente da Shell Global) estava se aposentando e (...) me 

contou que tentou mudar um traço cultural e não conseguiu (...). Disse que o 

holandês tem um traço cultural de consenso que estava tirando algum valor da 

Shell, pois (...) não só tornava mais lento o processo de decisão como também 

reduzia muito os riscos e os ganhos“ (E4) 

“(...) fiz duas fusões importantes. Eu tinha tudo isso que te falei (sobre mudança 

na cultura) na (empresa A). Quando a A comprou a B, essa foi a minha primeira 

fusão (...). Pra mim a B foi...(...) uma sorte que eu dei, eu fiz em pequena escala 

(na A) e depois fui para uma grande escala (na B) (...).  Então quando chegou a C 

(empresa que comprou A e B), aí algumas coisas foram e outra não (...) porquê eu 

nunca tive interferência de (país/cidade da matriz da A), tinha total liberdade. 

Com (país/cidade da matriz da C) é diferente. (...) A (matriz da A) sendo uma 

cultura que dá espaço pra caramba pra fazer o que quer, e (...) (a matriz da C), 

que é mais colonizador, de controle de colonização né? “Você vai fazer do jeito 

que eu faço” (...). Então, me travou um pouco (...) aí a coisa se esvai. (E10) 

3º. Histórico 

recente de 

sucesso nos 

indicadores de 

negócio 

“(...) o negócio funcionando e dando resultado, a Exxon ainda era a empresa que 

mais se despontava, muitos argumentos para não mudar. “ (E4) 

“(...) O maior obstáculo nesses dois casos de mudança que eu liderei (...) é o 

sucesso. Organização com bons resultados tem uma tremenda dificuldade em 

fazer uma reflexão sobre mudança, porque é encarado como crítica ao passado, 

(...) o desconforto de falar sobre o quê pode ser melhor, (...). Então, como são 

organizações de enorme sucesso, (...) e temos culturas boas... Mas a questão é 

como é que elas podem ficar espetaculares.” (E5) 

4º. “Importar” 

modelos de 

gestão e de 

cultura de 

empresas 

icônicas 

“(...). Em 2009 nós trouxemos pessoas da Ambev, um perfil que não foi bem 

aceito pela forma, nada contra, mas não foi um processo bem conduzido. 

Começou a parecer que a gente estava perdendo nossa essência (...). As pessoas 

aqui eram felizes, todos se cumprimentavam, era uma empresa relacional (...). Aí 

começamos um trabalho formal de transformação cultural.” (E8) 

“(...) eu acho que (...) cultura é um assunto que ainda (...) é muito gut feeling e 

muita coisa assim que o cara julga que deu certo em um tipo de negócio e acha 

que pode replicar para os outros. A gente viu isso aqui, a cultura 3G é uma 

cultura super vencedora, mas aplicada à infraestrutura foi um desastre!” (E5) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.5 Como Executivos Percebem os Processos de Gestão de Mudança de Cultura 

 

Curiosamente, dos onze entrevistados, nove descreveram seus respectivos esforços 

planejados de mudança da cultura em etapas de características e ordem cronológica muito 

semelhantes, conforme descritos no quadro 16 desta seção. Desses nove, sete descreveram as 

etapas da metodologia proprietária das empresas de consultoria que os apoiaram nos processos 

(duas ao todo), enquanto os outros dois descreveram etapas de metodologias baseadas apenas 

na intuição pessoal e em suas experiências de trabalho.  

Dentro de cada uma destas etapa há a aplicação de diferentes métodos ou instrumentos, 

conforme a origem da metodologia utilizada. Os detalhes de cada método ou instrumento 

evidentemente não foram revelados por motivos de confidencialidade e de direitos autorais, 

mas pelas breves descrições dos entrevistados os objetivos desses instrumentos e métodos são 

quase sempre os mesmos. 

O quadro 16 sintetiza as etapas e respectivos processos/instrumentos das intervenções. 
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Quadro 16. Etapas do Processo de Gestão da Mudança de Cultura 

PLANEJAMENTO 

DO PROJETO DE 

MUDANÇA 

-Análise do contexto de negócio e identificação das razões da mudança 

-Definição dos objetivos e premissas do programa de mudança 

-Governança – Nomeação de sponsor e de líder do projeto e definição 

sobre contratação ou não de consultoria  

ASSESSMENT DA 

CULTURA ATUAL 

-Entrevistas individuais com executivos 

-Grupos focais com demais níveis hierárquicos e/ou observações de campo 

-Identificação dos comportamentos, valores e crenças desejáveis e não 

desejáveis à luz do contexto de negócio 

-Debriefing dos resultados com CEO, RH e diretores 

DEFINIÇÃO DA 

CULTURA 

DESEJADA 

-Redefinição dos valores, comportamentos, crenças, pressupostos e 

premissas com a alta gestão 

-Revisão pela média gerência do definido pela alta gestão  

-Priorização do DE-PARA, elaboração de business case e decisão sobre 

continuidade do projeto. 

ELABORAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO 

DE PLANO DE 

INICIATIVAS 

PARA A 

MUDANÇA 

-Seleção e capacitação de líderes na média gerência para a elaboração de 

um plano de iniciativas e projetos com o objetivo de redesenhar rotinas, 

processos, práticas de gestão e estrutura organizacional, de modo a 

encorajar os novos comportamentos desejados 

-Condução de testes e experiências-piloto antes da implementação 

generalizada de mudanças mais complexas 

- Seleção e treinamento de agentes de mudança para a disseminação da 

nova cultura 

-Implementação de processos de comunicação das mudanças 

-Definição de um comitê e de uma governança para os projetos do plano 

-Execução dos projetos/iniciativas do plano 

MONITORAMENTO 

DA EVOLUÇÃO DA 

CULTURA E 

AJUSTES NAS 

INICIATIVAS 

-Acompanhamento dos projetos pelo comitê de governança 

-Monitoramento da evolução da cultura por: (1) pulse checks (grupos 

focais) periódicos representativos de todas as áreas e níveis hierárquicos; 

ou (2) reuniões periódicas de líderes com facilitadores da cultura; ou (3) 

observações de campo de “inspetores” da cultura 

-Debriefing dos resultados do monitoramento com RH, CEO e diretores 

-Ajustes nos projetos em decorrência dos resultados do monitoramento 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os principais resultados deste trabalho revelam cinco questões sobre as percepções dos 

executivos que merecem discussão aprofundada: 1º. cultura organizacional é um fenômeno 

gerenciável e fortemente associado ao desempenho e à sustentabilidade do negócio; 2º. o 

processo de gestão da mudança segue uma estrutura padrão de etapas, práticas e recursos 

conhecidos e disponíveis no mercado; 3º. os principais fatores críticos de sucesso do processo 

de mudança estão nas atitudes da alta gestão; 4º. a falta de autoconhecimento dos membros da 

alta gestão está na base das principais dificuldades para a mudança; e 5º. Há importantes 

obstáculos à mudança que transcendem a dimensão da liderança. 

 

5.1 Cultura Organizacional é um Fenômeno Gerenciável e Fortemente Associado ao 

Desempenho e à Sustentabilidade do Negócio 

 

Ao definir cultura, quase nenhum entrevistado deixou de incluir na própria definição o 

impacto que ela tem no resultado e sua função de dar sustentabilidade ao negócio. Essa 

associação com desempenho é confirmada pelas pesquisas de Gregory et al. (2009) e Kotrba et 

al. (2012) sobre a influência da cultura na efetividade e performance das empresas, mas também 

se encontra implícita na definição de cultura por Schein (1985), que a entende como um 

conjunto de pressupostos básicos originados nas experiências de soluções de problemas que 

funcionaram bem, ou seja, deram resultados satisfatórios e, exatamente por isso, se 

transformaram em regras tácitas e paradigmas.  

A associação com desempenho também é confirmada pelos estudos citados por Warrick 

(2017) que encontraram maior associação de alta performance com culturas saudáveis e fortes 

do que com culturas fracas. 

Esse impacto nos indicadores de desempenho do negócio, entretanto, é explicado pelos 

executivos como a consequência última do impacto da cultura em outras dimensões, 

principalmente na percepção da marca pelos públicos externos e no nível de compromisso e 

engajamento do público interno com os objetivos da empresa, o que é confirmado pelas 

pesquisas de Bellou (2010) sobre o impacto na satisfação dos empregados e de MacIntosh e 

Doherty (2010) sobre a influência nas intenções declaradas de turnover.  
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O desempenho a que se referiram os entrevistados, na maioria das vezes, foi qualificado 

como aquele que traz sustentabilidade ao negócio, ou seja, o desempenho de longo prazo e que 

pressupõe capacidade de adaptação.  

 

“(...) cultura é a forma como a organização decide perenizar o seu negócio, (...) que 

através dela o seu negócio pode ser perene” (E4) 

 

Tal associação encontra respaldo em Schein (2010) que atribui à cultura a função de 

prover seus membros de instrumentos para que reconheçam mudanças no ambiente externo e 

implementem as adaptações necessárias. A pesquisa de Costanza et al. (2016) também 

confirmou o potencial da cultura de ser um recurso crítico de adaptação da empresa. 

Quanto a ser ou não gerenciável, os executivos assumiram claramente a perspectiva dos 

funcionalistas, pela qual a cultura pode ser transformada pelos líderes, ao afirmarem que cabe 

à alta gestão o papel de indutora da mudança da cultura sempre que essa deixar de desempenhar 

as funções de engajar os funcionários e de facilitar o alcance dos resultados. Ou seja, os 

entrevistados percebem a cultura como uma “coisa”, uma propriedade ou um recurso da 

empresa a ser usado e gerenciado a serviço do bom desempenho. 

De fato, todos os executivos, de uma forma ou de outra, se declararam muito engajados 

com o tema gestão da cultura não apenas por quê percebem cultura associada à performance, 

mas principalmente por quê acreditam na possibilidade do fenômeno ser gerenciado. Ainda que 

com alguma diferença de percepção quanto ao grau, todos reconheceram o próprio poder de 

influência sobre a cultura de sua organização e atribuem tal poder ao controle que, como 

membros da alta liderança, têm sobre decisões que impactam a vida dos funcionários. O 

investimento nos diversos esforços de mudança de cultura que os entrevistados descreveram 

reforçam essa crença. 

Essa tese sobre a capacidade da liderança gerenciar a cultura é confirmada pelas 

pesquisas de Steers et Shim (2013) que demonstraram o papel crucial dos líderes na formação 

da cultura quando adotam certos valores e práticas, e é apoiada por Schein (1983) para quem à 

liderança cabe perceber as limitações da cultura e promover seu desenvolvimento de modo 

adaptativo. 

Mas se é gerenciável, de que processos os executivos se utilizam para a gestão da 

mudança da cultura? O item seguinte procura elucidar esta questão. 
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5.2 O Processo de Gestão da Mudança Segue uma Estrutura Padrão de Etapas, Práticas 

e Recursos Conhecidos e Disponíveis no Mercado 

 

Independentemente da fonte metodológica adotada, se de alguma empresa de 

consultoria ou da própria experiência do entrevistado, as etapas seguidas pelos executivos nos 

processos de mudança coincidem com um padrão clássico de planejamento e execução 

frequentemente usado para mudanças em outras dimensões da organização, um padrão 

semelhante ao conhecido ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) ou ciclo de Deming (ferramenta 

de gestão para promover a melhoria contínua dos processos). E em cada uma das etapas, as 

práticas e recursos de gestão da mudança de cultura descritas variam conforme a fonte 

metodológica, mas em essência têm os mesmos objetivos.  

Chamam a atenção, em especial, os recursos de que se utilizam os entrevistados para 

encorajar comportamentos alinhados à cultura desejada, recursos estes que coincidem com o 

que Levin e Gottlieb (2009) chamam de alavancas instrumentais (estrutura organizacional, 

processos de gestão do negócio, práticas de RH, liderança) e simbólicas (comunicação, rituais, 

normas, símbolos). Não é possível avaliar com que grau de perícia e sucesso tais alavancas 

foram usadas nas experiências descritas pelos entrevistados, mas é possível afirmar que os 

executivos têm fortes crenças de que são elas os meios que eles têm à disposição para alinhar 

comportamentos à cultura que desejam. 

Esta estrutura básica de etapas, práticas e recursos adotada pelos executivos guarda 

muita semelhança com as propostas pelos pesquisadores citados na subseção 2.4 deste trabalho, 

o que sugere haver uma certa padronização dos métodos, ferramentas e abordagens de gestão 

de mudança de cultura utilizados pelo mercado e propostos pela academia. Apesar disso, de 

modo geral os executivos não se mostraram insatisfeitos com suas experiências na aplicação 

destes processos em si. Ao contrário, reconhecem em certas características desses processos e 

recursos alguns dos fatores mais críticos para o sucesso dos programas de mudança, conforme 

ilustrado no Quadro 13. Apenas dois entrevistados descreveram experiências negativas com 

metodologias desconectadas das necessidades do negócio, mas esses mesmos executivos 

relataram também experiências muito positivas com outras metodologias. 

Assim, não é na estrutura ou na metodologia dos processos de mudança que se 

encontram as maiores preocupações dos entrevistados para promover as mudanças, mas sim 

nas atitudes dos membros da alta direção, como veremos a seguir. 
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5.3 Os Principais Fatores Críticos de Sucesso do Processo de Mudança Estão nas Atitudes 

da Alta Gestão 

 

Embora o grupo de fatores que transcendem a liderança discutidos no item 5.5 adiante 

tenha alta criticidade nas chances de sucesso da mudança quando presentes, na opinião dos 

entrevistados nenhum deles se compara às dificuldades impostas pela falta de engajamento da 

alta direção (CEO e diretos) com os programas. Os executivos que atestaram sucesso em seus 

processos o atribuíram principalmente a um corpo diretivo engajado, enquanto que os que 

reconheceram alguns fracassos em seus esforços os atribuíram à própria incapacidade de 

engajar ou de afastar um alto executivo não alinhado à cultura.  

De fato, foi nesse aspecto dos projetos de mudança que os entrevistados insatisfeitos 

com os resultados finais mais manifestaram sentimentos de arrependimento por não terem 

dedicado mais tempo e energia na persuasão para elevar o grau de consciência (sobre os 

benefícios para o negócio), competência (de liderança e de gestão para a mudança) e motivação 

(pela percepção de balanço positivo nos trade offs individuais) de seus pares ou superiores.  

Esta opinião encontra ressonância nos trabalhos de Tollman et al. (2017) que concluíram 

que para engajar não basta um business case de interesse coletivo bem elaborado, sendo 

igualmente importante fazer com que a mudança atenda também aos interesses individuais. 

Porém, mesmo que a persuasão seja bem-sucedida quanto ao engajamento cognitivo 

com a mudança, vários executivos expressaram ceticismo em relação à capacidade de mudança 

de atitude e de competências de alguns líderes. Esses executivos acreditam que todos nós temos 

nossos limites e que, portanto, não bastaria a boa vontade e o desejo de mudar. Dentre esses 

casos de limitações está o de líderes formados justamente na cultura que se deseja mudar. Essa 

também é a opinião de Schein (Darling, 2017) que afirma não acreditar que líderes que fizeram 

carreira na organização e que pensam estrategicamente em termos da história da empresa sejam 

os mais preparados para liderarem a mudança. 

Nesses casos de barreiras pessoais, entendem os entrevistados que a única solução para 

o sucesso da mudança é o afastamento do líder, mas afirmam que o maior obstáculo para isso 

é a falta de coragem ou de poder dos superiores hierárquicos em tomar a decisão de demissão 

dos não alinhados e de contratação de líderes alinhados à cultura que se deseja.  
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“(...) O (diretor operacional) foi o grande resistente (...), mas entre ele e o presidente 

se estabelecia uma relação de confiança muito forte (...) e custava muito caro para o 

presidente dizer que o diretor deveria fazer algo diferente do que ele gostaria de fazer 

(...) para convencê-lo de alguma coisa deveria ter o presidente dizendo pra ele, (...) 

mas o presidente não bancou” (E6) 

 

De fato, Lawson e Price (2003) entendem que mesmo depois de oferecidos todo o apoio 

e treinamento, algum grau de turnover na liderança pode ser necessário, enquanto Levin e 

Gottlieb (2009) afirmam que o desligamento de líderes não alinhados comunicará de forma 

inequívoca o quão comprometidos com a mudança estão o CEO e seus diretos. 

Quanto à mencionada falta de coragem para se demitir líderes não alinhados à cultura, 

pode ser em parte explicada pelo que Tanure (2005) chama de o terceiro paradoxo cultural 

criado por alguns pilares da cultura brasileira e que influencia o modelo de gestão. Nesse caso, 

o paradoxo se relaciona com o peso dado às relações emocionais no trabalho que faz do gestor 

brasileiro um profissional cordial e afetuoso, mas de um personalismo que cria relações viciadas 

entre líderes e liderados, nas quais o peso da lealdade pode distorcer o sistema de gestão de 

pessoas e dificultar algumas decisões, dentre as quais a de demitir quando necessário. 

A importância de uma equipe da alta gestão engajada é justificada pelos entrevistados 

pela influência que CEO e cada diretor tem sobre membros mais influentes da liderança 

estendida (gerentes, coordenadores, supervisores) que, segundo os executivos, serão os 

multiplicadores da cultura para o resto da organização. 

Esta avaliação encontra respaldo em Schein (Darling, 2017) para quem as mudanças só 

ocorrerão se o comportamento do CEO em relação a seus diretos mudar, se seus diretos também 

forem modelos para suas respectivas equipes, e assim por diante, num movimento em cascata 

para os demais níveis da empresa. Os achados de Tollman et al. (2017) também confirmam essa 

percepção ao identificar como um dos quatro erros fatais em programas de mudança o não 

engajamento da liderança estendida. 

Mas o que estaria na raiz das dificuldades de engajamento da alta gestão, este 

considerado o fator mais crítico para a mudança? Os resultados das entrevistas apontam para a 

falta de autoconhecimento dos líderes. 
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5.4 A Falta de Autoconhecimento dos Membros da Alta Gestão Está na Base das 

Principais Dificuldades para a Mudança 

 

Aqui é possível afirmar que houve unanimidade entre os entrevistados, que atribuem ao 

grau de autoconhecimento dos líderes, principalmente os do top team, a causa raiz dos sucessos 

e fracassos dos processos de mudança da cultura. Expressões como “isso demanda um enorme 

inner look”, “o autoconhecimento é a base”, “isso passa por eu ter um autoconhecimento, mas 

a maioria dos executivos não tem”, rechearam as transcrições das entrevistas. A falta deste 

autoconhecimento, dizem os entrevistados, leva esses líderes à resistirem à mudança por que 

provoca neles dois efeitos danosos: 1º. impede a autoconsciência sobre importantes déficits de 

habilidades e competências que serão fundamentais para a transição cultural; e 2º. inibe a 

motivação dos executivos para desenvolver tais competências em si próprios. 

Portanto, para avaliar se, de fato, as limitações pessoais existem e se a única saída seria 

o afastamento do líder não alinhado, os executivos entendem que se torna crucial, logo no início 

do programa de mudança, o apoio a esse líder ofertando-lhe um processo de autoconhecimento 

(assessment) e de desenvolvimento de competências de liderança e gestão. Essa recomendação 

coincide com a de Groysberg et al. (2018) para quem todos os líderes não alinhados devem 

receber apoio e treinamento antes de decisões mais drásticas. 

Uma constatação merece destaque nessa recomendação, dos entrevistados, de apoio aos 

membros da alta gestão para autoconhecimento e desenvolvimento: a recomendação é sempre 

para o outro, quer seja seu par ou seu superior (CEO), nunca para si próprio. Apenas um dos 

entrevistados reconheceu que, numa experiência anterior como CEO de outra empresa, não era 

o líder mais preparado para as transformações que o negócio demandava: 

 

“Quando eu estava fechando o terceiro ano como CEO, eu tive a oportunidade de (...) 

fazer outra coisa dentro do próprio grupo e numa discussão com o (presidente do 

conselho do Grupo) eu disse: “olha, não está na hora”. Então eu me segurei no cargo 

e me arrependi (...) porque (...) eu tinha que ter tido...a humildade de reconhecer, que 

depois de três anos num negócio... é saudável trazer alguém novo, que olhe as coisas 

de uma maneira diferente, e que tenha a capacidade. (...) eu não acredito muito nessas 

carreiras de executivos que ficam oito, dez, doze anos, eu acho que essas pessoas 

perdem a capacidade de transformar e de evoluir” (E4) 

 

Houve, inclusive, o caso de dois entrevistados que já haviam trabalhado como CEO e 

diretor, respectivamente, em outra organização e que citaram um ao outro como exemplos de 

necessidade de autoconhecimento e desenvolvimento, mas não a si próprios. É de se suspeitar, 
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portanto, que tal recomendação seja, de fato, pertinente para pessoas em posição tão importante 

em processos de mudança. 

Outra constatação importante é a da percepção de que a resistência à mudança (RTC) se 

encontra quase que exclusivamente no íntimo de determinado membro da alta gestão. Isso pode 

denunciar certa miopia dos entrevistados que nem mesmo levantaram a hipótese da resistência 

ser muito mais do que um problema dos “resistentes à mudança”, mas uma prática inerente à 

cultura corrente e que, como tal, deve ser endereçada. Esta última possibilidade é a mais 

próxima da abordagem habitus-oriented à RTC e contribuiria para diminuir a própria resistência 

criada quando os impactados se sentem discriminados e acusados pelos agentes da mudança 

como sendo eles a única causa da resistência e que, portanto, precisam ser “remediados”. 

Mas estariam as principais barreiras aos esforços de mudança exclusivamente nas 

atitudes da alta liderança? Alguns dos entrevistados entendem que não. 

 

5.5 Há Importantes Obstáculos à Mudança que Transcendem a Dimensão da Liderança 

 

Embora na maioria dos casos os executivos acreditem na possibilidade de gerenciarem 

a cultura de suas organizações desde que a alta gestão esteja comprometida e preparada, quatro 

executivos identificaram situações com alto potencial para tornarem esta gestão muito difícil 

ou até mesmo impossível e que transcendem as habilidades e atitudes da liderança. Nessas 

situações, ilustradas no Quadro 15, os entrevistados assumiram mais a perspectiva 

fenomenológica, pela qual seus adeptos não reconhecem a capacidade das lideranças em mudar 

profundamente as culturas organizacionais. 

A primeira dessas situações diz respeito ao gigantismo de algumas organizações e suas 

diversas subculturas formadas ao longo da história de formação da empresa (fusões, aquisições, 

expansões), que tornam a tarefa de mudança extremamente desafiadora. E, para lidar com esta 

complexidade, um dos executivos afirma que a tendência é procurar simplificá-la aplicando um 

único modelo a toda a organização (“one size fits all”), o que na verdade só aumenta a 

dificuldade ao não adequar a cultura às necessidades distintas de departamentos e unidades de 

negócio distintos e, com isso, aumentar as resistências. Essa preocupação encontra 

correspondência no conceito de organizações híbridas discutido por Wood (2010), para quem 

de fato essa diversidade, ou hibridismo, pode impor sérios desafios para a condução de 

processos de intervenção de grande amplitude. 
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A segunda situação se refere a traços da cultura nacional predominante na organização 

que resistem, na visão dos executivos, muito mais à mudança do que traços culturais no nível 

exclusivamente organizacional. Os executivos que tiveram esta experiência manifestaram 

descrença quanto à capacidade deles ou de qualquer líder, por mais hábil que seja, de modificar 

atributos culturais fortemente enraizados na identidade nacional. Nesses casos, entendem os 

entrevistados, a solução é a liderança e a organização se moldarem à cultura nacional. Esta 

percepção se assemelha aos achados de Tanure e Cançado (2005) sobre os impactos da cultura 

nacional em processos de aquisição, casos em que o mais recomendável seria respeitar as 

características da cultura que mais pode impactar o negócio. 

O terceiro contexto citado foi o do histórico recente de sucessos da empresa com a 

cultura corrente. Persuadir a alta gestão, assim como a liderança estendida nesses cenários, é 

tão difícil que alguns dos entrevistados duvidam da capacidade do mais hábil líder fazê-lo. 

“Mudar por quê, se estamos dando resultado?” é a pergunta típica que os executivos ouvem 

nessas ocasiões. A dificuldade nesses momentos é a de ser convincente o suficiente de que o 

futuro apresenta ameaças e oportunidades, respectivamente preocupantes e estimulantes, e que 

a cultura que contribuiu para o sucesso do passado não garantirá o sucesso no novo cenário 

projetado. O ceticismo é o que de mais comum os executivos nesse papel de convencimento 

encontram nessas horas. 

Por fim, a quarta situação corresponde à prática, não incomum, de se importar por 

modismo modelos de gestão e de cultura de empresas icônicas e bem-sucedidas. Os casos 

citados pelos executivos foram os dos modelos da Ambev e do 3G, talvez os mais eminentes 

casos brasileiros. Embora se possa pensar que esse seria um obstáculo sob controle da liderança, 

pois bastaria escolher não se importar esses modelos, os entrevistados dão a entender que a 

pressão do mercado por se reproduzir o que deu certo numa indústria em outra é grande e a 

ideia em si é tentadora. Um board, ainda que altamente engajado e preparado pode, com as 

melhores intenções, embarcar nessa onda de modismo para chegar ao final e perceber que não 

tinha o controle sobre a cultura desejada e imposta pelo modelo. Esse resultado é semelhante 

ao que Tanure (2005) encontrou ao analisar a tendência brasileira de importar dos países 

desenvolvidos modelos de gestão lá bem-sucedidos sem considerar as peculiaridades da cultura 

brasileira, gerando, na maioria das vezes, resultados muito abaixo dos esperados.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões do presente estudo, procurando-se 

responder às perguntas e aos objetivos de pesquisa a partir de uma síntese da discussão dos 

resultados. Em seguida, são apresentadas as limitações da pesquisa e sugestões de pesquisas 

futuras. 

 

6.1 Conclusões 

 

Este trabalho visou contribuir com o tema da Gestão da Mudança de Cultura 

Organizacional. A relevância do tema se justifica pelos impactos que a cultura tem nos 

resultados e na capacidade de adaptação da organização a ambientes de negócio cada vez mais 

mutantes, e pela importância do papel desempenhado pela liderança nos processos de mudança 

de cultura. O objetivo da pesquisa foi identificar as percepções de executivos que lideraram 

processos de mudança de cultura em suas organizações a respeito da importância do tema, da 

possibilidade de se gerenciar a cultura, dos desafios e obstáculos a uma gestão efetiva da cultura, 

bem como a respeito dos meios de se superar esses obstáculos.  Como objetivo secundário, a 

pesquisa procurou identificar quais seriam as boas práticas de gestão da cultura, com base no 

que os entrevistados revelaram ter funcionado ou não em suas experiências, e propor um 

conjunto prático de recomendações para aumentar as chances de sucesso na gestão das questões 

culturais por líderes de organizações no Brasil.  

Para tanto, a pesquisa buscou respostas à seguinte pergunta principal: Quais são os 

fatores críticos de sucesso e as principais dificuldades apontadas por executivos da alta 

liderança de organizações com operação no Brasil na gestão efetiva da mudança de cultura de 

suas organizações? 

Resumidamente, os executivos entendem que o principal fator crítico para o sucesso é 

ter-se CEO e seus diretos: 1º. conscientes; 2º. motivados; e 3º. competentes para os desafios da 

transformação. Conscientes sobre os benefícios da mudança para o negócio (o buy in, ou 

aceitação ampla e irrestrita da proposta de mudança), motivados pela percepção de que o 

balanço entre perdas e ganhos individuais (trade offs para si próprios) é positivo, e competentes 

por auto avaliação realista sobre as próprias habilidades de gestão e liderança requeridas para a 

mudança.  
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Num segundo patamar de importância, mais ainda muito relevantes, os executivos 

atribuem a certas características de métodos, abordagens, critérios e ferramentas usados nos 

processos de mudança o sucesso dos esforços. As principais características são: 1º. métodos 

precisos de diagnóstico da cultura atual, com identificação clara de comportamentos e outros 

atributos importantes; 2º. métodos de definição da cultura desejada orientados ao negócio, com 

associação clara entre comportamentos/valores e necessidades do negócio; 3º. critérios claros 

de priorização dos aspectos da cultura a serem alvo dos esforços de mudança (o DE-PARA); 

4º. ferramentas (ou “alavancas”) de promoção da mudança de comportamentos; 5º. abordagem 

participativa com a inclusão de toda a liderança estendida ao longo das etapas do processo; e 

6º. métodos de monitoramento da evolução da cultura. 

Quanto às dificuldades, vários foram os obstáculos ao sucesso dos esforços de mudança 

citados pelos executivos e que transcendem a dimensão da liderança (as dimensões e 

subculturas da empresa, a cultura nacional predominante na organização, um histórico recente 

de sucessos com a cultura corrente e a prática de se importar por modismo modelos de gestão 

e de cultura de empresas icônicas), mas, na opinião dos entrevistados, nenhum deles se compara 

às dificuldades impostas pela falta de engajamento, compromisso e apoio dos principais líderes 

(CEO, diretos do CEO, e membros mais influentes da liderança estendida - gerentes, 

coordenadores, supervisores).  

Entretanto, mesmo que os esforços de engajamento desses líderes sejam bem-sucedido, 

alguns líderes encontrarão limitações pessoais para a adaptação e precisarão ser substituídos 

por outros de perfil alinhado à nova cultura. A dificuldade, nesse caso, na opinião dos 

executivos ouvidos é a falta de coragem ou poder de demitir os líderes não alinhados. 

Adicionalmente, buscou-se responder à seguinte pergunta secundária: Que razões ou 

causas estão por trás das dificuldades e dos sucessos?  

Os entrevistados atribuem ao grau de autoconhecimento dos líderes, principalmente os 

da alta gestão, a causa raiz dos sucessos e fracassos dos processos de mudança da cultura. A 

falta deste autoconhecimento tem dois efeitos danosos: 1º. impede a autoconsciência sobre 

importantes déficits de habilidades e competências que serão fundamentais para a transição 

cultural; e 2º. inibe a motivação dos executivos para desenvolver tais competências em si 

próprios. 

Por fim, conforme mencionado no resumo deste trabalho, outra contribuição esperada é 

a proposição de um conjunto prático de recomendações para aumentar as chances de sucesso 

na gestão das questões culturais por líderes de organizações. Com base na pesquisa bibliográfica 
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feita para o referencial teórico e nos resultados das entrevistas, o autor elaborou um conjunto 

de recomendações que visa auxiliar líderes a tornar seus esforços de mudança da cultura mais 

efetivos. Os Quadros 17.1 e 17.2 sintetizam essas recomendações. 
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Quadro17.1 Recomendações Práticas para a Gestão da Mudança de Cultura pela Alta Direção 

1. 1.Constitua uma equipe de RH sênior, competente e respeitada, capaz de facilitar no top team 

discussões sobre a necessidade da mudança e sobre como mudar comportamentos. 

2. 2.Identifique o(s) problema(s) de negócio que demanda(m) solução 

3.Avalie se a solução implica em alterações na estratégia, cultura, ambas ou em outra dimensão 

4.Se a solução implicar em mudança de traços da cultura, determine o escopo da mudança, definindo 

se a questão é sistêmica e complexa ou limitada a pequenos ajustes em atributos culturais menos 

complexos, evitando assim intervenções abrangentes desnecessariamente. 

5.Para escopos de mudança complexos, estabeleça a governança para planejar e implementar os 

esforços. Constitua um Comitê de Governança (CG) formado por líderes formais e informais, com o 

papel de patrocinar um diagnóstico da cultura atual, criar um “business case” que justifique o 

realinhamento cultural, encomendar um plano que viabilize o realinhamento, monitorar o 

desenvolvimento e a execução do plano, e manter o assunto na agenda de prioridades do top team. 

6.Encomende um diagnóstico da cultura preciso na identificação de padrões de comportamento, 

valores e crenças que contribuem e que não contribuem para o negócio, bem como nas fontes de 

encorajamento dos padrões. Use de forma combinada diferentes abordagens, tais como grupos focais, 

entrevistas individuais, pesquisas quantitativas, observações de campo, e análise de documentos. 

7.Com base no problema de negócio e no diagnóstico da cultura, defina a cultura necessária para o 

negócio e as lacunas entre as culturas atual e desejada (o DE-PARA). Especifique comportamentos e 

valores e crenças que os encorajam. Nessa especificação: 1º. considere as diferenças entre subculturas 

distintas na empresa, típicas de diferentes departamentos ou unidades de negócio; 2º. respeite traços 

da cultura nacional/regional local que podem se tornar um obstáculo à mudança caso desconsideradas; 

3º. Resista à tentação de adotar modelos de gestão e de cultura de outras empresas de sucesso, sem os 

devidos ajustes e adaptações à realidade de sua organização. 

8.Definidos os DE-PARA em termos de comportamentos, valores e crenças, envolva a alta liderança 

na construção de um business case que deixe claro os riscos e os custos de oportunidade para o 

negócio caso a mudança não ocorra. No business case, priorize apenas os DE-PARA mais relevantes 

para o problema de negócio e identifique os trade offs individuais para cada membro do top team. 

9.Caso o business case justifique a mudança, constitua um Time de Cultura (TC) formado por 

membros da liderança estendida com a missão de elaborar um plano de mudança da cultura. Os 

membros deste time devem representar todos departamentos com responsabilidades sobre as 

alavancas de mudança descritas no item 10. Dê a esse time a possibilidade de influenciar a definição 

de cultura desejada e o business case até que se alcance consenso entre TC e CG. 

10.Prepare o TC para que aprenda a elaborar iniciativas de mudança a partir de alavancas 

instrumentais - estrutura organizacional (estrutura hierárquica, funções, papéis e responsabilidades), 

processos de gestão do negócio (incluem políticas e protocolos), práticas de RH (seleção, T&D, 

gestão do desempenho, remuneração), e as práticas de gestão/liderança (planejamento, tomada de 

decisão, orçamento, alocação de capital) - e alavancas simbólicas - canais de comunicação interna 

formal, as estórias (fábulas descritivas e prescritivas sobre o que é a cultura), as tradições e os rituais, 

as normas de trabalho (tácitas e explícitas) e os símbolos (work space design, branding, títulos de 

cargos, jargões). Para esse trabalho, pode ser necessária a facilitação de um profissional de RH ou um 

consultor que estejam capacitados em análise de comportamento, já que o conjunto de iniciativas do 

plano deve endereçar soluções para três problemas típicos em mudança de comportamento: 1) 

problemas do tipo “não sei o que e por quê mudar” (Consciência); (2) “não sei como mudar” 

(Competência); e (3) “não quero mudar” (Motivação). Todo esse esforço pressupõe aceitar que 

eventuais resistências à mudança possam ser uma prática da cultura corrente e não apenas um 

problema pessoal dos “resistentes”, de modo que é no manuseio das alavancas que se deve procurar 

a diluição das resistências. Isso tenderá a tornar as pessoas menos defensivas no processo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas e no referencial teórico 
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Quadro17.2 Recomendações Práticas para a Gestão da Mudança de Cultura pela Alta Direção 

11.Oriente o time de cultura a projetar iniciativas que estejam preferencialmente integradas às rotinas 

e processos da operação do negócio no dia a dia, evitando iniciativas que não estejam incorporadas 

ao cotidiano dos funcionários. O importante é traduzir o DE-PARA priorizado em práticas e 

comportamentos concretos da liderança estendida e de suas equipes, e isso deve ser feito 

preferencialmente com a participação dos mais impactados pela mudança. O plano deve ser detalhado 

(ações, milestones, entregáveis, métricas) e com estimativa realista de recursos. 

12.Aprovado o plano pelo CG, gerencie sua execução com uma abordagem de gestão de projetos e 

monitore seus impactos no DE-PARA. As técnicas de monitoramento da evolução da cultura 

dependerão das métricas de cada iniciativa, mas poderão ser semelhantes às do diagnóstico da cultura. 

13.Designe um coach que durante todo o processo facilite o desenvolvimento do top team como 

modelo e promotor da mudança desejada. Garanta que cada membro da alta direção esteja consciente 

e motivado pelos benefícios da mudança para o negócio e para si próprio, e competente para liderar 

a mudança. Caso todo o apoio oferecido pelo plano e pelo coach não surta efeito no engajamento de 

líderes, substitua-os por outros com perfil alinhado à nova cultura. Lembre-se que a decisão de não 

afastar um líder influente não engajado é escolher pôr em risco todos os esforços de mudança. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas e no referencial teórico 

 

6.2 Limitações da Pesquisa 

 

As conclusões desta pesquisa não devem ser generalizadas indiscriminadamente por 

decorrência de alguns fatores limitantes. Um deles é o número reduzido de entrevistados, pois 

embora os onze executivos ouvidos representem algumas das mais relevantes organizações de 

seus setores no Brasil, não podemos afirmar que as percepções reveladas por este estudo 

representem a maioria dos altos executivos do país. O critério da saturação utilizado pelo autor 

para limitar a quantidade de entrevistas a onze ameniza um pouco esta limitação, mas apenas 

um estudo quantitativo poderia afirmar com maior precisão serem essas as percepções médias 

dos executivos no Brasil.  Além disso, os executivos selecionados para as entrevistas foram 

todos escolhidos por terem liderado processos de mudança de cultura em suas instituições e, 

talvez por isso, não tenham demonstrado ignorância sobre o assunto. Não houve, portanto, nesse 

grupo representantes daqueles líderes que tão somente gerenciam seus negócios sem nenhuma 

preocupação e esforço conscientes com a cultura. 

O outro fator limitante se refere ao fato de que todos os resultados aqui apresentados 

foram baseados exclusivamente nas percepções dos entrevistados, não tendo sido consideradas 

as percepções de colegas, superiores, liderados ou outros stakeholders desses entrevistados, o 

que demandaria outro escopo e natureza de pesquisa. Ou seja, por ser um estudo qualitativo, de 

natureza exploratória e pelo paradigma interpretativo, as informações obtidas certamente 

contêm o viés da percepção dos entrevistados. 
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Um segundo potencial e importante viés a se considerar é o do autor deste trabalho que, 

por força de sua atuação como consultor em desenvolvimento organizacional e em processos 

de mudança de cultura, adota primordialmente uma perspectiva mais próxima do funcionalismo 

no que diz respeito à crença na possibilidade de se gerenciar a cultura. Isso pode ter influenciado 

esta pesquisa. 

Por fim, o autor finaliza este trabalho com uma advertência em relação aos relatos dos 

entrevistados sobre seus casos de sucesso. Teriam mesmo sido casos de sucesso de mudança de 

cultura? Mudar a cultura implica, segundo conceitos dos autores seminais, mudanças estáveis 

em pressupostos básicos, o que costuma levar algum tempo até que tais pressupostos se instalem 

por força da concretização dos resultados positivos para os quais contribuem. Muitos dos relatos 

dizem respeito a programas recém finalizados ou em implementação, o que impediria os 

entrevistados de afirmar, sem hesitação, que as mudanças já se transformaram em hábitos que 

independem da permanência ou da troca do líder na organização. Perdurarão as mudanças 

depois da troca da liderança? Caso negativo, então a liderança não teve papel nenhum, pois a 

cultura voltou ao que era antes. Esta questão pode se configurar em mais uma limitação deste 

trabalho. 

 

6.3 Sugestões para Pesquisas Futuras 

 

Este estudo contribuiu revelando as percepções de altos executivos sobre o tema da 

gestão de mudança de cultura em organizações por uma abordagem qualitativa, mas há espaço 

para estudos de natureza quantitativa que mapeiem estas percepções por clusters de região 

geográfica, tipo da indústria, faixa etária dos executivos, dentre outras. Tais estudos 

quantitativos contribuiriam para o aperfeiçoamento e customização das metodologias de gestão 

de mudança de cultura. 

Por fim, dado que na base das razões para os insucessos nos esforços de mudança de 

cultura estão a falta de autoconhecimento e de motivação para o autodesenvolvimento dos 

líderes executivos, pesquisas que identifiquem, avaliem ou desenvolvam abordagens eficazes 

de autoconhecimento e desenvolvimento de executivos contribuiriam enormemente para o 

sucesso dos programas de mudança. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Dados do entrevistado  

2) Dados da empresa  

3) O que é cultura organizacional e como ela se desenvolve   

4) Funções da cultura e seus principais impactos  

5) Percepção sobre a possibilidade de gestão - controle e influência - sobre a cultura 

a. O quanto acredita na capacidade de se exercer controle sobre a cultura 

b. Papel da liderança no processo de mudança 

c. Percebe etapas claramente definidas num processo de mudança de cultura 

6) Abordagens, métodos, instrumentos e práticas adotados na gestão da cultura   

a. Que instrumentos conhece para a gestão da cultura em cada uma das etapas  

b. Que instrumentos já utilizou ou utiliza atualmente 

7) Projetos e casos de sucesso e de insucesso - aprendizagens  

a. Principais projetos/iniciativas de mudança de cultura que liderou 

b. Principais desafios e obstáculos que experimentou 

c. O que deu certo e por quê – indicadores de sucesso 

d. O que não funcionou e por quê – indicadores de insucesso 


