Matheus Fernandes Nascimento

REFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO: ANÁLISE DO PROCESSO DE
MUDANÇA DECORRENTE DA FUSÃO ORGANIZACIONAL OCORRIDA NA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE
MINAS GERAIS ENTRE 2013 E 2014

Belo Horizonte
2014

Matheus Fernandes Nascimento

REFORMA ADMINISTRATIVA DO ESTADO: ANÁLISE DO PROCESSO DE
MUDANÇA DECORRENTE DA FUSÃO ORGANIZACIONAL OCORRIDA NA
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE
MINAS GERAIS ENTRE 2013 E 2014

Monografia apresentada ao Curso de
Administração Pública da Escola de Governo
da Fundação João Pinheiro, como requisito
parcial para obtenção de título de Bacharel em
Administração Pública.

Orientadora: Dra. Simone Cristina Dufloth

Belo Horizonte
2014

Matheus Fernandes Nascimento
Reforma Administrativa do Estado: análise do processo de mudança decorrente da fusão
organizacional ocorrida na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de
Minas Gerais entre 2013 e 2014.

Monografia apresentada ao Curso de Administração Pública da Escola de Governo da
Fundação João Pinheiro, como requisito parcial para obtenção de título de Bacharel em
Administração Pública.

Banca Examinadora

__________________________________________________________
Prof. Dra. Simone Cristina Dufloth, orientadora, Fundação João Pinheiro

__________________________________________________________
Prof. Dr. Mauro César da Silveira, avaliador, Fundação João Pinheiro

__________________________________________________________
Prof. Mestre Maria Isabel Araújo Rodrigues, avaliadora, Fundação João Pinheiro

Belo Horizonte, Novembro de 2014

Dedico este trabalho a minha família, por tudo.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus pela saúde e por proporcionar as melhores
oportunidades na minha vida.

Agradeço à minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, pelo apoio
constante a minha vida acadêmica e aos meus estudos, sempre propiciando as melhores
condições para que pudesse correr atrás do meu sonho, com compreensão, atenção e carinho.

Agradeço também aos demais familiares, tios, primos, avós, pelos sinceros
votos de sucesso, confiança e orgulho da minha trajetória. Em especial à minha tia Rosângela
pelo apoio, reconhecimento e importante exemplo em minha vida.

Aos amigos agradeço por sempre estarem ao meu lado não apenas nos
momentos de diversão, compreendendo e admirando a dedicação aos estudos.

Aos amigos e colegas de sala agradeço por sempre auxiliarem na vida
acadêmica, inclusive na produção deste trabalho, com sugestões e troca de informações
sempre enriquecedoras.

Aos colegas de trabalho por sempre me auxiliarem na elaboração deste
trabalho, compartilhando suas experiências profissionais e acadêmicas que foram de grande
valia para que eu pudesse produzir este estudo. Em especial agradeço ao Gustavo pelo auxílio
incessante, disponível e disposto a me ajudar e esclarecer minhas dúvidas sempre que
necessário, contribuindo muito para minha experiência profissional e para este trabalho.

Agradeço também a professora e orientadora Simone pelo trabalho durante este
tempo de produção da monografia, sempre disponível, interessada na pesquisa produzida e
motivadora, com quem pude aprender bastante.

Agradeço ainda a todos os professores e pesquisadores da Fundação João
Pinheiro que de alguma forma participaram da minha trajetória na graduação e auxiliaram na
produção deste trabalho acadêmico.

RESUMO

O presente trabalho analisa o processo de mudança decorrente da fusão da Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego (SETE) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (SEDESE) ocorrido no período 2013-2014, dando origem à Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE). O processo de mudança objeto da presente
monografia foi estabelecido para adequar a pasta à nova determinação legal elaborada, o que
levou a diversas adaptações nos âmbitos estruturais, processuais, estratégicos, orçamentários e
de gestão de pessoas. O estudo envolveu pesquisa bibliográfica, documental e de campo junto
a atores envolvidos no processo de transição para a fusão entre as Secretarias em questão. A
análise do estudo direcionou-se para os seguintes aspectos: estratégia, estrutura, gestão da
mudança, gestão de pessoas, processos e reações à mudança. Através da análise das etapas
que envolveram o processo de mudança implementado, do desenvolvimento de estudos
direcionados para as dimensões citadas e, da percepção dos principais atores envolvidos,
buscou-se produzir melhor entendimento sobre o tema abordado. Conclui-se, ao final do
trabalho, que o processo de mudança pelo qual se submeteu a Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) apresentou um saldo positivo, ainda que a
condução da mudança não tenha sido realizada de maneira satisfatória, nos termos legais,
estruturais, processuais e estratégicos a mudança foi concretizada.

Palavras-chave: Mudança organizacional, Reforma Administrativa, Gestão da mudança.

ABSTRACT
This work analyzes the process of decurrent change of the fusing Minas Gerais’ Department
of Labour and Employment (Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - SETE) and Minas
Gerais’ Department of Social Development (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
- SEDESE), occurrence in period 2013-2014, which gave rise of the Department of Labour
and Social Development (Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social SEDESE). This change process object of the present monograph was established to adjust the
folder to the new elaborated determination legal, what it took the diverse adaptations in the
structural scopes, procedural, strategical, budgetary and of management of people. The study
involved a bibliographical and documentary research and field interviews, with involved
actors in the process of transition for the fusing it enters the Secretariats in question. The
analysis of the study was directed for the following aspects: strategy, structure, management
of the change, management of people, processes and reactions to the change. Through the
analysis of the stages that had involved the implemented process of change, of the
development of studies directed for cited dimensions e, of the perception of the main involved
actors, searching the better agreement on the boarded subject. It is concluded, in the end of the
work, that the process of change for which if it submitted the Department of Labour and
Social Development (Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE)
presented a surplus, despite the conduction of the change has not been carried through in
satisfactory way, in the legal, structural terms, procedural and strategical the change was
materialize.

Keywords: Change Organizational, Administrative Reform, The Management of Change.

Lista de Figuras
Figura 1 – Visão sistêmica do processo de mudança dentro de uma organização pública
.........................................................................................................................................16
Figura 2 – O processo de mudança organizacional ........................................................ 31
Figura 3 – Evolução da gestão no governo de Minas Gerais ..........................................50
Figura 4 – Mapa Estratégico da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE) – 2014 ............................................................................................................60

Lista de Quadros
Quadro 1 – Definições teóricas sobre mudança organizacional ......................................18
Quadro 2 – Tipos de mudança organizacional ................................................................ 19
Quadro 3 – Desencadeadores de mudança organizacional ..............................................24
Quadro 4 – Fatores que dificultam a mudança no setor público .....................................36
Quadro 5 – Fatores que alavancam a mudança no setor público.....................................37
Quadro 6 - Os 5 aspectos que mais influenciaram positivamente e os 5 aspectos que mais
influenciaram negativamente, segundo o apontamento dos respondentes, o processo de
mudança organizacional da SEDESE entre 2013 e 2014 ................................................67

Lista de Tabelas e Gráficos
Tabela 1 - Quantitativo de aspectos elencados segundo as perspectivas de análise definidas
para o processo de mudança ocorrido na SEDESE entre 2013 e 2014 ........................... 64
Tabela 2 - Percentual de influência de cada perspectiva de análise no total de aspectos
apontados pelos respondentes como positivos, negativos ou sem influência no processo de
mudança organizacional da SEDESE entre 2013 e 2014 ................................................64
Gráfico 1 - Percentual de respostas relacionadas à percepção dos respondentes sobre os
aspectos que influenciaram a mudança organizacional ocorrida na SEDESE entre 2013 e
2014, em relação ao total de respostas possíveis para cada dimensão de análise ...........66

Lista de Siglas

AGEI – Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais
SEDESE– Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
SETE – Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego de Minas Gerais
SPGF – Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais
SUBAS – Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais
SUBDH – Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais
SUBTE – Subsecretaria de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social de Minas Gerais

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 13

2

A MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES ............................................................. 15
2.1

Modelos explicativos de mudança ............................................................................. 16

2.2

Conceitos de Mudança Organizacional ..................................................................... 17

2.2.1
2.3

Conceitos e definições de mudança organizacional no setor público ................ 20

As razões da mudança e o diagnóstico organizacional .............................................. 22

2.3.1

Causadores da mudança organizacional ............................................................. 23

2.3.2

Diagnóstico organizacional ................................................................................ 24

2.3.3

Aspectos facilitadores e dificultadores da mudança ........................................... 26

2.4

Gerenciamento e reações à mudança ......................................................................... 27

2.5

Cultura organizacional ............................................................................................... 32

2.5.1

Conceitos e definições ........................................................................................ 32

2.5.2

Elementos da cultura organizacional e relação com a mudança ........................ 33

2.5.3

Cultura organizacional em organizações públicas.............................................. 34

2.6

A tendência pelo corte de gastos e as reestruturações administrativas ...................... 38

3

METODOLOGIA ................................................................................................. 42

4

MUDANÇA ORGANIZACIONAL NO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS

GERAIS ......................................................................................................................... 46
4.1

O Choque de Gestão .................................................................................................. 46

4.1.1

Choque de Gestão – 1ª geração .......................................................................... 47

4.1.2

Estado para Resultados – 2ª geração .................................................................. 48

4.1.3

Gestão para a cidadania – 3ª geração.................................................................. 49

4.2

Mudança organizacional no Governo do Estado de Minas Gerais: efeitos provocados

na primeira geração do choque de gestão ............................................................................. 50
4.3

Mudanças Organizacionais alinhadas às Políticas de Trabalho e de Desenvolvimento

Social: efeitos provocados na segunda e terceira gerações do choque de gestão ................. 52

5

MUDANÇA ORGANIZACIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: detalhamento e principais efeitos no
contexto da terceira geração do Choque de Gestão................................................... 54
5.1

Dimensões da análise da reestruturação administrativa na Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social ..................................................................................... 54
5.2

Aspectos legais da mudança envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho e

Emprego e de Desenvolvimento Social ................................................................................ 56
5.3

Aspectos estruturais da mudança envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho e

Emprego e de Desenvolvimento Social ................................................................................ 57
5.4

Aspectos estratégicos e de planejamento envolvendo as Secretarias de Estado de

Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Social .............................................................. 59
5.5

Demais aspectos envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho e Emprego e de

Desenvolvimento Social ....................................................................................................... 61
5.6

A reforma administrativa e o caso SEDESE sob a perspectiva dos atores envolvidos
62

5.6.1

Aspectos positivos e negativos que influenciaram o processo de transição para a

fusão SEDESE-SETE........................................................................................................ 63
5.6.2

A Gestão da Mudança promovida durante a transição e a fusão das secretarias 68

5.6.3

Reações às mudanças promovidas para concretização da fusão das secretarias

SEDESE e SETE e posterior adaptação ao novo contexto observado .............................. 73
5.6.4

Gestão de pessoas e do novo quadro de profissionais da SEDESE após a fusão
74

5.6.5

As alterações estruturais promovidas para adequar a SEDESE após a fusão .... 76

5.6.6

As diretrizes estratégicas na nova SEDESE ....................................................... 77

5.6.7

Os processos integrados na nova estrutura da SEDESE e a gestão da área meio

da secretaria ....................................................................................................................... 78
5.6.8
6

O saldo da mudança e as conclusões dos entrevistados ..................................... 79

CONCLUSÕES ..................................................................................................... 81

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 86
APÊNDICES ................................................................................................................. 89

Apêndice I - Roteiro de Entrevista – Nível Estratégico - SEPLAG ..................................... 89
Apêndice II - Roteiro de Entrevista – Nível Estratégico – Comissões de Transição ........... 91
Apêndice III – Roteiro de Entrevista – Nível Tático ............................................................ 93
Apêndice IV – Lista de aspectos positivos e negativos que influenciaram a mudança ........ 94
ANEXOS ....................................................................................................................... 97
Anexo I - Organograma da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE) – 2014 ................................................................................................................. 97
Anexo II - Organograma Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE) – 2013 ..... 98
Anexo III – Organograma da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (2013) ...... 99

13

1

INTRODUÇÃO

A estrutura do executivo estadual visa propiciar o atendimento do interesse
público na oferta de serviços de qualidade e condicionada pelas diretrizes estratégicas que o
governo adota. A perspectiva dos macroobjetivos governamentais permite uma análise
abrangente no nível das secretarias de estado, de modo que medidas de contingenciamento e
reestruturação são fundamentadas na necessidade de se otimizar recursos e na justificativa da
eficiência e eficácia necessária ao serviço público prestado.

No segundo semestre de 2013, com implicações para o exercício de 2014, o
governo de Minas Gerais realizou uma reforma administrativa extensa e abrangente capaz de
gerar uma economia avaliada em 1,1 bilhões de reais (AGÊNCIA MINAS, 2013). As
mudanças se estenderam para todos os órgãos e entidades vinculadas do governo, havendo
cortes de despesas em si, mas, principalmente, a fusão e extinção de pastas existentes na
estrutura do poder executivo do estado estipuladas pela Lei Delegada nº 179 de 2011. Assim,
o presente estudo visou analisar o processo de mudança conduzido para esta reestruturação
administrativa ocorrida, abordando como temática o caso específico da fusão das secretarias
de Estado de Desenvolvimento Social e de Estado de Trabalho e Emprego.

Tendo em vista a transição ocorrida devido a esta fusão entre estas secretarias a
partir de julho de 2013, bem como a condução deste processo de reforma administrativa, foi
proposta como problema deste trabalho a resposta da seguinte questão: “Quais os principais
impactos em relação ao processo de transição ocorrido com a fusão entre a Secretaria de
Estado de Trabalho e Emprego e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social?”

Para responder o problema de pesquisa, traçou-se como hipótese preliminar
para este trabalho a assertiva de que o processo de transição conduzido para a efetivação das
fusões previstas na reforma administrativa implicou em mudanças organizacionais drásticas e
não benéficas no curto prazo e, ainda que as consequências deste processo tenham sido
positivas para a nova SEDESE, é possível perceber a ineficiência desta condução.

Analisar o processo de mudança decorrente da fusão da Secretaria de Estado de
Trabalho e Emprego (SETE) com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
(SEDESE) ocorrido no período 2013-2014 constitui o objetivo geral da monografia.
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Especificamente o trabalho visa caracterizar o contexto organizacional das Secretarias de
Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Social nos períodos anterior e posterior à sua
fusão, identificar as mudanças implementadas em cada secretaria, bem como seus principais
efeitos nas perspectivas dos servidores de nível estratégico e tático, e identificar os principais
aspectos positivos e/ou negativos da fusão ocorrida se apresentam como objetivos específicos
capazes de direcionar a análise deste trabalho.

Este estudo se justifica pela necessidade de se compreender o processo de
mudança organizacional no setor público aplicado às experiências da estrutura do poder
executivo estadual de Minas Gerais e suas peculiaridades. Com a fusão legal das Secretarias
estudadas ocorrida em 01 de janeiro de 2014, surgiram demandas das próprias secretarias com
o intuito de se efetivar as adequações necessárias ao processo. Essa transição gerou efeitos
significativos e consequências importantes para o trabalho realizado. Organizar esta nova
estrutura, em termos de gestão, com destaque para a gestão de pessoas, estrutura física,
estratégia da pasta e processos internos, mostrou-se como uma tarefa árdua no sentido de
absorver toda a mudança organizacional.

Dessa forma, julgou-se pertinente realizar esta análise e estudo de todo o
processo de transição da mudança desde o anúncio da reforma até o presente momento, bem
como todas estas consequências exemplificadas e da forma como esta decisão impactou nas
secretarias, com atenção ao caso da SEDESE, de forma que seja possível contribuir para a
compreensão dos efeitos e da forma com que é realizado este tipo de alteração recorrente no
contexto político e administrativo estadual.

O trabalho foi construído inicialmente a partir de uma revisão teórica com a
conceitualização e apresentação de definições relacionadas à mudança nas organizações em
uma abordagem mais generalizada, bem como no âmbito do setor público. O capítulo
posterior apresentou uma breve contextualização das mudanças organizacionais no governo
do Estado de Minas Gerais. Após estes capítulos introdutórios, a metodologia do trabalho foi
apresentada para que seja possível desenvolver a análise proposta. O quarto capítulo faz um
levantamento de aspectos palpáveis da fusão organizacional, com a apresentação das
estruturas alteradas, estratégia, aspectos legais, entre outros. Posteriormente, a percepção dos
atores envolvidos no processo de mudança analisado foi apresentada e analisada sob algumas
perspectivas pré-definidas. Por fim, conclui-se o trabalho realizado com base na teoria
levantada e na análise das informações coletadas durante a pesquisa.
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2

A MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES

Para introduzir e contextualizar a análise teórica da mudança organizacional, a
abordagem sistêmica das organizações é selecionada, visto que a mesma contribui para a
compreensão da dinâmica adaptativa a partir das relações que os sistemas organizacionais
estabelecem com o ambiente externo e seus subsistemas. Segundo Mullins (1999) apud
Seabra (2001), as organizações, classificadas como sistemas abertos, sugerem a existência de
um processo interativo, através de inputs e outputs em relação ao meio externo.

Considerando essa interação, mudanças no contexto externo produzem efeitos
diretos na organização, que por sua vez se alterará para absorver essas mudanças e replicará
em seus subsistemas tais alterações, já que estes se encontram interrelacionados (BURNES,
1996 apud SEABRA, 2001). “É preciso desenvolver uma capacidade contínua de adaptação e
mudança” (ROBBINS, 1999 apud BRESSAN, 2004, p. 2). Dessa forma, conclui-se que a
capacidade de adaptabilidade ao novo contexto, bem como a de realizar ações orientadas
pelas necessidades do ambiente externo, são de extrema importância para a sobrevivência da
organização (SEABRA, 2001). Tal adaptabilidade reflete o mecanismo de auto-regulação dos
sistemas organizacionais.

No âmbito do setor público e das organizações públicas, bem como das
frequentes mudanças ocorridas nas mesmas, este conceito pode ser aplicado também. Apesar
de possuir um nível de abstração que não viabiliza análises contundentes, a visão holística
proporcionada pela teoria de sistemas auxilia no entendimento do processo como um todo e
subsidia uma análise da mudança organizacional no setor público (SEABRA, 2001). Nadler e
Tushman (1982) apud Seabra (2001) vão ainda desenvolver esta análise para os componentes
internos da organização, sendo necessário o perfeito “encaixe” entre eles, para que no
momento que ocorra a mudança no âmbito geral, ela possa ser replicada para os demais
componentes e alcançar os resultados desejados (fig. 1).
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Figura 1 – Visão sistêmica do processo de mudança dentro de uma organização pública

Fonte: Seabra (2001, p. 23).

Estes conceitos e ideias da teoria de sistemas têm ampliado sua participação e
importância no contexto do setor público, de modo que Seabra (2001) afirma que “suas ideias
têm, na prática, sido centrais no processo de mudança que vem acontecendo em organizações
do setor público” (SEABRA, 2011, p. 5). Além disso, termos e expressões da linguagem de
sistemas têm sido incorporados, ainda que no nível de discurso, de modo que Pollitt (1993)
apud Seabra (2001) mostra a influência que a administração pública recebe desta teoria ao
dizer que “decisões e ideias de sistemas [...] penetraram extensivamente os governos e setor
público (...)” (p. 5).

2.1

Modelos explicativos de mudança

De acordo com a literatura, os principais modelos causais e de gestão da
mudança organizacional (FISHER e LIMA, 2005), ou apenas modelos explicativos de
mudança (NEIVA e DA PAZ, 2007), são os modelos desenvolvidos por Greenwood e
Hinings (1996) e Burke e Litwin (1992). O primeiro modelo se preocupa em explicar o
processo de mudança através das interações com ambiente, enquanto o segundo estabelece
conteúdos de mudança. Burke e Litwin (1992) apud Neiva e Da Paz (2007) afirmam que a
mudança ocorre em função de alterações na cultura ou missão da organização e as demais são
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mudanças menores geradas em decorrência da primeira. Greenwood e Hinings (1996) apud
Neiva e Da Paz (2007) ressaltam os conceitos de envolvimento com valores organizacionais e
insatisfação de interesses como precipitadores de mudanças.

Segundo Fisher e Lima (2005), estes modelos de mudança possuem
similaridades a exemplo do reconhecimento da influência das forças externas na pressão por
mudança, além da importância de fatores internos com foco nas relações causais e na
indicação de elementos chave para gestão da mudança. Além disso, diretrizes gerais para
avaliação da mudança organizacional são postuladas nestes modelos (NEIVA e DA PAZ,
2007). Assim, neste estudo que se propõe sobre a mudança ocorrida no estado de Minas
Gerais, considerar estes modelos como ponto de partida para a análise pretendida é importante
para promover robustez teórica ao trabalho.

Tendo em vista os modelos apresentados, principalmente em relação às
influências que o sistema recebe e suas respectivas consequências, enfatiza-se o conceito de
mudança organizacional em suas diversas nuances, de modo a desenvolvê-lo sob variadas
perspectivas e buscar fundamentação teórica que apóie as análises a que se propôs este
trabalho. Assim, este breve recorte da teoria dos sistemas é dado apenas como
contextualização para a utilização da mudança organizacional como foco da revisão das
teorias relacionadas ao caso concreto analisado.

2.2

Conceitos de Mudança Organizacional

A mudança é um processo natural decorrente da reação à ação de forças
exercidas pelo meio onde as mesmas se encontram inseridas. Mudança em uma organização
pode ser uma alteração de posição no mercado, mudança da função social, modificação do
direcionamento estratégico (missão, visão, objetivos estratégicos), mudança de valores,
autoridade e responsabilidade, entre outras. Estas mudanças são tidas como processo natural e
a reação às mesmas ocorre de acordo com as forças exercidas pelo meio onde as organizações
se encontram inseridas (LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003).

A temática da mudança organizacional é amplamente discutida na literatura, de
modo que diversos conceitos são apresentados e se adéquam de acordo com o estudo
abordado. Algumas destas definições teóricas são trazidas aqui no intuito de apresentar uma
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maior diversidade de opções já que uma única conceitualização ainda não foi proporcionada.
Segundo Bressan (2004), este fato se dá talvez devido a emergência do tema no contexto das
organizações modernas, caracterizando como objeto de estudo de diversos trabalhos
principalmente relacionado à consultorias. Além disso, várias derivações surgem a partir da
mudança organizacional, como por exemplo, a mudança organizacional no setor público.

Sendo assim, inicialmente são apresentados conceitos chave de mudança
organizacional e, gradativamente, ocorre o direcionamento para as definições teóricas que se
aproximam da temática do trabalho elaborado. O Quadro 1 apresenta a conceituação de
mudança organizacional de alguns autores, sendo possível perceber heterogeneidade e certa
incongruência dos argumentos (BRESSAN, 2004).
Quadro 1 – Definições Teóricas sobre mudança organizacional
Definição encontrada
É qualquer alteração, planejada ou não, ocorrida na organização,
decorrente de fatores internos e/ou externos à organização que traz algum
impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho.
Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural,
tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em
partes ou no conjunto da organização.
São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção das
metas organizacionais.
Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente,
com o intuito de manter a congruência entre os componentes
organizacionais (trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura).

Autor
Bruno-Faria
(2000)

É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, ou
ponto de vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem
sobre a mudança que percebem.
Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente
embasadas objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho com
o objetivo de elevar o desenvolvimento individual e o desempenho
organizacional.
Alteração significativa articulada, planejada e operacionalizada por
pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e supervisão
da administração superior, e atinja integradamente os componentes de
cunho comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico.

Ford e
(1995)

Wood Jr. (2000)

Robbins (1999)
Nadler, Shaw,
Walton e
cols. (1995)
Ford

Porras
Robertson
(1992)

e

Araújo (1982)

Fonte: Bressan (2004, p. 3).

Ainda que haja esta heterogeneidade dos conceitos, pontos comuns são
observados, como por exemplo, a necessidade de planejamento e objetivo do aumento do
desempenho organizacional (BRESSAN, 2004). No contexto do estudo realizado, julga-se
interessante considerar como conceito norteador de mudança organizacional o apresentado
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por Bruno-Faria (2000) apud Bressan (2004), “[mudança organizacional] é qualquer
alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, decorrente de fatores internos e/ou
externos à organização que traz algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as
pessoas no trabalho.” (BRUNO-FARIA 2000 apud BRESSAN 2004, p. 3).

Dessa forma, conhecer as razões da mudança, gerenciar o processo de
mudança, realizar diagnóstico organizacional, definir direção da mudança, estabelecer plano
estratégico de mudança, monitorar e avaliar o processo de mudança são, genericamente,
algumas das questões essenciais para melhor compreensão da mudança organizacional
(LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003).

Em relação às tipologias de mudanças organizacionais, os autores discorrem
em uma linha de raciocínio semelhante, definindo duas formas essenciais de mudança: uma
mais planejada no objetivo de promover melhorias contínuas na organização e outra de caráter
mais brusco e repentino, muitas vezes não atrelada a uma estratégia planejada e cautelosa.
Abaixo no Quadro 2, apresentam-se estas definições teóricas de tipos de mudanças
organizacionais.
Quadro 2 – Tipos de mudança organizacional
(continua)
Autores
Silva
(1999)

Tipos de mudança

Incremental/Organizacional
Aumento da eficiência e do uso dos
recursos, mudança na arquitetura da
empresa.
Weick & Contínua
Quinn
Mudança constante, cumulativa e
(1999)
evolutiva. Podem ser pequenos avanços
que ocorrem quotidianamente em toda a
organização, cujo acúmulo pode
propiciar uma mudança significativa na
organização.

Transformacional/Institucional
Questionamento e mudança da
missão, natureza e objetivo da
organização.
Episódica
É uma mudança infrequente,
descontínua e intencional,que ocorre
durante períodos de divergência,
quando as empresas saem de sua
condição de equilíbrio.
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(conclusão)

Autores

Tipos de mudança

Robbins
(1999)

1.a Ordem
Mudança linear e contínua. Não implica
mudanças
fundamentais
nas
pressuposições dos funcionários sobre o
ambiente e sobre aspectos que podem
causar melhorias na empresa.

2.a Ordem
Mudança
multidimensional,
multinível, descontínua e radical, que
envolve
re-enquadramento
de
pressupostos sobre a empresa e o
ambiente em que ela se insere.

Nadler,
Shaw,
Walton e
cols.
(1995)

Incremental/Contínua
Continuação do padrão existente,
podem ter dimensões diferentes, mas
são realizadas dentro do contexto atual
da empresa.

Descontínua
Mudança do padrão existente, que
ocorre em períodos de desequilíbrio e
envolve
uma
ou
várias
reestruturações de características da
empresa.

Porras &
Robertson
(1992)

1.a Ordem
É uma mudança linear e contínua, que
envolve alterações nas características
dos sistemas sem causar quebras em
aspectos chave para a organização.

2.a Ordem
É uma mudança multidimensional,
multinível, radical e descontínua que
envolve quebras de paradigmas
organizacionais.

Fonte: Bressan (2004, p. 4).

Tendo em vista o caso concreto do Governo de Minas Gerais que constitui o
objeto de estudo, a segunda abordagem se adéqua mais no sentido de representar uma ruptura,
uma mudança brusca com efeitos multidimensionais advinda de uma medida restritiva tomada
em nível superior. Assim, os conceitos de Robbins (1999) e Nadler e colaboladores (1995)
são importantes neste sentido.

2.2.1 Conceitos e definições de mudança organizacional no setor público

Para Souza (1994) apud Queiroz e Ckagnazaroff (2010) uma questão
importante para qual se deve atentar é se, no caso do setor público, as reformas
administrativas ou modernizações administrativas constituem e podem ser consideradas como
mudanças organizacionais, isto porque se sabe que, em geral, grandes e significativas
intervenções no âmbito da administração pública ocorrem através destes processo de reforma.
Observa-se, portanto, que a mudança se encontra sempre aliada ao processo decisório e se dá
segundo as perspectivas da alteração estrutural e modificações comportamentais (SOUZA,
1994 apud QUEIROZ e CKAGNAZAROFF, 2010).
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Souza (1994) apud Queiroz e Ckagnazaroff (2010) conclui esta questão com o
seguinte entendimento: “qualquer decisão por reformar ou modernizar o Estado conduz sim,
necessariamente, a uma mudança na organização” (SOUZA, 1994 apud QUEIROZ e
CKAGNAZAROFF, 2010, p. 682). Dessa forma, segundo os autores, baseando-se ainda nos
argumentos de Souza (1994), o desafio dos gestores públicos se torna realizar mudanças que
levem em consideração a diversidade interna e o dinamismo organizacional, de modo que se
assuma um caráter complementar entre comportamento e estrutura (SOUZA, 1994 apud
QUEIROZ e CKAGNAZAROFF, 2010).

Ainda em relação a esta questão conceitual e de definição da mudança
organizacional no setor público, ao analisar os processos de reforma administrativa do
governo de Fernando Collor de Melo no início da década de 90, Costa e Cavalcanti (1991)
vão adotar o seguinte conceito:

mudança organizacional no setor público é qualquer intervenção em órgão,
entidade ou sistema governamental, no sentido de aumentar sua eficiência,
eficácia e efetividade, que resulte em alteração de suas características ou
atributos que conformam sua especificidade, podendo estar orientada para os
objetivos, processos ou produtos (COSTA e CAVALCANTI, 1991, p. 4).

Esta definição teórica é bastante abrangente e traz elementos essenciais no que
tange ao conteúdo das mudanças em organizações públicas, principalmente em relação à
orientação do processo de mudança. Os ganhos de efetividade são, ainda, destacados como
propósito das mudanças e fator motivador para que haja proposição de alterações e
ajustamentos nas estruturas administrativas. Comparativamente ao conceito adotado
anteriormente para mudança nas organizações, observa-se a inclusão de questões relacionadas
à efetividade que são necessidades da prestação do serviço público e são incorporadas à
justificativa de qualquer mudança no setor público.

Além disso, estes autores vão dizer ainda que a mudança organizacional pode
ser caracterizada apenas pela redistribuição de autoridade e responsabilidade entre áreas e
níveis de hierarquia na administração, de modo que são observados diferentes modelos de
modernização administrativa que tratam de diferentes dimensões do fenômeno macroorganizacional (COSTA e CAVALCANTI, 1991).
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De modo bem sucinto, considerando o caso específico abordado neste trabalho,
a definição teórica acima vai ao encontro do caso prático observado. Foi promovida uma
reestruturação administrativa determinada por um processo decisório, configurando, assim,
novo contexto e efeitos diretos que provocaram mudanças organizacionais nos âmbitos
estruturais e comportamentais das secretarias de estado que serão analisadas, além de ser
justificada pela necessidade da eficiência dos gastos públicos.

Na busca por uma análise acerca na necessidade de se modernizar a
administração pública, Matos (1988) apud Queiroz e Ckagnazaroff (2010), adota dois
importantes conceitos diferentes entre si, a saber, modernização organizacional e
modernização administrativa. O primeiro conceito diz respeito a um complexo processo que
envolve dimensões políticas, com relações diretas em organizações sociais, que objetivam
promover transformações nos custos, resultados e relações de poder. Enquanto a
modernização administrativa possui um caráter mais restrito de modificação da organização
no âmbito estrutural, normativo, procedimental e processual (MATOS, 1988 apud QUEIROZ
e CKAGNAZAROFF, 2010).
O autor afirma ainda que “a mudança no setor público, seja por reformas ou
processos de modernização, só acontecerá de forma efetiva quando observar e colocar em
prática os elementos inseridos na modernização organizacional” (MATOS, 1988 apud
QUEIROZ e CKAGNAZAROFF, 2010). Sendo assim, este estudo realizado segue esta
orientação teórica para estabelecer a mudança organizacional, já referenciada de maneira
exaustiva anteriormente, como foco para estudar as alterações promovidas no governo do
estado de Minas Gerais.

2.3

As razões da mudança e o diagnóstico organizacional

Os motivos para a ocorrência de mudanças organizacionais são de caráter
interno ou externo, ou seja, a explicação está dentro da própria organização ou do
contexto/ambiente no qual ela está inserida. A natureza e intensidade destas forças que agem
sobre a organização, bem como a capacidade e versatilidade em como proceder em relação às
mesmas influenciarão diretamente a mudança na organização (LOPES, STADLER e
KOVALESKI, 2003).
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Segundo Kisil (1998) apud Lopes, Stadler e Kovaleski (2003), entre as forças
externas a organização, de maneira geral, destacam-se as influências políticas, econômica,
legal, ética e social. Os recursos organizacionais excedentes e novos objetivos organizacionais
constituem algumas das forças internas. Alguns possíveis resultados atrelados a ação destas
forças são, por exemplo, redefinição de prioridade no uso destes recursos excedentes ou a
revisão de estruturas organizacionais para acomodar novas áreas (KISIL, 1998 apud LOPES,
STADLER e KOVALESKI, 2003).

2.3.1 Causadores da mudança organizacional

De acordo com Bressan (2004), para que se obtenha sucesso na mudança
organizacional é preciso adotar uma estratégia baseada no conhecimento do ambiente, do
contexto e, principalmente, das causas da mudança. Os gerenciadores da mudança de posse
destas informações acerca das variáveis conseguem maximizar a chance de êxito. Nadler e
cols. (1995) apud Bressan (2004) elencam os principais causadores, ou triggers, que são
fatores externos/internos das diferentes formas de mudança organizacional. Estes fatores são:
descontinuidade da estrutura administrativa; inovação tecnológica; crises e tendências
macroeconômicas; mudanças legais e regulamentação; crescimento organizacional; forças do
mercado e competição (BRESSAN, 2004).

O manejo da implantação da mudança, o aumento da eficácia organizacional e
a chance de sobrevivência de uma organização podem ser adquiridos caso sejam identificadas
variáveis do contexto que estariam provocando ou possuindo forte relação com a necessidade
e existência das mudanças. Dessa forma, aspectos relacionados ao ambiente, indivíduos e à
organização como um todo devem ser entendidos para que boas estratégias de mudança
possam ser elaboradas (BRESSAN, 2004). Alguns dos fatores internos e externos à
organização que podem atuar como causadores ou desencadeadores de mudanças
organizacionais são apresentados no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 – Desencadeadores de mudança organizacional
Autores

Causadores /Triggers

Robbins (1999)

Natureza da força do trabalho
Tecnologia
Choques econômicos
Concorrência
Tendências sociais
Política mundial

Nadler
(1995)

e

cols. Descontinuidade
na
estrutura
organizacional
Inovação tecnológica
Crises e tendências macroeconômicas
Mudanças legais e regulamentação
Forças do mercado e competição
Crescimento organizacional

Pettigrew (1987)

Recessão econômica
Mudanças no ambiente de negócios

Fonte: Bressan (2004, p. 5).

No estudo elaborado, alguns destes causadores serão observados e
discriminados durante o trabalho, como forma de produzir entendimento do contexto
analisado e apresentar explicações para os resultados obtidos. Destaca-se, neste caso,
principalmente, questões relacionadas à mudança no ambiente de negócios, descontinuidade
na estrutura administrativa e aspectos legais.

2.3.2 Diagnóstico organizacional

Para promover a mudança é necessário se ter o conhecimento do que será
alterado. O estudo de diagnóstico organizacional deve ser realizado por pessoas tecnicamente
capacitadas no assunto tratado, definindo previamente um escopo de trabalho (prazo e
profundidade) e os objetivos. Trata-se do levantamento e identificação de problemas que
afetam a organização, e se apresenta como parte integrante e inicial de uma metodologia de
mudança organizacional. Neste momento, proporcionar maior envolvimento dos funcionários
é de grande importância no sentido de garantir maior aceitação das mudanças a serem
realizadas (LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003), visto que a resistência interna é um
entrave considerável neste tipo de processo.
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Segundo Lopes, Stadler e Kovaleski (2003), tendo em vista o levantamento e
informações produzidos no diagnóstico organizacional, a mudança normalmente ocorre em
uma tarefa individual (insumos, técnicas, equipamentos), na organização como um todo em
relação ao seu organograma, lideranças, equipes, etc., na estratégia da organização ou na
cultura organizacional. É nítida a interrelação e interferência entre estas dimensões, de modo
que os efeitos de um tipo de mudança podem perfeitamente provocar a adequação de outro
tipo. Além disso, várias destas alterações tem influência direta na cultura da organização, de
modo a produzir um processo longo já que a cultura organizacional é intangível e se constrói
durante toda a existência da organização (LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003).
Além disso, “para que os objetivos da mudança sejam atingidos
satisfatoriamente, é necessário que sejam planejadas ações para redução dos riscos e das
incertezas inerentes ao processo e maximizando as chances de sucesso” (LOPES, STADLER
e KOVALESKI, 2003, p. 4). Mostra-se, assim, a necessidade da adoção de estratégias para
realização da mudança, as quais devem estar de acordo com os demais direcionamentos da
organização e que sejam adequadas às características da mudança.

De acordo com Lopes, Stadler e Kovaleski (2003), existem alguns métodos
mais comuns de mudança organizacional, a saber: tecnológico – mudança gerada pela
introdução de nova tecnologia; estrutural – mudanças decorrentes de alterações no
organograma da organização; gerencial – mudança na relação dos funcionários com a
organização sob a perspectiva da chefia; humano – mudanças comportamentais e de atitude. É
notável que não necessariamente certa mudança organizacional se restrinja a apenas uma das
metodologias apresentadas, mas sim se configure através das características de duas ou mais
delas.

De qualquer maneira, segundo Kisil (1998) apud Lopes, Stadler e Kovaleski
(2003), independente do método abordado as pessoas são as principais afetadas pela mudança,
isto porque elas são retiradas de sua zona de conforto e enfrentam um novo contexto de
instabilidade. Mudanças são desafiantes e proporcionam dificuldades, mas também
oportunidades que no primeiro momento não são vistas com bons olhos, e é nesse momento
que o papel do líder se mostra mais importante.
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2.3.3 Aspectos facilitadores e dificultadores da mudança

Os elementos causadores da mudança são também facilitadores tendo em vista
a influência que exercem sobre a decisão da mudança, de forma a descrever o porquê da
mudança. Em contrapartida, os facilitadores ou dificultadores se referem aos fatores que
possibilitam ou impossibilitam a mudança e a implantação de uma estratégia de mudança
(BRESSAN, 2004).

Estudos com ênfase nas mudanças organizacionais foram realizados e, ainda
que o conhecimento e a produção teórica neste tema sejam incipientes e forneça espaço para
evolução, iniciativas importantes buscaram formas de medir e diagnosticar condições
facilitadoras de mudança organizacional. Exemplo disso é o estudo de Bressan (2001) que
produziu um instrumento quantitativo de análise que contribuiu de maneira considerável neste
campo de estudo (FISHER e LIMA, 2005). Dessa forma, Fisher e Lima (2005) realizam uma
análise bibliográfica de diversos autores, como por exemplo, os modelos explicativos de
mudança aqui já explicitados e o instrumento produzido por Bressan. Constatou-se um
conjunto de condições ideais para o êxito das mudanças e fatores concordantes nas teorias
abordadas, a saber:

1) ambiente externo como principal indutor das mudanças; 2) missão e
estratégia organizacional como orientadoras das mudanças desejadas; 3)
estrutura organizacional, como fator necessário à implementação da missão e
estratégia da organização; 4) comunicação interna e externa da organização,
como instrumentos que facilitam a mudança; 5) cultura, valores e crenças
pautando o comportamento das pessoas na organização e sinalizando a
necessidade de mudança de atitudes e comportamentos das pessoas; 6)
lideranças e gerentes, como atores principais na condução do processo de
mudança. (Fisher e Lima, 2005, p. 18).

Assim, mostra-se importante saber reconhecer e lidar com estas questões e suas
respectivas influências nos processos de mudança no sentido que minimizar riscos e entraves
e aumentar a possibilidade de sucesso das intervenções (FISHER e LIMA, 2005). Ao final do
seu estudo, estes autores concluíram que as principais variáveis capazes de afetar
positivamente a mudança organizacional são práticas gerenciais, fluxo de informação,
comunicação e novas formas de realizar o trabalho, enquanto que a crença sobre a mudança
representa a condição restritiva. A partir da análise destes fatores fundamenta-se um valoroso
instrumento de diagnóstico.
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Outro estudo a respeito foi a pesquisa realizada por Huber, Sutcliffe, Miller e
Glick (1993) apud Bressan (2004), que indica 12 (doze) fatores capazes de influenciar
positiva ou negativamente as mudanças, de modo a se dividirem em 5 (cinco) categorias:

Características do ambiente organizacional (principalmente turbulência,
complexidade e competitividade); características do desempenho
organizacional (especialmente seu decréscimo); características da alta
gerência da organização (aspectos de personalidade e crenças);
características da estratégia organizacional (defensiva ou prospectora); e
características da estrutura organizacional (centralização, padronização,
especialização e interdependência) (Bressan, 2004, p. 6).

Este estudo concluiu que somente em um ambiente turbulento podem ocorrer
mudanças significativas com facilidade de implementação, de modo que estes fatores podem
atuar como facilitador ou dificultador (BRESSAN, 2004).

Ainda relação ao sucesso das mudanças, a organização American Productivity
Quality Center (APQC) (1997) apud Bressan (2004), elencou elementos-chave capazes de
garantir esse sucesso das mudanças, sendo os principais: comprometimento e participação
ativa do líder; mudança fundamental na cultura da organização; envolvimento ativo dos
empregados; comunicação efetiva e alinhamento de recursos humanos com as metas e
objetivos da mudança. Todos estes elementos devem ser considerados na adoção e elaboração
da metodologia de mudança no sentido de promover os melhores resultados. Conclui-se
assim, a importância do papel das lideranças na condução do processo e mobilização das
equipes, bem como da necessidade de grandes esforços para a produção de significativas
mudanças (BRESSAN, 2004).

2.4

Gerenciamento e reações à mudança

Toda e qualquer mudança necessita de uma atenção especial por parte da
organização no sentido de promover o gerenciamento do processo de transição entre o
contexto inicial e os resultados pretendidos para após a mudança. Este gerenciamento, se
realizado de maneira eficaz, aumentará as chances de sucesso da adaptação promovida.
“Dependendo do nível de mudança e a dificuldade do seu gerenciamento, pode
ser necessário definir uma equipe responsável pela mudança, no entanto, cada membro da
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organização deve ser envolvido” (LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003, p.4). Por se
tratar de uma mudança com dimensões e efeitos consideráveis, o processo de fusão estudado
apresentou mecanismos semelhantes, o que exemplifica a congruência entre a teoria levantada
e a análise prática do trabalho, de modo que estes mecanismos e a metodologia adotada são
alvos da pesquisa realizada e serão minuciosamente explicados posteriormente na análise dos
dados.

De acordo com Lopes, Stadler e Kovaleski (2003), esta equipe encarregada de
tratar da mudança deve ser capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usar eficientemente seu conhecimento e as informações;
Ser criativa;
Projetar o futuro dentro e fora da organização;
Trabalhar em equipe;
Ser flexível e se adaptar facilmente aos novos processos;
Motivar os demais integrantes;
Ter ótima comunicação interna e externa à organização;
Assumir riscos e resolver conflitos (LOPES, STADLER
KOVALESKI, 2003, p.4);

e

De acordo com Rentes (2000) apud De Carvalho e Quelhas (2009), há que se
ressaltar o papel dos líderes das organizações que devem estar preparados para a condução do
processo de mudança, já que a mudança organizacional representa uma alteração significativa
na dinâmica interna e externa da organização e necessitam de articulação, planejamento e
operacionalização (ARAÚJO, 2000 apud DE CARVALHO e QUELHAS, 2009).

Sendo assim, é essencial para a implementação da mudança:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O suporte da alta administração;
A consciência sobre o impacto do processo de mudança;
A preparação da mudança;
O conhecimento do alcance dos vários programas de mudança;
A não expectativa por resultados plenos e imediatos;
A congruência entre os objetivos da mudança e os valores da empresa;
O controle (ARAÚJO, 2000 apud DE CARVALHO e QUELHAS, 2009,
p. 6).

Basicamente a gestão da mudança perpassa pelas fases de preparação, onde o
principal ponto é a definição dos objetivos da mudança, a implementação, onde se coloca em
prática o planejamento, monitorando o processo e há o empowerment dos colaboradores, e por
fim a divulgação de pequenos avanços como meio de garantir credibilidade e adesão ao
processo de mudança (CUNHA e REGO, 2002 apud DE CARVALHO e QUELHAS, 2009).
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A título de exemplo, De Carvalho e Quelhas (2009) vão trazer ainda um
modelo de metodologia de mudança aplicada às organizações. Trata-se do processo de Kotter
(1997), que se baliza em fatores frequentes e importantes de fracasso, de modo a tratá-los
devidamente, mitigando riscos. Assim, defini-se a mudança em oito etapas, a saber:

1a Etapa - Estabelecer um senso de urgência, com o fim de eliminar ou
reduzir os efeitos do ambiente de complacência excessiva e obter das
pessoas a cooperação necessária ao sucesso do empreendimento;
2a Etapa - Criar uma forte coalizão administrativa, com pessoas, nível de
confiança e objetivos comuns adequados, a fim de dar respaldo às
transformações necessárias;
3a Etapa - Desenvolver uma visão adequada, como forma de ajudar a tornar
clara a direção geral da transformação, motivar as pessoas a agirem de forma
correta e coordenar as ações de enorme número de pessoas;
4a Etapa - Comunicar a visão da mudança, papel primordial no processo de
transformação organizacional, por ser o instrumento de disseminação que
permitirá o alinhamento das pessoas com esses objetivos e direção;
5a Etapa - Investir de empowerment os funcionários como forma de remover
as barreiras que os impedem de realizar a mudança com eficácia, mesmo que
alinhados com uma visão compartilhada;
6a Etapa - Realizar conquistas a curto prazo como forma de apresentar
provas de que todo o sacrifício e empenho realizado pelas pessoas está sendo
válido;
7a Etapa - Consolidar ganhos e produzir mais mudanças, a fim de evitar que
a rotatividade dos agentes da transformação, a exaustão dos líderes e a falta
de sorte possam contribuir para a paralisação do processo bem próximo ao
seu final;
8a Etapa - Estabelecer novos métodos na cultura a fim de solidificar a
implantação das novas práticas decorrentes do processo de mudança,
incorporando-as à cultura da organização (KOTTER, 1997 apud DE
CARVALHO e QUELHAS, 2009, p. 7 e 8).

A

recusa

à

mudança,

resistência

à

mudança,

experimentação

e

comprometimento são as fases pelas quais as pessoas passam durante a implantação e
estabilização das mudanças e novos contextos (LOPES, STADLER e KOVALESKI, 2003).
Estas fases apresentam uma evolução na compreensão e entendimento das alterações por parte
dos funcionários, e tendo em vista esta abordagem, justifica-se a atenção, neste trabalho, a
percepção dos atores envolvidos para promover entendimento do processo de mudança.
Segundo Motta (1999) apud Bressan (2004, p. 7), a “mudança é um ônus, pois
requer que a pessoa reveja sua maneira de pensar, agir, comunicar, se interrelacionar e criar
significados para a sua própria vida.” Em geral, as reações mais frequentes são de resistência
à mudança, e a literatura aponta uma resistência natural dos indivíduos. Seja a resistência
individual ou coletiva, é necessário aos gestores saberem lidar com estes entraves,

30

conhecendo a cultura organizacional e planejando as mudanças levando estes aspectos em
consideração (BRESSAN, 2004).

Para Robbins (1999) apud Bressan (2004), a resistência à mudança pode se dar
nos níveis individual e organizacional. Características subjetivas e pessoais dos indivíduos
como, por exemplo, hábitos e características de personalidade são fontes de resistência
individual. As resistências organizacionais englobam aspectos que envolvem a organização
como um todo e se relacionam com a inércia estrutural e do grupo, bem como as percepções
de ameaças advindas da mudança. Neste mesmo sentido, de acordo com Pereira (1995) apud
Bressan (2004), a resistência é característica comum aos processos de mudança, um
mecanismo quase que inerente à mudança, com o qual os atores a recebem. Isto ocorreria
porque a mudança traz a incerteza, o movimento e a surpresa.

É possível observar que não existe fórmula exata para se tratar e minimizar a
resistência à mudança nas organizações seja pelos indivíduos ou pelo contexto estrutural e
organizacional em si. Porém planejar e desenvolver estratégias, bem como conhecer os
indivíduos e a cultura do local onde se realiza a mudança são aspectos que devem ser
observados na metodologia da mudança, visto que são capazes de auxiliar na obtenção dos
resultados esperados (BRESSAN, 2004).

Outro autor que buscou sintetizar a temática da mudança organizacional foi
Shirley (1974) com a elaboração de um modelo de análise para a mudança organizacional.
Sua contribuição para a literatura vai ao encontro dos conceitos descritos acima, porém, ainda
que se apropriando de outros termos, ele estabelece um processo coerente de mudança que
auxilia o entendimento e a realização de uma mudança planejada e bem sucedida. Este
processo será apresentado aqui como forma de produzir uma síntese desta sessão e organizar
as ideias apresentadas e produzidas.
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Figura 2 – O processo de mudança organizacional

Fonte: Shirley (1974, p. 38).

Neste fluxo processual produzido para mostrar a mudança organizacional,
observa-se uma ordem lógica e cíclica, no sentido de que a fase inicial para mudança é a
existência de forças de mudanças, ou seja, fatores causadores e/ou facilitadores que seriam
analisados e, a partir disso, o planejamento da mudança é realizado. Assim, objetivos e metas
são estabelecidas nesta fase de definições estratégicas, a qual será sucedida pela definição de
meios e formas de implementação e realização da mudança, ou seja, o gerenciamento da
mudança. Consideram-se, ainda, estruturas formais e informais e mecanismos capazes de
afetar o resultado. Por fim, o próprio resultado é atingido.

Nas organizações públicas, dado o início do processo de mudança, é necessário
o comprometimento dos dirigentes e lideranças no sentido de envolver as equipes e promover
a mudança no nível prático e não apenas no discurso. Além disso, o sucesso da mudança
depende também do claro direcionamento e objetivos que se pretende atingir e pelos quais se
justifica a mudança. Dessa forma, Junqueira (1992) afirma que “a eficácia da mudança
organizacional depende do compromisso [e envolvimento] dos dirigentes [...], da vontade
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política de mudar [...], da mobilização que consegue do conjunto da organização [...] e do seu
envolvimento com o processo de mudança” (JUNQUEIRA, 1992, p. 4 e 5).

A título de explicação, é importante diferenciar e apontar de qual eficácia se
está tratando. Há, além da eficácia da mudança, ou seja, dos resultados positivos que o
produto da mudança gerou, a eficácia do processo da mudança que consiste na capacidade de
envolvimento e comprometimento conseguido junto a organização, bem como do êxito do
planejamento e do que se imaginou para se realizar e implantar a mudança. E é deste segundo
conceito que se trata esta seção (JUNQUEIRA, 1992).

Observa-se, então, que o êxito da mudança depende da organização como um
todo, mas principalmente das lideranças, de modo que a mudança pode ter reflexos em
interesses de grupos internos e externos à organização, visto que promoverá alterações
significativas na qualidade e execução do serviço público. Dessa forma, para haver
consolidação do processo são necessários o “respaldo político e vontade de mudar”
(JUNQUEIRA, 1992, p. 5).

2.5

Cultura organizacional

O tema cultura organizacional emergiu em meados da década de 80 com a
observação de estudos iniciais acerca do comportamento do material humano nas
organizações e a respectiva influência para o contexto geral. Empresas japonesas foram
pioneiras neste modelo de análise e campo de atuação em organizações, de modo que em
alguns anos foi percebida certa correlação entre este novo tratamento gerencial e o sucesso
das empresas. Dessa forma, teóricos clássicos desta área de conhecimento fizeram surgir e
consolidaram uma nova temática dentro do conteúdo da administração, como exemplos têm
Peter e Waterman (1982), Pettigrew (1979), Schein (1985), entre outros (DA SILVA e
FADUL, 2007).

2.5.1 Conceitos e definições
De acordo com Lopes, Stadler e Kovalesky (2003), “a cultura organizacional
expressa o modo de vida, o sistema de crenças e valores e a forma aceita de interação e de
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relacionamentos típicos de determinada organização” (LOPES, STADLER E KOVALESKY,
2003:2), de modo que ao longo do tempo esta cultura é alterada devido às adequações
necessárias ao meio externo e interno da organização.

Em relação à conceituação de cultura organizacional, várias são as definições
apresentadas na literatura, de modo que para este trabalho é interessante ressaltar três mais
importantes:
a) Cultura é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou,
descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de
adaptação externa e integração interna que funcionaram bem o suficiente
para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como
forma correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas
(SCHEIN, 2004 apud DA SILVA e FADUL, 2007, p. 4).
b) Cultura organizacional é a programação coletiva da mente que distingue
os membros de uma organização dos de outras (HOFSTEDE, 1991 apud
DA SILVA e FADUL, 2007, p. 4).
c) Cultura é uma maneira diferente de designar um sistema informal
generalizado, irracional e talvez, profundamente subjetivo e inconsciente
(AKTOUF, 1994 apud DA SILVA e FADUL, 2007, p. 4).

Estas escolhas se justificam por apresentarem definições que adéquam à análise
proposta neste trabalho, de modo que o conceito de Schein (2004) é completo e abrangente
em termos de estruturas informais de organizações, Hofspede (1991) traz a distinção possível
e necessária, bem como resultante da existência de uma cultura organizacional, das demais
organizações. E por fim, Aktouf (1994) apresenta um conceito mais voltado para a
subjetividade relacionada à cultura.

2.5.2 Elementos da cultura organizacional e relação com a mudança

Estabelecendo uma relação com a mudança organizacional, Kotter e Heskett
(1992) apud Da Silva e Fadul (2007) dividem a cultura organizacional em dois níveis: o nível
de visibilidade e o nível menos visível, que é o de resistência à mudança. Neste mesmo
sentido, Schein (2004) apud Da Silva e Fadul (2007) vai estabelecer ainda outro nível
relacionado ao comportamento das pessoas, mas mantendo a divisão de aspectos palpáveis e
“controláveis” e outros mais subjetivos e inconscientes. Esta divisão não é estática e possui
interação constante.

De maneira geral e em grande parte da literatura, a cultura é um fator
impeditivo de mudança, de modo que promover mutações na cultura é uma árdua tarefa
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devido a enraizamento dos pressupostos tangíveis ou não. No entanto, é possível sim tratar a
cultura organizacional como um aspecto gerenciável na organização e integrante do processo
de mudança (DA SILVA e FADUL, 2007). Deste modo, no âmbito do estudo realizado neste
trabalho é interessante observar este fator de adaptabilidade e controle, bem como da
resistência à mudança, tendo em vista a necessidade eminente de adaptação a uma nova
cultura em função das mudanças inevitáveis promovidas, trata-se de uma ótica inversa à
tratada pela teoria.

2.5.3 Cultura organizacional em organizações públicas

De acordo com Schein (2004) apud Da Silva e Fadul (2007), a cultura é uma
variável controlável e gerenciável, tendo em vista que ela não se apresenta como uma
característica inata da organização e, portanto, com possibilidade de transformação. Esta
possibilidade de adaptação é considerada em muitos processos de mudança e transformação
como variável importante, de modo que a cultura organizacional pode ser alterada objetivando
possibilitar a adequação necessária à mudança (DA SILVA e FADUL, 2007).

Neste sentido, ao analisar o caso da Secretaria de Fazenda da Bahia (SEFAZBA) que absorveu elementos do Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado
Brasileiro (PDRAE)1 de 1995, Da Silva e Fadul (2007) produzem uma rica revisão teórica
relacionada a cultura e mudança organizacional aplicada à administração pública,
contrapondo os conceitos e definições a prática observada no estudo de caso. Dessa forma, o
conceito de cultura organizacional como um elemento funcionalista defendido por Schein
(2004) é utilizado para introduzir a necessidade da utilização de metas organizacionais para
produzir mudanças palpáveis (DA SILVA e FADUL, 2007).

Tendo em vista estas características apresentadas da cultura organizacional no
setor público e o fato de que a cultura é um aspecto que diferencia boas e más organizações
(MORGAN, 1996 apud DA SILVA e FADUL 2007), a administração pública também trata a
cultura como um dos vários elementos utilizados na busca bons resultados finais. Deste modo,
1

Plano Diretor da Reforma Administrativa do Estado Brasileiro (PDRAE) foi uma grande reforma
federal realizada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995. O objetivo era, a
partir de uma abordagem gerencialista, tornar o estado rápido, moderno e flexível para absorver as
novas demandas sociais e se adequar ao processo de globalização de abertura de mercados. Assim,
desejava-se que o estado possuísse capacidade técnicas desenvolvidas para atender melhor as
demandas da sociedade (DA SILVA e FADUL, 2007).
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tratá-la sob esta diretriz faz com que além de metas, mas também indicadores e objetivos
relacionados, sejam criados e gerenciados no âmbito das mudanças e processos afins.

No contexto da administração pública, Da Silva e Fadul (2007) destacam
outros dois aspectos da cultura organizacional: o papel das lideranças e a perspectiva de
integração. O primeiro diz respeito à importância dos líderes na formação da cultura
organizacional, bem como na condução de processos de mudança que promovem alterações
também culturais (FLEURY, 1996 apud DA SILVA e FADUL, 2007). O segundo representa
a capacidade que a cultura tem de absorver e unir valores, crenças e objetivos da organização
em um pensamento majoritário e único (FREITAS, 2007 apud DA SILVA e FADUL, 2007).

Uma visão interessante a respeito da cultura do setor público é desenvolvida
por Carbone (2000) ao dizer que no Brasil a administração pública possui o reflexo do
comportamento da população e do povo brasileiro. Segundo ele, a lógica dos vieses culturais
legitimados influenciam, muitas vezes negativamente, os processos de mudança. Para
Carbone (2000), o comportamento que produz bons resultados no setor público não é pautado
pelo empreendedorismo e capacidade técnica, mas sim a capacidade de conciliar interesses e
apaziguar conflitos (CARBONE, 2000).
As culturas “são verdadeiras teias de significados que se movimentam e
interagem dentro de um contexto e lógica particulares” (CARBONE, 2000, p. 2). Alterá-las é
uma árdua tarefa tendo em vista esta lógica pré-estabelecida, porém em inúmeros casos
choques e rupturas acabam por criarem uma nova ordem e um novo eixo no qual esta cultura
irá se orientar, gerando como consequência a necessidade de adaptação e adequação. Estes
choques e rupturas são exemplificados nas mudanças organizacionais.

Sendo assim, alguns aspectos da administração pública foram elencados por
Carbone (2000) e diferenciados segundo sua interferência, positiva ou negativa, na mudança,
conforme apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4 – Fatores que dificultam a mudança no setor público
Fator
Objetivo
Burocratismo Controle impessoal das
relações econômicas e
sociais.
Autoritarism
oe
centralização

Submissão à estrutura
social vigente.

Aversão aos Restrição ao surgimento
empreendedo e à ascensão de novas
res
lideranças nomeio
produtivo.
Paternalismo Amenização de conflitos
econômicos, gerando
núcleos particulares de
apoio político.
Levar
vantagem

Criação de mecanismos
de inversão em relação
ao poder formal
estabelecido.

Reformismo

Criação de clima
favorável junto à opinião
pública para a promoção
de mudanças que
viabilizem o exercício do
poder. Redefinição e
recomposição dos pactos
de lealdade.
Desqualificação da
gestão adversária
passada. Reconstrução a
partir de valores e
paradigmas maquiados.

Decorrência para a administração pública
Excessivo controle de procedimentos, gerando
uma administração engessada, complicada e
desfocada das necessidades do país e do
contribuinte.
Excessiva verticalização da estrutura hierárquica
e centralização do processo decisório. Como
consequência, há o fenômeno da socialização d o
autoritarismo (CARBONE, 1991) organizacional
no Brasil. Quem age autoritariamente culpa a
estrutura.
Ausência de comportamento empreendedor para
modificar e se oporão modelo de produção
vigente.
Alto controle da movimentação de pessoal e da
distribuição de empregos,cargos e comissões,
dentro da lógica dos interesses políticos
dominantes.Surgimento dos “administradores de
plantão” da máquina pública.
Permanente vingança em relação ao opressor,
tirando
vantagem
da
coisa
pública.
Desconsideração do bom senso (tudo o que não
está legalizado é legal!).
Ética
dúbia,
nepotismo,
fisiologismo,
apadrinhamento e intermediação generalizada de
favores e serviços.
Desconsideração dos avanços conquistados,
descontinuidade administrativa, perda de
tecnologia
e
desconfiança
generalizada.
Corporativismo como obstáculo à mudança e
mecanismo de proteção à
tecnocracia.

Fonte: Carbone (2000, p. 3).

Ainda que estes aspectos se apresentem em um contexto mais generalizado de
mudança organizacional no setor público, analisá-lo sob o ponto de vista da cultura é
importante no sentido de promover entendimento em relação a uma cultura já existente que
permeia as administrações públicas de um modo geral. De qualquer forma, apresentam-se
importantes fatores que exercem influência no contexto do setor público no momento em que
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mudanças são processadas. No Quadro 5 são apresentados, segundo Carbone (2000), os
fatores que contribuem positivamente com a mudança no setor público são elencados.

Quadro 5 – Fatores que alavancam a mudança no setor público
Fator

Objetivo

Decorrência para a
administração pública

Flexibilidade/mobilidade/mutabilidade/alta Sobrevivência
criatividade

Boa convivência intercultural

Alegria/simpatia/festividade

Facilidade de conviver
num cenário de
permanente mudança e
ambigüidade nas
relações sociais.
“Jeitinho” extraordinário
para solucionar
problemas complexos e
de difícil
encaminhamento.
Facilidade para
Harmonização das
gerenciar grupos raciais
diferenças culturais e
e étnicos. Boas
perspectivas de
raciais
convivência num cenário
globalizado. Diversidade
potencializadora de
saídas inusitadas.
Busca permanente de Relacionamento e
descontração,
sistemas de apoio
harmonização,
informais, baseados na
confraternização e
afinidade e
compartilhamento.
complementaridade.
Desenvolvimento de
lideranças e grupos
informais, tecendo redes
de influência. Clima de
trabalho cooperativo,
alegre, criativo e
favorável.

Fonte: Carbone (2000, p. 3).

Aceita-se, portanto, a existência de choques causados pelas mudanças. Porém,
entender a cultura apenas como um obstáculo ou como algo negativo derivado da mudança é
uma tendência natural que deve ser superada. É possível uma mútua alavancagem através do
aproveitamento de fatores positivos, mitigação de riscos e amenização de fatores negativos
desde que conceitos sejam relativizados e que sejam observadas as especificidades de cada
organização alvo da mudança organizacional (CARBONE, 2000). Deste modo, neste contexto
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é possível observar além de uma cultura geral e comum à administração pública, as próprias
organizações em si possuem culturas organizacionais próprias, as quais se enquadram também
neste aspecto de superação descrito acima.

2.6

A tendência pelo corte de gastos e as reestruturações administrativas

Buscando contextualizar as razões ou a necessidade de realização das reformas
administrativas e, por conseqüência, das mudanças no setor público, apresenta-se a constante
tendência pelo corte de gastos e redução da máquina pública. De acordo com Rezende (2002),
“as reformas administrativas são políticas que se voltam para a melhoria da performance do
aparato burocrático do Estado (REZENDE, 2002, p. 3). Neste sentido, as reformas ou, em
menores dimensões, as reestruturações administrativas conjugam na grande maioria das vezes
o ajuste fiscal e a modernização institucional como objetivos primários da mudança. Trata-se,
em resumo, do corte ou redução de gastos do governo e mudanças nas estruturas
organizacionais, respectivamente.

Estes dois pilares das reformas são complementares no sentido de uma
mudança mais ampla e completa, assim como se apresentou o Choque de Gestão do governo
de Minas Gerais, o qual também se baseou nestes dois objetivos para promover a reforma e
reestruturar a lógica da administração pública no Estado. Posteriormente, serão definidos no
trabalho os motivos para escolha do ajuste fiscal como grande saída para reequilibrar as
contas públicas e a propensão que os governos têm em sempre reduzir o aparato burocrático
governamental, sempre com um discurso de promoção da eficiência na utilização dos recursos
públicos. Esta base teórica terá grande importância na análise do processo de reestruturação
administrativa que o foco deste trabalho, tendo em vista a forte relação com tal definição.

No entanto, estes processos de reforma não produzem os resultados imaginados
para elas, de modo que estas políticas possuem baixo desempenho e alta persistência, gerando
uma sucessão de falhas durante as administrações, as quais Rezende (2002) chama de falhas
sequenciais (REZENDE, 2002). A produção acadêmica acerca deste fenômeno é vasta e
apresentam diferentes explicações de diferentes pontos de vista, alguns autores se apresentam
a seguir.
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Ambientes institucionalizados de Caiden (1999), resistência organizada de
Kaufman (1995), conflitos estruturais de Coe (1997), ausência da atenção de atores
estratégicos de March et al. (1993), poder e política de Seidman (1998), entre outros, são
exemplares de teorias que buscaram, em alguma medida, explicações para os dilemas de
implementação de política de reformas administrativas (REZENDE, 2002).

Discorrer acerca de cada um dos modelos aqui citados que explicam possíveis
fracassos e não produção dos resultados esperados por reformas não é objetivo neste contexto
do trabalho. Após analisar o caso concreto proposto de reestruturação administrativa no
governo de Minas Gerais em 2013 e 2014, com foco nas experiências da Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), é que, em caso de observação do insucesso
do processo, a teoria citada que mais se adequar e se aproximar da prática será exposta e
definida em termos conceituais, de modo a apresentar a relação entre elas.

Outra questão relevante que influencia fortemente as reformas administrativas
se apresenta de uma forma um pouco contraditória. Conforme citado anteriormente, o ajuste
fiscal e a modernização institucional são os dois pilares das reformas e atuam de maneira
complementar. Entretanto, há uma contradição entre os objetivos, causando a falha. Esta
contradição se fundamenta no fato de que os atores estratégicos possuem uma forma
particular de associar o controle à performance, estando a explicação na produção de
incentivos para a cooperação com a elevação deste rendimento (REZENDE, 2002).
De acordo com Rezende (2002), “os objetivos de ajuste fiscal em geral são
acompanhados

pela

expansão

de

mecanismos

de

controle

sobre

o

aparato

burocrático,enquanto a mudança institucional propõe usualmente medidas de redução do
controle burocrático” (REZENDE, 2012, p. 8). Desta forma, as reformas administrativas
possuem uma ambiguidade que acaba por desconcentrar forças favoráveis e produzir
resultados adversos, ou seja, atores que desejam colaborar com o ajuste fiscal tendem por
serem contrários à modernização institucional, e vice-versa (REZENDE, 2002).

Diante deste cenário, na maioria das vezes o apoio para o ajuste fiscal é
conseguido de maneira mais facilitada e predominante sobre a modernização institucional.
Isto por que a proximidade com o resultado é maior e mais tangível, ou seja, redução da
despesa do aparelho do Estado apresenta retornos mais rápido que todo um processo de
mobilização e alteração de estruturas formais e informais, com práticas e culturas intrínsecas.
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Este mecanismo de relação inerente às reformas explica a ausência de cooperação para os dois
objetivos, gerando resultados abaixo das pretensões e objetivos iniciais (REZENDE, 2002).

Esta predominância do ajuste fiscal em relação à modernização institucional é
importante no contexto do trabalho realizado tendo em vista a orientação orçamentária e
contingencial que a reestruturação administrativa estudada possuiu. Assim, as alterações de
cunho estrutural vieram em decorrência do ajuste fiscal, sendo este o fato gerador de toda a
mudança. Nos capítulos posteriores esta relação será mais bem delineada, agregada a devida
análise do caso e das contribuições dos dados coletados.

Complementando toda esta discussão, o conceito de performance tanto
discorrido por Rezende (2002), pode ser relacionado ou traduzido pela eficiência do setor
público. O desempenho que se espera da máquina pública pode ser medido em termos de sua
eficiência. De acordo com Gomes (2009), ao agrupar os conceitos dos autores Caiden &
Caiden (2001) e Motta (1990) e realizar uma revisão da literatura, a eficiência é definida
como o “balanço entre os objetivos atingidos e os recursos utilizados para tal” (GOMES,
2009, p. 20).

De maneira complementar, os termos eficácia e efetividade acompanham a
eficiência e se definem, respectivamente, como “constatação de os objetivos foram alcançados
no nível de qualidade esperado” e “se os resultados pretendidos, em termos de efeito social ou
econômico, foram atingidos” (GOMES, 2009, p.20). Estas definições são pertinentes em
função da necessidade traduzir a importância do ajuste fiscal demasiadamente citado acima.

Segundo Giacomoni (2002) apud Wiemer e Ribeiro (2004), os aspectos legais
que eram responsáveis por balizar a necessidade do controle na administração pública.
Atualmente, porém, é observado um novo contexto com inovações em torno de um controle
mais substantivo, ou seja, a avaliação de resultados e impactos de políticas e da eficiência e
eficácia gerencial, como exemplo, o artigo 742 da CF/88. Aspectos de avaliação e gestão de

2

[...] Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a
legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado; [...] (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL, 1988).
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projetos, programas e inclusão do termo planejamento são marcos que atuam neste sentido
(WIEMER e RIBEIRO, 2004).

Além disso, o reequilíbrio entre receita e despesa na administração pública,
alvo do ajuste fiscal, poderia pesar sobre o outro lado da balança, ou seja, aumento
arrecadação tributária. No entanto, esta não é uma estratégia largamente utilizada devido seus
efeitos políticos indesejados, onerando a população de maneira intensa. Estas estratégias
dependem de toda uma análise financeira, com atenção ao mercado consumidor, inflação e etc
(WIEMER e RIBEIRO, 2004).

Toda esta análise retrospectiva auxilia na compreensão da tendência da
máquina pública à reforma e, principalmente, à reforma através da redução das despesas do
setor público. Estes processos são incessantes e ocorrem em larga escala, como estratégia para
adequação aos dispositivos legais existentes e pressões políticas gerais. Em torno deste
objetivo central as mudanças são replicadas e os ajustes são realizados, mudando estruturas,
modelos institucionais e regras do jogo. A linha de raciocínio descrita é perfeitamente
exemplificada pelo caso do governo de Minas Gerais.

Após todo este levantamento teórico relacionado ao tema tratado no trabalho,
no que diz respeito à mudança organizacional em linhas gerais e no setor público em
específico, bem como a cultura das organizações públicas e esta visível propensão para a
redução das despesas da máquina pública e melhor aproveitamento dos escassos recursos
disponíveis, apresenta-se a pesquisa realizada nos termos da metodologia utilizada e a
posterior análise dos dados e informações coletadas.
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3

METODOLOGIA

No que se refere à abordagem do problema a pesquisa é predominantemente
qualitativa, pois, segundo Queiroz e Ckagnazaroff (2010), a pesquisa qualitativa apresenta
uma análise interpretativa dos dados coletados, de modo que os estudos que a utilizam têm
maior facilidade para “descrever a complexidade de determinado problema, analisar a
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais” (RICHARDSON, 1999 apud QUEIROZ E CKAGNAZAROFF, 2010). Tendo
em vista esta definição teórica, entende-se a escolha pelo método qualitativo e se observa a
consonância deste com os objetivos e parâmetros definidos para a pesquisa. No entanto, para
promover a análise foram tabulados alguns apontamentos dos entrevistados e promovida uma
avaliação quantitativa de aspectos relacionados ao processo estudado, de modo que no
contexto geral do trabalho a pesquisa possui um caráter misto.

Com relação aos seus objetivos, a pesquisa realizada se caracteriza como
explicativa devido ao propósito de identificar fatores que determinam ou contribuem para a
ocorrência de fenômenos (GIL, 2010). Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa é
definida como bibliográfica, ou seja, elaborada com base em material já publicado,
documental devido a análise de material interno às estruturas analisadas, e de levantamento já
que se deseja a interrogação direta dos atores envolvidos e produzir conclusões mediante
análise qualitativa (GIL, 2010).

Além disso, selecionou-se também a técnica de observação participante (GIL,
2010), visto que no âmbito das atribuições enquanto membro da Assessoria de Gestão
Estratégica e Inovação (AGEI) houve a efetiva participação no processo de transição e fusão
organizacional analisado. A participação em reuniões que visavam discutir o tema, demanda
de trabalho diretamente relacionada a mudança provocada, entre outros fatores, possibilitou
maior visão crítica e capacidade de análise do caso em questão, além do conhecimento prático
a respeito adquirido durante a participação no processo. Os instrumentos de coleta de dados
envolvem entrevistas semi-estruturadas com roteiros previamente definidos direcionados aos
agentes que possuíram papel relevante ou que possam contribuir com opiniões que
transpareçam a qualidade da transição ocorrida e os efeitos gerados pelas alterações em
questão.
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Dessa forma, na busca pela diversidade de informações acerca da reforma
implantada, mudança organizacional produzida e fusão das secretarias de estado, planejou-se
realizar entrevistas semi-estruturadas em grupos representativos que possuam atores
participativos do processo de transição. A definição segundo os níveis estratégico, tático e
operacional envolvidos no processo auxiliam neste agrupamento e selecionam também os
tipos de informações e percepções concedidas. Logo, as entrevistas perpassaram pelas
estruturas das secretarias envolvidas no estudo de caso analisado, Secretaria de Estado de
Trabalho e Emprego (SETE) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE),
bem como os atores formuladores e diretamente envolvidos com a construção do processo de
transição, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), e da nova estrutura
criada pela fusão, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE).

Vale ressaltar que no estudo realizado, objetiva-se analisar apenas as alterações
ocorridas nas secretarias de Estado de Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Social,
sendo este recorte no contexto apresentado necessário para delimitar os esforços do trabalho.

No nível estratégico foi entrevistada a subsecretária de gestão da estratégia
governamental e o ex-subsecretário de planejamento, orçamento e qualidade do gasto, ambos
da SEPLAG, os quais forneceram em suas entrevistas riquíssimas contribuições relacionadas
à concepção e condução do processo de transição em seu aspecto macro, bem como a visão
referente à reforma e o marco inicial da mudança. Neste nível houve, ainda, entrevistas com
alguns dos membros das comissões de transição da SETE e SEDESE e das pastas
anteriormente a fusão das secretarias. Estas comissões eram compostas pelos secretários
adjuntos, assessores de gestão estratégica e inovação, e superintendentes de planejamento,
gestão e finanças, de modo que as entrevistas não foram aplicadas para a ex-assessora de
gestão estratégica e inovação da SEDESE e para a ex-superintendente de planejamento gestão
e finanças da SETE em função de limitações de agenda e repetição das respostas e
contribuições após certo número de entrevistas realizadas.

No nível tático, foram selecionados alguns assessores, superintendentes e
diretores da nova SEDESE e ex-assessores, ex-superintendentes e ex-diretores das secretarias
anteriormente a fusão, ou seja, atores que ocuparam funções de responsabilidade antes,
durante e posteriormente a mudança, permitindo a compreensão de aspectos mais técnicos e
práticos da reestruturação e respectiva adequação. Além disso, na pesquisa foi importante
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identificar questões relacionadas às áreas meio e finalísticas, às políticas públicas e aos
aspectos gerenciais.

Sendo assim, os servidores selecionados foram o superintendente de Políticas
de Trabalho e Emprego, a superintendente de Capacitação, Monitoramento, Controle e
Avaliação de Políticas de Assistência Social, o diretor de Educação para o Trabalho e o
diretor de Logística e Manutenção.

A análise das informações e depoimentos coletados ocorreu segundo esta
definição em níveis hierárquicos, de modo que os aspectos da reforma administrativa e fusão
das secretarias foram enfatizados no nível estratégico, enquanto a mudança organizacional
possui atenção maior no nível tático. Cabe aqui explicar que se optou por não estender as
entrevistas aos servidores de nível operacional em função da necessidade de contribuição
prevista para os respondentes. A percepção que se desejava obter para a compreensão do caso
estudado era relacionada à concepção do processo de mudança e o efeito por ela gerado na
política pública, principalmente no que diz respeito aos aspectos gerenciais, de modo que se
percebeu que as percepções de nível operacional não contribuiriam neste sentido. Além disso,
a amostragem não seria representativa tendo em vista o quantitativo de funcionários que a
secretaria possui e os objetivos dessa abordagem qualitativa de pesquisa, logo a contribuição
não atenderia as expectativas.

Sendo assim, foram elaborados roteiros de entrevistas diferenciados para cada
nível, de modo que o nível estratégico possuiu dois delimitados. A saber, foram aplicados o
roteiro de nível estratégico direcionado para os subsecretários da SEPLAG envolvidos na
concepção da mudança (ANEXO I) e o roteiro para os membros das comissões de transição
responsáveis em suma pela gestão da mudança (ANEXO II). Para o nível tático composto
pelos gerentes foi aplicado um terceiro roteiro de entrevista (ANEXO III).

Esta orientação foi importante para a construção da estrutura das entrevistas, de
modo que foi extraída da melhor forma possível a contribuição dos atores entrevistados,
porém isto não impediu que diferentes níveis acrescentassem informações relevantes em
aspectos não previstos para os mesmos. Dessa forma, como forma de complementar as
informações coletadas nas entrevistas descritas a análise documental foi utilizada.
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Ao ouvir os diferentes participantes e envolvidos do processo, a intenção
consistiu no levantamento das dificuldades de implantação da reforma, gargalos e entraves
enfrentados. Dessa forma, as dimensões do processo de transição que foram analisadas, bem
como das próprias secretarias em questão, consistiram em aspectos relacionados à estratégia,
processos, estrutura, gestão da mudança, gestão de pessoas e reação à mudança. Esta
delimitação foi realizada a partir do levantamento e agrupamento de aspectos facilitadores e
dificultadores, os quais foram organizados em um quadro aplicado aos entrevistados para o
apontamento dos mesmos (ANEXO IV), bem como embasada na revisão bibliográfica
elaborada no início do estudo, conforme modelo apresentado na Figura 1. À medida que se
analisou as informações das entrevistas aplicadas e a quantificação destes aspectos elencados
as dimensões ou perspectivas de análise foram determinadas de acordo com a necessidade de
agrupamento e semelhança entre os aspectos.
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4

MUDANÇA ORGANIZACIONAL NO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

Este capítulo tem por função estabelecer e delimitar o cenário no qual as
mudanças analisadas ocorreram no âmbito do objeto do presente trabalho, bem como
apresentar de uma maneira geral mudanças anteriores que de alguma maneira impactaram no
contexto do processo decisório atual vivido pelos gestores da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG) e pela Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (SEDESE). No entanto, esta parte do trabalho não se compromete
em trazer uma retrospectiva de processos de mudança, seja qual for o horizonte temporal
adotado, pelos quais o governo mineiro, isto por que a mudança é uma constância no âmbito
da Administração Pública e listá-las aqui não é objetivo do trabalho.

Tendo em vista esta definição, será abordado o Choque de Gestão realizado em
Minas Gerais a partir do ano de 2003 em uma perspectiva dual. Ele estabelecerá não apenas o
contexto ou cenário no qual as mudanças estudadas ocorrem, mas também representa a
principal mudança ocorrida na Administração pública de Minas Gerais já que se tratou de
uma reforma administrativa geral do aparelho do estado. Assim, as três gerações do Choque
de Gestão serão citadas e explicadas, bem como a nova ordem por ele criada durante esses
anos no que tange a atuação das pastas do governo.

4.1

O Choque de Gestão

No cenário político e econômico nacional, na década de 90 emergiram
movimentos de reformas que preconizavam a redução da atuação do Estado, eficiência da
prestação de serviços, qualidade, entre outros aspectos que seguiam uma nova orientação da
ordem mundial, em um contexto de globalização e integração internacional. Reino Unido
(1979), Estados Unidos, países da OCDE e por fim a América Latina recebereu tais
influências (VILHENA e MARINI, 2009).

Na gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a partir de 1995,
estas reformas se institucionalizam com a criação do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado (MARE) e o lançamento de um plano de governo com esta nova
orientação, com objetivos e resultados definidos. Vale ressaltar que anos antes, a nova
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Constituição Federal (1988) trouxe em seu texto instrumentos de planejamento e orçamento
que apoiariam esta ampliação do gerencialismo, já anunciando uma nova visão na
administração pública e da relação dos poderes legislativo e executivo, trata-se do Plano
Plurianual de Ação (PPA) e as leis orçamentárias, anual (LOA) e de diretrizes (LDO)
(VILHENA e MARINI, 2009). Outro marco importante foi a Emenda Constitucional 19 de
1998 que adicionou a eficiência como princípio constitucional da administração pública,
mostrando a congruência da reforma e das necessidades do Estado com os esforços neste
sentido (GOMES, 2009).

Todo este pano de fundo, alguns anos depois, propiciou e sustentou a Reforma
Administrativa de Minas Gerais, intitulada de “Choque de Gestão”, a qual possuiu
especificidades e características particulares que serão apresentadas a seguir. Em resumo, a
reforma combinou medidas de ajuste das contas públicas e geração de um novo padrão de
desenvolvimento (VILHENA e MARINI, 2009). Utilizando de elementos da Nova Gestão
Pública3, o Choque de Gestão foi exemplo na implementação de planejamento estratégico,
foco nos resultados e contratualização por desempenho (GOMES, 2009).
A partir de 2003, sob a ação da reforma, definiu-se um conjunto de “Projetos
Estruturadores” que foram as prioridades do governo. Inicialmente eram 31 projetos, na
segunda geração da reforma (2007 a 2010), o “Estado para Resultados”, eram 57 projetos.
Houve ainda a terceira geração, “Gestão para Cidadania”, iniciada em 2011 (VALLE, 2012).
Estas fases ou gerações da reforma serão mais bem definidas a seguir.

4.1.1 Choque de Gestão – 1ª geração

Em 2003, Minas Gerais apresentava um cenário caótico no que diz respeito ao
aspecto fiscal, impossibilitando sua capacidade de investimento. O equilíbrio das contas
públicas era necessário. Assim, conforme já apresentado acima, o ajuste fiscal e uma visão de
desenvolvimento foram adotados (MINAS GERAIS, 2011c).
Em relação ao ajuste, medidas emergenciais foram tomadas para promover o
equilíbrio fiscal e racionalidade da estrutura do Estado, de modo que incremento da receita
tributária e ações de racionalização do gasto foram as saídas encontradas, sendo que o
3

Nova Gestão Pública (NGP) é um modelo no qual se encontram presentes objetivos destinados à
obtenção do equilíbrio fiscal, maior competição política, atenção social, eficiência e adoção de
características gerenciais com foco no resultado (GOMES, 2009).
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legislativo acabou por conceder ao governador delegação de alguns poderes para acelerar as
medidas (VILHENA e MARINI, 2009). Além disso, medidas estruturantes visando o
desenvolvimento foram tomadas no sentido de produzir uma nova estratégia, visão ambiciosa,
e revitalização dos instrumentos obrigatórios e formais de planejamento, o PMDI – Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e o PPAG – Plano Plurianual de Ação
Governamental. Novas políticas de gestão de pessoas (premio por produtividade e avaliação
de desempenho) e relacionamento com o mercado (Parcerias Público-Privadas – PPP)
também foram ações tomadas nesta fase da reforma (VILHENA e MARINI, 2009).

4.1.2 Estado para Resultados – 2ª geração

Tendo em vista a base criada pelo Choque de Gestão, principalmente com
relação ao novo modelo estratégico e de gestão, esta fase trataria da contratualização dos
resultados atrelado a um sistema de planejamento mais eficiente. Com uma perspectiva
integradora, o Estado para Resultados atuou nesta direção de eficiência na alocação dos
recursos públicos. Vilhena e Marini (2009) trazem em seu texto uma definição que exprime
de maneira completa a ideia desta geração:

A ideia de Estado para Resultados surge, portanto, da necessidade de
integrar as agendas social, econômica e fiscal, frequentemente entendidas
como conflitantes. Para tanto, é necessário ampliar o conceito atual de
equilíbrio fiscal, antes restrito aos resultados em endividamento e superávit,
em direção à qualidade fiscal, que incorpora indicadores objetivos, não só de
desempenho e metas fiscais para o setor público, como também de
resultados das políticas de desenvolvimento econômico e social
(GUIMARÃES e CAMPOS, 2008 apud VILHENA e MARINI, 2009, p.
68).

Áreas de resultados foram delimitadas para que houvesse a materialização
desta estratégia, de modo que cada uma agrega os principais desafios do governo para
apresentar resultados efetivos, além de atenção a qualidade fiscal e inovação. Esta estrutura
básica originou um dos instrumentos ilustrativos mais importantes do que diz respeito ao
planejamento que é o mapa estratégico do Estado.

Ainda no sentido de viabilizar a estratégia, foi criado o instrumento do
“Acordo de Resultados”, que é o próprio contrato de resultados firmado entre as secretarias e
o governador (1ª Etapa) e entre os secretários e suas equipes (2ª Etapa)(VILHENA e
MARINI, 2009). Além disso, um novo PMDI 2007 – 2023 foi estabelecido, e em consonância
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com as premissas trazidas por ele, prioridades e metas foram alinhadas as estratégias definidas
(MINAS GERAIS, 2011c).

4.1.3 Gestão para a cidadania – 3ª geração

Todo este arcabouço institucional foi desenvolvido e seu aperfeiçoamento deu
origem a, até então, última geração do Choque de Gestão, a Gestão para a cidadania. Neste
momento, o cidadão assume um papel mais ativo no cenário político, não apenas como
destinatário das políticas públicas implementadas, mas sim como protagonista na definição de
prioridades estratégicas (MINAS GERAIS, 2011c). Esta é, pelo menos na teoria e no nível do
discurso, a diretriz que o governo adota, a prática deste objetivo possui um nível de
complexidade que não será aprofundado neste estudo.

A Gestão para a cidadania se funda em 4 (quatro) princípios: transparência,
prioridades claras, engajamento da sociedade civil e participação com qualidade. Com uma
perspectiva de rede e integração, o PMDI 2011 – 2030 determina 11 (onze) áreas de
desenvolvimento integrado com o objetivo de promover um comportamento cooperativo, de
modo que estas redes tenham foco em metas ou resultados que serão atingidos através da
definição de objetivos e estratégias, bem como instrumentos mensuráveis de desempenho
como os indicadores (MINAS GERAIS, 2011c).

Dessa forma, o governo vislumbrava promover as transformações necessárias
para a satisfação das necessidades da população e, seguindo a visão estratégica estabelecida,
“Tornar Minas o melhor estado para se viver”, promover maior qualidade de vida e cidadania
ao povo mineiro (MINAS GERAIS, 2011c).

Para ilustrar essa evolução estratégica realizada a partir da reforma
administrativa promovida em Minas Gerais, a Figura 3 que traz o resumo destas fases
apresentadas anteriormente.

50
Figura 3 – Evolução da Gestão no governo de Minas Gerais.

Fonte: SEPLAG (2011) apud Valle (2012, p. 5).

A Figura 3 representa as gerações descritas anteriormente em relação a seus
respectivos períodos, nomes atribuídos e estratégia central, é um breve resumo da seção
desenvolvida.

Todo esse conjunto de ações provocou mudanças organizacionais que
provocaram, em um primeiro momento alterações significativas na estrutura do governo do
estado e ajustes posteriores em diferentes momentos das gerações do chamado Choque de
Gestão.

4.2

Mudança organizacional no Governo do Estado de Minas Gerais: efeitos
provocados na primeira geração do choque de gestão

As mudanças organizacionais resultantes da primeira geração do choque de
gestão impactaram de forma ampla a estrutura do governo do estado. Houve um enxugamento
drástico na estrutura com a extinção de Secretarias e órgãos e o rearranjo estrutural com
diversas fusões e redistribuições de funções e tarefas. Esse período retratou um momento de
ruptura para um modelo de gestão totalmente reformulado o que trouxe efeitos diretos no
funcionamento dos órgãos do governo.

Tendo em vista todo este contexto do Choque de Gestão apresentado, os
Chaves e Marques (2006) estudaram os efeitos das mudanças proporcionadas pela reforma no
estado de Minas Gerais. Os resultados deste estudo apresentam uma importante medida da
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interpretação das mudanças na ótica dos servidores, e proporcionam conclusões que
permitiram analisar os efeitos das mudanças estruturais ocorridas no governo de Minas Gerais
decorrentes da primeira geração do Choque de Gestão. Para fins didáticos da pesquisa, os
autores denominaram Organização Alfa a organização de natureza autárquica do estado de
Minas Gerais, com 4.381 servidores.

Para os autores, a mudança estrutural provocada pelo Choque de Gestão foi a
principal alteração observada em decorrência da reforma. O achatamento da estrutura
organizacional e extinção de cargos ocorreram de maneira efetiva em muitos casos, gerando
certa instabilidade. Os funcionários reconheceram a necessidade da mudança, porém julgaram
inadequada a condução do processo, realizado de maneira muito rápida e brusca. Esta questão
da implementação foi o principal causador da resistência a mudança realizada, de modo que
ocorre o desconforto dos funcionários em função do forte impacto por eles sofrido (CHAVES
e MARQUES, 2006).

Outro fator importante intrínseco a mudança apontado foi a nova dinâmica de
relação com o órgão central de planejamento, a SEPLAG. A perda de autonomia da
Organização Alfa e aumento da influência decisória pela SEPLAG nas questões internas
gerou insatisfação e incomodo aos servidores. Alguns outros fatores como as perdas
financeiras, mudanças comportamentais, conflitos interpessoais, entre outros, também foram
citados. Tais questões pontuais ocasionadas pelo Choque de Gestão acabaram por impactar o
trabalho dos funcionários e, ainda, influenciar o resultado final do processo (CHAVES e
MARQUES, 2006).

Houve também o apontamento para um fator importante na condução do
processo de mudança. Trata-se da participação do servidor na elaboração da mudança, ou
seja, mobilização em torno dos objetivos da mudança, o que por consequência geraria
motivação e sentimento de pertencimento à nova estrutura ou cenário pós-mudança. No caso
analisado por Chaves e Marques (2006) a pesquisa apontou a baixa participação e
envolvimento, fator que acaba ocasionando resistência à mudança e manutenção do status
quo, e em muitos casos até mesmo desmotivação dos funcionários.

Na visão dos autores, o Choque de Gestão, enquanto mudança organizacional
evidenciou em sua primeira geração falta de legitimidade do processo, gerando rejeição e
descrença em relação à mudança, assim como previa Carboni (2000) apud Chaves e Marques
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(2006). Ainda assim, a tendência da nova ordem da gestão pública foram apontadas na
direção da eficiência e equilíbrio financeiro entre receitas e despesas, voltando-se para as
necessidades dos clientes, ainda que na prática estes objetivos se mostrem menos tangíveis
(CHAVES e MARQUES, 2006).

4.3

Mudanças

Organizacionais

alinhadas

às

Políticas

de

Trabalho

e

de

Desenvolvimento Social: efeitos provocados na segunda e terceira gerações do
choque de gestão

No início de 2011, com o novo mandato político, elaboraram-se a Lei Delegada
n. 179/2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do
poder executivo do Estado, e a Lei Delegada n. 180/2011, que dispõe sobre estrutura orgânica
da administração pública do poder executivo do estado de Minas Gerais.

Tendo em vista esta legislação que apoia e embasa a nova estrutura proposta
pelo governo no início do mandato, foi criada a pasta e a respectiva estrutura orgânica e
administrativa da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE). A política de trabalho
e emprego era anteriormente vinculada à pasta de desenvolvimento social, a qual abarcava
além desta as políticas de assistência social e de direitos humanos.

Nota-se a relação estreita entre esta estrutura anterior e a nova criada em 2014,
a qual é o foco desta pesquisa. A análise dos dados e percepções dos atores coletadas leva em
consideração essa semelhança e este processo de mudança tratado nesta parte do trabalho. De
qualquer maneira, esta monografia não objetiva nenhum tipo de comparação entre os dois
processos, sendo este momento apenas de contextualização dos cenários nos quais as
estruturas de governo e pastas analisadas estavam inseridas.

Nas entrevistas realizadas para este trabalho, buscou-se absorver informações
de atores que de alguma forma participaram deste processo de mudança anterior, explicitando
alguma impressão em relação ao mesmo, de modo que alguns entrevistados forneceram
informações relevantes que auxiliam esta breve contextualização do cenário no qual estava
inserido as pastas participantes da fusão organizacional.
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A decisão pela separação e criação da SETE teve um caráter político, conforme
apontamento realizado nas entrevistas aplicadas, com o intuito da valorização da questão do
emprego no estado de Minas Gerais, sendo que umas das fortes propostas do governo que
acabara de assumir era a criação de empregos de qualidade. No entanto, a definição estrutural
apenas não era suficiente para atingir este objetivo traçado, seria necessária maior priorização
da política e temática do trabalho.

De acordo com os entrevistados, o aparelhamento político sob a qual se baseou
a SETE acabou por não gerar os resultados satisfatórios e, ao longo dos três anos de sua
duração, não foi possível observar a melhoria dos serviços ofertados. Ainda que o orçamento
da secretaria tenha apresentado um aumento ao longo do tempo, oriundo principalmente de
convênios e recursos vindos da União através do Ministério do Trabalho, como no caso do
PROJOVEM, não representava o crescimento da importância da pasta frente às demais
secretarias do governo e principalmente na visão da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (SEPLAG).

Sendo assim, no momento em que se percebeu a necessidade do
contingenciamento orçamentário no estado de Minas Gerais, um dos focos de redução
vislumbrados pelo grupo que organizou e orientou o processo foi a extinção da SETE e a
reincorporação à estrutura da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social (SEDESE). Este
marco deu início ao processo de mudança analisado neste trabalho.
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5 MUDANÇA ORGANIZACIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: detalhamento e principais efeitos
no contexto da terceira geração do Choque de Gestão

Em 31 de julho de 2013, o então governador Antônio Augusto Anastasia,
anunciou uma série de medidas que visavam à redução dos gastos da máquina pública
estadual. As iniciativas contemplaram novas alterações que impactaram a estrutura do
governo estadual com a extinção e a fusão de secretarias e órgãos públicos, bem como
alterações administrativas de redução de cargos, frota de veículos, revisão das despesas do
custeio, contribuindo para uma economia de 1,1 bilhão aos cofres públicos (AGÊNCIA
MINAS, 2013).

A extinção de secretarias e, em paralelo, a extinção de cargos públicos, trouxe
a necessidade do estabelecimento de limites quantitativos de cargos para as secretarias do
governo e demais estruturas do executivo. Esta adequação impactou nas definições estruturais
das novas secretarias, dentre elas na fusão das Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Social e de Trabalho e Emprego.

Neste capítulo, serão apresentados o contexto e resultados palpáveis do
processo de mudança. Trata-se da demonstração das estruturas criadas, aspectos legais
relacionados e definições de estratégia da nova SEDESE. A análise documental embasa o que
será apresentado a partir daqui, sendo que, posteriormente, a análise deste novo contexto
gerado e das percepções absorvidas nas entrevistas aplicadas será produzida.

5.1

Dimensões da análise da reestruturação administrativa na Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social

Para realizar a análise deste trabalho, algumas perspectivas são definidas para
que seja possível observar e avaliar a forma como o processo de fusão das secretarias de
estado de Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Social se deu. Trata-se, basicamente, de
definir dimensões nas quais os efeitos da mudança serão agrupados e permitirão verificar
aspectos positivos e/ou negativos da fusão.
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A primeira dimensão é a estratégia, ou seja, definição de objetivos e metas,
padrões e ações, por meio da alocação de recursos e de competências, observando as
necessidades da organização e as influências do ambiente externo (ALMEIDA, NETO e
GIRALDI, 2006). No contexto analisado, tratam-se das alterações estratégicas promovidas
pela fusão organizacional, no que tange a missão, visão, objetivos estratégicos da nova
secretaria, bem como o direcionamento dado pela nova liderança e posicionamento externo,
tendo em vista o contexto de mudança.

A gestão de pessoas será também um dos aspectos abordados, tendo em vista
que a mudança organizacional afeta principalmente as pessoas envolvidas e suas expectativas.
A gestão de pessoas se caracteriza pela capacitação e desenvolvimento do capital humano das
organizações, ou seja, as pessoas que a compõem, de modo que os gestores possuem grande
responsabilidade neste contexto no sentido de motivar e fazer crescer o funcionário para que a
organização seja beneficiada (SOVIENSKI e STIGAR, 2008). Vale ressaltar neste momento
que, apesar de ter sido considerada na abordagem da teoria e nas entrevistas aplicadas o
conceito de “cultura organizacional”, não foi obtidas respostas capazes de produzirem
conclusões interessantes a respeito do tema no caso analisado, de modo que se julgou
pertinente particularizar o conceito e analisar a gestão de pessoas durante o processo de
mudança.

A gestão da mudança, conforme já apresentada teoricamente no capítulo
inicial, é em suma o processo de realização da mudança, com a organização e delimitação de
responsabilidades, bem como do desenvolvimento das adequações necessárias. A importância
desta dimensão é central tendo em vista a necessidade de um bom gerenciamento para que os
resultados produzidos sejam satisfatórios. Sendo assim, a análise das reações às mudanças
realizadas atua como um indicador da qualidade do gerenciamento, de modo que um bom
gerenciamento provoca reações positivas. Esta relação direta entre os aspectos é importante
para avaliar o processo de mudança e a atuação das lideranças, no que diz a boa condução do
processo e mitigação e riscos e focos de resistência.

Os processos também terão atenção especial no estudo em função da
dificuldade de integrá-los na nova estrutura, além de auxiliar nesta discussão administrativa
que será realizada. Neste mesmo sentido da integração necessária, um aspecto se apresenta
muito mais como uma oportunidade do que de fato um possível entrave. Trata-se da política
pública executada, anteriormente de maneira separada, e agora dentro da mesma estrutura,
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possibilitando uma atenção mais completa ao cidadão. Assim, é interessante avaliar estes
aspectos no sentido da possível eficiência produzida pela alteração da configuração estrutural.

Além disso, de modo mais definitivo e concreto, apresentar aspectos legais
relacionados a mudança, bem como as antigas e novas estruturas organizacionais criadas são
importantes neste momento no sentido de promover entendimento de maneira geral dos
resultados e em relação a toda e qualquer perspectiva. Neste momento serão apenas
apresentados estes aspectos, sendo a análise dos mesmos será abordada no próximo capítulo.

5.2

Aspectos legais da mudança envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho e
Emprego e de Desenvolvimento Social

Além do Decreto Estadual 46.289 de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre as
finanças públicas do estado, ou seja, os cortes de gastos determinados (MINAS GERAIS,
2013b), foi publicada a Lei Estadual nº 21.077 de 27 de dezembro de 2013, que dispunha das
fusões e extinções de órgãos e secretarias. No caput da referida Lei, observa-se sua finalidade,
conforme destacado a seguir:

Altera as Leis Delegadas n° 179, de 1° de janeiro de 2011, que dispõe sobre
a organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder
Executivo do Estado, e n° 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais, e dá outras providências (MINAS GERAIS, 2013a, p.1).

A Lei Estadual nº 21.077 de 27 de dezembro de 2013, em seu artigo 1º,
estabelece a alteração do inciso IX do art. 5º, da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de
2011, que instituiu a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE),
com suas subsecretarias de Assistência Social, de Direitos Humanos, e de Trabalho e
Emprego (MINAS GERAIS, 2013a). No art. 21 desta mesma lei, o caput do art. 169 da Lei
Delegada nº 180, de 2011, é alterado para adequar a estrutura orgânica da nova secretaria.

Anteriormente, segundo as Leis Delegadas supracitadas, a estrutura do governo
do estado de Minas Gerais incluía a estrutura das Secretarias de Estado de Trabalho e
Emprego e de Desenvolvimento Social que atuavam de maneira independente com suas
respectivas estruturas, cargos, e políticas públicas definidas (MINAS GERAIS c e d, 2011). A
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alteração oriunda da Lei 21.077 determinou a fusão dessas duas secretarias o que motivou os
objetivos do presente trabalho.

Sendo assim, complementando a legislação até agora apresentada, foi
elaborado e publicado o Decreto Estadual nº 46.576 que dispõe sobre a organização da
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, o Decreto de Competências da
SEDESE. O art. 2 define que a secretaria tem por responsabilidade gerenciar as ações do
Estado que visem o fomento e desenvolvimento social da população, garantindo e
promovendo direitos humanos, provendo condições de superação da situação de
vulnerabilidade social e fomentando políticas de trabalho e emprego (MINAS GERAIS,
2014a).

Algumas das competências previstas são coordenar a Política Estadual de
Assistência Social, promover ações que garantam a eficácia das normas de defesa dos direitos
humanos, coordenar a política estadual relacionada ao trabalho, a geração de emprego e
renda, entre outras. São ao todo 17 (dezessete) competências elencadas neste art. 2º do decreto
apresentado (MINAS GERAIS, 2014a).

Além disso, este Decreto de Competências tem por função regulamentar a
estrutura da secretaria, bem como todas as responsabilidades e competências de cada uma das
áreas que compõe a SEDESE, abarcando subsecretarias, entidades vinculadas, estruturas de
área meio, assessorias e etc.

Vale ressaltar aqui, que este hiato temporal existente entre o anúncio da medida
administrativa pelo governador de Minas Gerais e a mudança efetiva das secretarias, seja no
aspecto prático ou legal, ocorreu no sentido de permitir a adequação dos atingidos pela
mudança. Neste período, do dia 31 de julho de 2013 a 31 de dezembro de 2013, houve a
transição promovida pela mudança, e já fez parte do processo de fusão.

5.3

Aspectos estruturais da mudança envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho
e Emprego e de Desenvolvimento Social

A partir de todo este contexto de mudança traçado e dos marcos legais
relacionados, será apresentado aqui uma breve definição e comparação entre as estruturas
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formais das secretarias envolvidas na mudança e o resultado pós-fusão relacionados à
estrutura, principalmente no que se refere ao novo organograma da SEDESE.

Tendo em vista as novas diretrizes apresentadas para a nova SEDESE, o
organograma da secretaria foi elaborado levando em consideração a entrada da Subsecretaria
de Trabalho e Emprego (SUBTE) a partir de janeiro de 2014 (ANEXO I). As estruturas das
antigas secretarias posteriormente à fusão (ANEXOS II e III) foram alteradas para produzir o
novo organograma a partir de 2014. Estas estruturas têm como base legal as leis delegadas nº
179 e nº 180 já apresentadas aqui de 2011 e os decretos de competências respectivos.

É possível observar nos organogramas uma estrutura mais robusta da SEDESE,
de modo que a SETE não possuía subsecretarias, sendo as superintendências definidas para as
áreas finalísticas. Anteriormente a 2011, a pasta de trabalho era mais umas das subsecretarias
do desenvolvimento social, assim como apresentado anteriormente. É plausível que haja esta
diferença estrutural entre as secretarias tendo em vista a primeira mudança.

O fato de a SEDESE possuir maior estrutura, até mesmo em termos
quantitativos foi levado em conta nas definições realizadas durante o processo de mudança.
Além de questões legais e burocráticas, como o novo nome da secretaria pós-fusão e até
mesmo qual Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) seria mantido posteriormente, esta
definição estrutural foi embasada nesta diferenciação entre as pastas.

Sendo assim, é observado na nova estrutura definida em 2014 (Anexo 3) que
houve de fato uma incorporação da estrutura de trabalho e emprego à pasta de
desenvolvimento social. Criou-se junto à estrutura da SEDESE uma nova subsecretaria, a
Subsecretaria de Trabalho e Emprego (SUBTE). Além disso, visando comportar a nova
estrutura física e de cargos, considerando também o processo paralelo de restrição de cargos,
houve algumas alterações nas definições que anteriormente compunham a SEDESE, como
por exemplo, a Subsecretaria de Projetos Especiais de Promoção Social que passou a ser uma
assessoria posteriormente a fusão.

Em relação à estrutura da SUBTE, segundo os entrevistados, não houve apenas
incorporação das superintendências à nova subsecretaria, mas sim todo um rearranjo sugerido
em participação democrática dos próprios servidores para melhor aproveitamento das
potencialidades da equipe, dos recursos disponíveis e das políticas e ações trabalhadas.
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Com relação à estrutura física, a incorporação seguiu este raciocínio e toda a
estrutura da antiga SETE foi comportada pelo espaço disponível na SEDESE. Esta adequação
gerou certo desconforto momentâneo em função dos deslocamentos que foram realizados
pelos servidores e seus materiais. Alguns meses foram necessários até a perfeita adaptação.

5.4

Aspectos estratégicos e de planejamento envolvendo as Secretarias de Estado de
Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento Social

Após o início da vigência da nova estrutura, já com a fusão das duas
secretarias, a partir de 1 de janeiro de 2014, a nova SEDESE deveria trabalhar no sentido de
se adequar rapidamente as mudanças necessárias, não prejudicando a prestação de serviço nas
áreas finalísticas e por consequência gerando prejuízo para os cidadãos. Assim, um dos passos
iniciais além dos aspectos estruturais e legais já apresentados foi a definição estratégica, a
produção de um planejamento, nova missão e visão, objetivos estratégicos e outros.

Assim como no caso estrutural, a estratégia também foi realizada através de
uma simples união e incorporação dos interesses da pasta de trabalho e emprego aos já
presentes relacionados à assistência social e direitos humanos. Um novo mapa estratégico foi
produzido pela Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação (AGEI) da SEDESE no sentido
de ser um balizador das ações das equipes na secretaria, com a clara definição de objetivos
estratégicos.

É importante ressaltar aqui uma restrição que exerce grande influência sob
todos os aspectos e aparecerá no trabalho como fator limitador das ações da secretaria,
produzindo efeitos nem sempre desejados, trata-se do fato de que 2014 é um ano eleitoral. O
fato de uma nova mudança relacionada a estratégias, objetivos e lideranças ser vislumbrada
em curto e médio prazo limita a produção de uma visão de longo prazo, causando certa
comodidade e ausência de realizações mais ousadas. Este fato é corroborado pela observação
individual enquanto participante e por opiniões dos atores envolvidos apresentadas durante as
entrevistas.

Foi elaborado um novo mapa estratégico da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social – SEDESE (ver Figura 4) que incorporou anseios relacionados ao
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mercado de trabalho e criação de empregos de qualidade, bem como da atenção aos públicos
em situação de vulnerabilidade social.

Figura 4 - Mapa Estratégico da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
(SEDESE) – 2014.

Fonte: Documentação interna, SEDESE, (2014).

A título de exemplo destaca-se o objetivo estratégico de número 3 relacionado
às políticas de trabalho e emprego e o objetivo de número 1 relacionado à redução da miséria
no estado apresentado na Figura 7. A missão e visão da nova secretaria também englobaram
as questões do emprego e da vulnerabilidade social.

Com relação aos mecanismos de planejamento do governo de Minas Gerais
coordenados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), principalmente
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o Acordo de Resultados4, a estratégia da incorporação foi seguida e as metas pactuadas pelo
trabalho e emprego foram adicionadas ao acordo da nova SEDESE junto às equipes que lá já
se encontravam.

A elaboração do Acordo de Resultados da SEDESE em 2014 já havia sido
realizada considerando-se a nova estrutura e as novas equipes já em atividade, de forma que o
acompanhamento e monitoramento estratégico da execução das metas pactuadas já havia
absorvido o processo de mudança. Considerando o período analisado, a falta de integração das
ações em nível estratégico das pastas recentemente unidas pode ter sido influenciado pelo
curto prazo pós-mudança e pelo fato da mudança estar sendo configurada em um ano
eleitoral. Em longo prazo esperam-se novos esforços no sentido da integração, visto que se
este representa não o objetivo principal, alinha-se às consequências esperadas de uma
mudança dessa natureza.

Da mesma forma, outros mecanismos de planejamento como o Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG), e as leis orçamentárias previstas na Constituição
de 1988, apresentaram a incorporação dos recursos e ações previstas do trabalho e emprego à
estrutura do desenvolvimento social. Foi claro o objetivo mais imediatista e de adequação
destes processos, em consonância com as necessidades suscitadas pela mudança
organizacional ocorrida.

5.5

Demais aspectos envolvendo as Secretarias de Estado de Trabalho e Emprego e de
Desenvolvimento Social

Os aspectos relacionados à gestão de processos internos da nova SEDESE pósfusão basicamente foi orientada pela absorção dos processos existentes na “antiga” SETE,
como por exemplo, convênios, processos de compra, processos de viagem, etc. e respectiva
adequação. Isto ocorreu em função da manutenção do CNPJ da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social.
4

O Acordo de Resultados é o instrumento pelo qual são formalizadas e pactuadas as metas das
secretarias e equipes junto ao governador, trata-se da instrumentalização da gestão estratégica do
governo. A 1º etapa pactua metas entre a as secretarias e o governador, enquanto a 2ª etapa tem por
objeto a pactuação de resultados específicos de cada equipe componente dos sistemas segundo a
primeira etapa. Há também o alinhamento estratégico ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
(PMDI). A contratualização define obrigações e responsabilidades das equipes, sendo a elaboração e
acompanhamento realizados pela SEPLAG (MINAS GERAIS, 2014b).
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A gestão de pessoas foi influenciada fortemente pelos processos paralelos de
restrição de cargos públicos e da respectiva necessidade de adaptação, bem como do concurso
público 5 ocorrido que aumentou o quadro de funcionários na nova secretaria. A melhor
alocação das equipes atingiu em maior grau a estrutura da SUBTE, ainda que em pequena
medida tenha causado instabilidade e incertezas na secretaria como um todo.

É importante ressaltar neste ponto que este trabalho não visa promover uma
análise comparativa das estruturas formais e informais das secretarias antes e depois da
mudança. Esta análise de eficiência técnica e até mesmo orçamentária serve como objeto de
uma nova pesquisa, já que o horizonte temporal abordado neste trabalho não permitiria
conclusões interessantes e devidamente embasadas neste sentido.

5.6

A reforma administrativa e o caso SEDESE sob a perspectiva dos atores
envolvidos

A mudança estrutural pela qual passou a Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (SEDESE) no início de 2014 acabou por gerar diversas
consequências, tangíveis ou não, no âmbito da secretaria. Tais consequências provocaram
efeitos diretos e indiretos nas ações realizadas pela pasta, mas, principalmente, na forma com
que os profissionais da SEDESE realizavam suas atividades.

Sendo assim, buscar entender a percepção dos atores diretamente envolvidos
no processo de mudança e no consequente período de adaptação, sejam eles responsáveis pela
concepção da mudança ou apenas pela inevitável adequação, é importante para que seja
possível levantar informações pertinentes para a análise do processo. Nas próximas seções,
serão apresentados os dados coletados por intermédio de entrevistas semiestruturadas aos
atores envolvidos e pela aplicação de um levantamento relacionado diretamente aos aspectos
que influenciaram a mudança, conforme previsto na metodologia do trabalho.

5

CONCURSO UNIFICADO (EDITAL SEPLAG Nº 04/2013): Concurso Unificado para provimento
de cargos do quadro de pessoal dos seguintes Órgãos e Entidades: AGE, SEPLAG, SETOP, IPSM,
IDENE/SEDVAN, SEC, SEEJ, SEDESE, SETE, SETUR, UTRAMIG, UEMG, SEMAD, IEF, FEAM
e IGAM (SEPLAG, 2014).
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5.6.1 Aspectos positivos e negativos que influenciaram o processo de transição para a fusão
SEDESE-SETE

Juntamente com a aplicação das entrevistas semiestruturadas, foi solicitado aos
respondentes que apontassem, seguindo uma lista pré-definida (Anexo IV), a influência que
certos aspectos tiveram no processo de mudança analisado neste trabalho. A lista continha ao
todo 57 (cinquenta e sete) aspectos relacionados ao processo de mudança definidos
arbitrariamente. O respondente deveria assinalar se o aspecto teria sido negativo, positivo ou
não influenciado o processo de transição, de modo que o relatório produzido compila a soma
das quantidades de pontos que cada aspecto recebeu no total dos respondentes.

Os resultados desta coleta de informações são apresentados a seguir. Vale
ressaltar que estes aspectos foram agrupados segundo categorias ou perspectivas que
direcionarão e auxiliarão na análise destes resultados e no encaminhamento de uma conclusão
devidamente embasada para o trabalho. É importante dizer que estes aspectos não são
estanques, muitos deles permeiam e influenciam mais de uma perspectiva.

As categorias são, basicamente, relacionadas à estratégia da SEDESE como um
todo para prosseguimento de suas ações, gestão de pessoas antes e depois do marco da fusão,
gestão dos processos da secretaria muitas vezes integrados e que foram responsáveis por
absorver as demandas que a Subsecretaria de Trabalho e Emprego (SUBTE) teve após a
incorporação, a estrutura funcional e organizacional, a gestão da mudança em si seja no
processo de transição ou no período após a fusão e as reações às mudanças promovidas
geradas na concepção dos atores e equipes envolvidos.

Do total de aspectos elencados, que são 57 (cinquenta e sete) ao todo, a
perspectiva com maior número de aspectos é a gestão de pessoas com 14 (quatorze). Na
Tabela 1, observa-se a contagem do quantitativo destes aspectos.
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Tabela 1 – Quantitativo de aspectos elencados segundo as perspectivas de análise
definidas para o processo de mudança ocorrido na SEDESE entre 2013 e 2014.
Perspectivas

Quantitativo de aspectos elencados

Estratégia

6

Estrutura

13

Gestão da mudança

13

Gestão de pessoas

14

Processos

4

Reações à mudança

7

Total

57

Fonte: Elaboração própria.

Tendo em vista esta categorização dos aspectos elencados, compilaram-se os
resultados e apontamentos dos respondentes em relação a cada aspecto por categoria. A
Tabela 2 apresenta os valores percentuais de participação de cada dimensão ou perspectiva de
análise no total de aspectos apontados como positivos, negativos, ou que não influenciaram o
processo de mudança contido na fusão entre as secretarias SEDESE e SETE no início no ano
de 2014. Obviamente, estes números são diretamente afetados pelo quantitativo de aspectos
elencados em cada uma das perspectivas, no entanto, ainda assim é interessante avaliar o grau
de participação e influência no total de percepções positivas e negativas.
Tabela 2 – Percentual de influência de cada perspectiva de análise no total de aspectos
apontados pelos respondentes como positivos, negativos ou sem influência no processo
de mudança organizacional da SEDESE entre 2013 e 2014.
Perspectiva

Positivos (%)

Negativos (%)

Não influenciaram (%)

Estratégia

9,58

5,85

14,79

Estrutura

18,56

18,54

30,18

Gestão da Mudança

22,75

25,37

20,12

Gestão de Pessoas

37,72

19,02

21,30

Processos

3,59

9,76

6,51

Reações à mudança

7,78

21,46

7,10

Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar a Tabela 2, é possível observar que, em relação aos aspectos
apontados como positivos, a maior influência foi da dimensão “Gestão de Pessoas”, enquanto
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para os aspectos apontados como negativos, a dimensão “Gestão da Mudança” possui maior
nível de participação no total. Nota-se, portanto, a boa avaliação da condução da gestão de
pessoal durante o processo de mudança, ainda que o restante da gestão da mudança não tenha
sido satisfatório segundo a avaliação dos entrevistados.
Cabe ressaltar ainda, a forte participação da dimensão “Reações à mudança” no
total de aspectos negativos tendo em vista seu menor número de aspectos elencados, ou seja, a
avaliação nesta dimensão é muito negativa. É interessante ainda, o comportamento neutro da
dimensão “Estrutura” que, como se já não bastasse o equilíbrio em baixos percentuais de
participação positiva e negativa, possui o maior percentual de aspectos que não influenciaram
o processo de mudança segundo a percepção dos respondentes.

Sendo assim, é possível notar que as três dimensões com maior quantitativo de
aspectos elencados, “Gestão de Pessoas”, “Gestão de Mudanças” e “Estrutura” são também as
responsáveis pelos maiores índices de aspectos positivos, negativos e não influenciáveis
respectivamente. Isso corrobora com a observação de que uma maior quantidade de aspectos
relacionados promove a maior participação no total de avaliações.

Dessa forma, o Gráfico 1 foi produzido para refinar estas duas análises já
mostradas e apresentar o percentual de respostas categorizadas como positivas, negativas e
não influenciáveis em relação ao total de respostas possíveis para cada perspectiva. Vale a
explicação de que o somatório de cada perspectiva pode não totalizar as respostas possíveis
visto que era facultado ao respondente assinalar cada aspecto, ou seja, alguns entrevistados
optaram por não assinalar ou opinar sobre alguns aspectos elencados na lista disponibilizada.
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Gráfico 1 – Percentual de respostas relacionadas à percepção dos respondentes sobre os
aspectos que influenciaram a mudança organizacional ocorrida na SEDESE entre 2013
e 2014, em relação ao total de respostas possíveis para cada dimensão de análise.
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Fonte: Elaboração própria.

É possível notar neste gráfico as proporções que a Tabela 2 não traz, e uma
uniformização para que haja a possibilidade de comparação entre as dimensões delimitadas.
Dessa forma, nota-se o destaque negativo para as perspectivas “Processos” e “Reações à
mudança” e positivo para a perspectiva “Gestão de Pessoas”. “Estrutura” e “Estratégia”
mantêm seu caráter neutro e equilibrado.
A grande diferenciação neste momento está relacionada à dimensão “Gestão da
mudança”, a qual possui um grande quantitativo de aspectos negativos em função dos vários
aspectos a ela relacionados, mas proporcionalmente ao total de respostas possíveis acaba por
reduzir esta disparidade. Ainda assim, esta dimensão é foco de insatisfação segundo os
respondentes, refletindo na péssima avaliação que a perspectiva de “Reações à mudança”
apresentou, já que a segunda acaba sendo uma resposta imediata à primeira. Posteriormente,
os apontamentos e percepções dos entrevistados serão apresentados e corroborarão com a
avaliação negativa destas perspectivas e, principalmente, dos “Processos”, apontado como
principal gargalo operacional do processo de mudança.

Promovidas as análises em relação às dimensões, mostra-se no Quadro 6,
segundo o apontamento dos entrevistados, os aspectos mais lembrados positivamente e
negativamente para exemplificar as questões aqui já tratadas.
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Os aspectos positivos mais apontados são relacionados ao envolvimento e
relacionamento dos atores envolvidos, sejam eles servidores, equipes, lideranças, de modo
que eles pertencem à dimensão “Gestão de Pessoas”, já citada como mais influente para
avaliações positivas. O aspecto “Criação das comissões de transição” é o único que destoa
deste pequeno padrão citado, visto que foi uma das iniciativas interessantes e válidas tomadas
durante a gestão da mudança.

Para os aspectos negativos, a resistência é o principal problema ocasionado em
função da mudança, isto porque a instabilidade e movimento que a mudança traz acabam por
produzir esta resistência, de modo que é papel do processo de gestão da mudança minimizar
estes efeitos negativos intrínsecos. Neste mesmo sentido, o plano e o tempo para realização da
mudança não foram bem avaliados e, assim, é notória a participação negativa efetiva das
dimensões “Gestão da mudança” e “Reações à mudança” conforme já citado anteriormente.
Quadro 6 – Os 5 aspectos que mais influenciaram positivamente e os 5 aspectos que mais
influenciaram negativamente, segundo o apontamento dos respondentes, o processo de
mudança organizacional da SEDESE entre 2013 e 2014.
5 ASPECTOS POSITIVOS MAIS

5 ASPECTOS NEGATIVOS MAIS

APONTADOS PELOS

APONTADOS PELOS

RESPONDENTES

RESPONDENTES

Relacionamento entre equipes da mesma Resistência à mudança por parte dos
secretaria de origem

funcionários

Envolvimento dos gestores das secretarias Período estipulado para adaptação às
fundidas

mudanças

Relacionamento entre chefias da mesma Resistência institucional das secretarias
secretaria de origem

afetadas

Conhecimento técnico das equipes

Clima organizacional

Criação das comissões de transição

Planejamento da mudança

Fonte: Elaboração Própria.

Vale ressaltar que um aspecto que possuiu destaque negativo, mas não entrou
nesta lista apresentada, foi o “Fluxo de processos integrados”, o qual será mais bem tratado na
apresentação das respostas dos entrevistados com a exemplificação de problemas causados em
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função do não planejamento da integração dos aspectos operacionais das secretarias
envolvidas na mudança.

Os 3 (três) roteiros que foram utilizados tiveram suas perguntas elaboradas
segundo a contribuição prevista para cada tipo de ator específico, bem como foram orientadas
pelas mesmas perspectivas de análise definidas na seção anterior de apresentação dos aspectos
que influenciaram a mudança. Em relação à identificação dos respondentes, convencionou-se
utilizar apenas o cargo ocupado pelo entrevistado como forma de identificá-lo.

Sendo assim, as informações apresentadas seguirão esta orientação segundo as
categorias arbitrariamente definidas e discriminadas na metodologia. O objetivo dessa
definição é devido à forma com que se pretende analisar os dados levantados, identificando e
agrupando as mudanças promovidas para adequação à nova realidade com que a SEDESE se
deparou, bem como os efeitos ocasionados por todas estas alterações.

Vale ressaltar, que muitas destas questões já foram apresentadas no capítulo
anterior com uma abordagem mais prática e empírica, ou seja, de como de fato ocorreram às
mudanças no âmbito da secretaria durante o processo de mudança. Neste momento, tais
questões serão retomadas, mas agora com uma abordagem crítica através da análise e
percepção dos atores envolvidos.

Estas perspectivas auxiliam também na produção de um entendimento acerca
das melhores formas de se conduzir um processo de mudança. A análise destes resultados
apresentados também seguirá este agrupamento.

5.6.2 A Gestão da Mudança promovida durante a transição e a fusão das secretarias

Na Reforma Administrativa ocorrida em Minas Gerais analisada, com atenção
especial às alterações ocorridas no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social (SEDESE), trata-se como período do processo de mudança a partir
do dia 31 de julho de 2013, ou seja, após o marco legal de publicação do decreto que previa o
corte de gastos no estado. O período de transição ocorreu desta data até o dia 1 de janeiro de
2014, quando de fato se realizou a fusão das secretarias em questão.
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Ainda após a fusão, no sentido de se adequar a nova realidade, a SEDESE
promoveu diversas alterações, as quais são tratadas neste trabalho, retomando a estabilidade
em meados de 2014. Portanto, considera-se como período do processo de mudança a data da
publicação do decreto e o mesmo mês de julho, porém do ano de 2014, ou seja, 1 (um) ano.
Esta delimitação temporal precisa é importante para promover a apresentação e posterior
análise da percepção dos atores envolvidos quanto a Gestão da Mudança.

Sendo assim, é importante apresentar brevemente a construção da concepção
da Reforma até a publicação do decreto. Segundo a subsecretaria de gestão da estratégia
governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o ponto de
partida da Reforma Administrativa foi a necessidade do ajustamento orçamentário. Tendo em
vista a diretriz, foi realizado um estudo com duração aproximada de um mês, por um grupo de
trabalho constituído por profissionais da SEPLAG, que avaliaram as possibilidades de
redução de custos e ganhos de eficiência da aplicação dos recursos.

[o grupo de estudo avaliou] as possíveis alterações e fusões que poderiam ser
feitas para gerar alguma economia. A primeira medida foi a redução de
cargos comissionados, sendo um corte linear de 20% em todas as secretarias,
e o estudo de quais secretarias poderiam ser fundidas e órgãos que poderiam
ser extintos. (Subsecretária de gestão da estratégia governamental SEPLAG, 2014).

O resultado deste estudo foi submetido à avaliação do governador para
publicação do decreto e, a partir daí, iniciar o processo de mudança, reestruturação
organizacional e trâmites legais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O decreto
possuía ainda questões referentes a implantação Centro de Serviços Compartilhados (CSC)6,
bloqueio da contratação de estagiários, corte dos cargos comissionados, projeto de
centralização das regionais, entre outros, de modo que “o decreto não entrava no mérito da
fusão ou extinção de órgãos [...] deu apenas algumas diretrizes básicas”. (Subsecretária de
gestão da estratégia governamental, 2014).

O ex-subsecretário de planejamento, orçamento e qualidade do gasto da
SEPLAG citou, ainda, um fator externo não determinante, mas que influenciou a realização
Centro de Serviços Compartilhados – CSC está sendo implantado para otimizar e padronizar a
prestação de serviços internos e fortalecer as atividades estratégicas dos órgãos lotados na Cidade
Administrativa, mapeando e redesenhando os fluxos de processos internos. Áreas como execução de
despesas, gestão de compras, patrimônio, facilities, repasse de recursos de saída e gestão de viagens,
são atingidas pelo CSC. (CONSAD, 2014).
6
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da Reforma Administrativa trata-se dos movimentos sociais e manifestações populares
ocorridos em meados do ano de 2013. A pressão popular por cortes de gastos públicos em
comunhão com a melhor prestação dos serviços ofertados para a população ocasionou esta
necessidade de mudança, refletindo diretamente no governo e promovendo ações neste
sentido, como esta Reforma Administrativa analisada.

Em relação ao caso específico da SEDESE, o ex-subsecretário de
planejamento, orçamento e qualidade do gasto da SEPLAG explicou que há propensão do
governo em trabalhar sempre com estruturas mais enxutas em relação à quantidade de pastas,
mas que pressões políticas acabam por abrir e criar novas estruturas. Este foi o caso de
separação inicial das pastas de trabalho e desenvolvimento social em 2011, e que quando
houve viabilidade política se retornou à forma inicial. Corroborando com esta afirmação, o
assessor de gestão estratégica e inovação da SEDESE disse que a Secretaria de Trabalho e
Emprego (SETE) sempre foi aparelhada politicamente e a ausência de resultados expressivos
ocasionou no fato de ela ser um dos focos de cortes de gastos.

Segundo o secretário adjunto da SEDESE, o fato de as pastas já terem sido
unidas até 2011 foi um fator facilitador na mudança e que as políticas sociais dependem do
trabalho e emprego, vislumbrando em longo prazo ganhos efetivos na execução das políticas.
Citou ainda, a necessidade de vontade política para que a temática do trabalho e emprego
tenha destaque. No entanto, tanto ele quanto o subsecretário de trabalho e emprego da
SEDESE (SUBTE-SEDESE), citaram o fato de não ter havido consulta por parte da SEPLAG
às áreas finalísticas na elaboração e concepção da Reforma Administrativa. O subsecretário
citou ainda a perda de autonomia que a pasta de trabalho e emprego sofreu após a fusão das
secretarias.

Este caráter top down da Reforma foi justificado pela subsecretária de gestão
da estratégia governamental da SEPLAG devido à necessidade do prazo estabelecido e
mitigação dos riscos de resistência às mudanças por parte dos demais atores. Ainda assim,
após o decreto, a pressão por alterações e adequações permeou a transição das secretarias no
geral, ainda que especificamente no caso da SEDESE as lideranças tenham sido, de certa
forma, receptivas às alterações. Além disso, ambos concordaram que as diretrizes estratégicas
do governo do estado dadas através do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI
2011-2030) e a perspectiva do Estado em Rede auxiliaram na realização das mudanças e no
remanejamento das estruturas executivas do estado.
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No âmbito da gestão da mudança na SEDESE e na SETE, sabia-se previamente
da criação de comissões de transição para que os assuntos referentes à fusão fossem tratados
nas secretarias, sendo que os membros deste grupo de trabalho ocupavam posições de
destaque das respectivas pastas (secretário-adjunto, assessor de gestão estratégica e inovação
e superintendente de planejamento, gestão e finanças). Assim, propositalmente, alguns dos
membros destas comissões foram selecionados para as entrevistas. Obviamente, eles citaram
estes grupos de trabalho como principal iniciativa de gestão da mudança realizado para
promover a fusão organizacional.

No entanto, os membros indicaram que não houve um planejamento efetivo
para estas comissões, tendo sido realizadas poucas reuniões (cerca de 5 reuniões) nas quais
foram discutidas medidas relacionadas a definição do novo nome e razão social da secretaria
fundida, de qual Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) seria mantido, cargos de
lideranças, entre outros, não havendo tempo hábil para as demais definições. Segundo o exsuperintendente de planejamento, gestão e finanças da SEDESE, houve certa disputa de poder
institucional nesta fase de adequação das questões, discussões relacionadas às questões
operacionais foram deixadas de lado destas reuniões de transição. Este fator foi corroborado
nos relatos do assessor de gestão estratégica e inovação e secretário adjunto ambos da
SEDESE. Ainda assim, apesar de não ter produzido todos os resultados desejados, foi positiva
a atuação das comissões de transição. Exemplificando tais observações, um dos membros das
comissões afirmou que:

[...] não havia dentro da agenda dos dois, [SEDESE e SETE] espaço ou
mesmo equipes que pudessem se comprometer exclusivamente com essas
demandas da fusão para estar resolvendo este tipo de problema, [de modo
que] algumas medidas simples, mas pontuais foram tomadas dando um
efeito positivo. [Porém], aquelas realmente de maior impacto não seriam ou
não foram possíveis de ser tomadas. (Ex-superintendente de planejamento,
gestão e finanças – SEDESE, 2014).

Além disso, o subsecretário de trabalho e emprego da SEDESE e secretário
adjunto da SETE em 2013, assim como o atual secretário adjunto da SEDESE e ocupante do
mesmo cargo à época, citaram a preocupação com a gestão de pessoas devido a inevitável
extinção de cargos e a intrínseca instabilidade que a mudança provoca, procurando através da
gestão da mudança mitigar os riscos inerentes às alterações ocorridas e a resistência natural
dos funcionários. Foi citada até mesmo a forma com que era realizada a comunicação das
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lideranças da SETE para os funcionários com relação às informações mais atualizadas do
processo de transição. Havia nesta secretaria em 2013, uma estrutura de governança com
reuniões periódicas e participativas nas quais havia profissionais representantes das diversas
áreas da secretaria.

Por fim, o secretário adjunto da SEDESE explicou a tentativa de atenção à
gestão de contratos e convênios para que a execução das atividades normais e rotineiras das
pastas fundidas, de modo que houve prejuízo neste sentido em razão da mudança. Estas
questões de gestão de pessoas e de processos serão tratadas de forma mais detalhada a seguir.

Na ótica dos gestores de nível tático, e aqui se considera os médios gerentes,
superintendentes e diretores, que compõem o quadro de profissionais da SEDESE, também
teceram diversas críticas em relação à ausência de planejamento e deficiência na gestão da
mudança. É fato que estes atores, e vale ressaltar que não foram entrevistados todos, apenas
receberam as diretrizes das mudanças e tiveram que adequar suas equipes com o processo de
transição ou mesmo de fusão em andamento. Justamente em função deste fato, eles puderam
observar vários dos efeitos ocasionados em razão da mudança, seja sobre a gestão de suas
equipes, os processos com quais costumam lidar, a estratégia adotada ou a estrutura funcional
particular das equipes e geral da secretaria.

O superintendente de políticas de trabalho e emprego da Subsecretaria de
Trabalho e Emprego (SUBTE-SEDESE) afirmou que o processo de mudança foi
desorganizado e tecnicamente mal conduzido, de modo que a fusão em si inevitavelmente
ocorreria. No entanto, os efeitos e riscos intangíveis por ela gerados deveriam ter sido
cuidadosamente planejados e mitigados a fim de não ocasionar prejuízos e conduzir um
processo de transição com qualidade e sucesso, o que de fato não ocorreu.

[...] estratégia de mudança, seu propósito e os resultados / benefícios devem
estar claros e perfeitamente alinhados com as gerências estratégicas e com as
médias gerências (nível tático). É preciso cuidar do lado de gestão de
pessoas com cautela, conduzindo as equipes para as mudanças, através da
mudança, tendo foco no resultado final. Isso não ocorreu e o resultado foi
ruído e ineficiência. As coisas naturalmente se assentam, mas perde-se
produtividade e tempo ao longo do caminho. (Superintendente de políticas
de trabalho e emprego, SUBTE-SEDESE, 2014).

Com críticas semelhantes, o diretor de logística e manutenção da
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF-SEDESE) citou sua experiência
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no que diz respeito à incorporação da área meio da antiga SETE e dos seus respectivos
processos, adequação na qual houve maior desconforto e resistência de toda a fusão. Segundo
ele, estas questões de cunho operacional foram tratadas de fato após a fusão legal, ou seja, em
2014, de modo que a “transição” destes processos ocorreu com a nova estrutura em curso. Tal
fator prejudicou e atrasou compromissos e atividades da secretaria. Esta afirmação corrobora
com o que muitos dos gestores participantes da comissão de transição disseram a respeito da
ausência de atenção das questões operacionais nas reuniões realizadas. Outra crítica
importante foi relacionada à comunicação da transição na SEDESE à época, citada pela
superintendente de capacitação, monitoramento, controle e avaliação de políticas de
assistência social da Subsecretaria de Assistência Social da SEDESE.

Em contrapartida, o diretor de educação para o trabalho da SUBTE-SEDESE
vislumbrou diversos aspectos positivos e favoráveis a todo o processo de transição conduzido,
citando a importância das comissões de transição, transparência do processo de corte de
pessoal, papel motivador das lideranças e um saldo final positivo da mudança em si. Ainda
assim, apontou para a necessidade de monitoramento do processo de mudança, para absorção
de boas práticas e para que não houvesse perda do conhecimento e experiência gerada.

5.6.3 Reações às mudanças promovidas para concretização da fusão das secretarias
SEDESE e SETE e posterior adaptação ao novo contexto observado

As consequências diretas do gerenciamento do processo de transição e da
mudança organizacional como um todo são as reações que os atores envolvidos, sejam os
servidores individualmente, liderança, equipes ou o contexto institucional geral, têm durante e
após a mudança. Logo, reflexos de uma gestão da mudança ineficiente são reações adversas e
negativas como, por exemplo, a resistência. Conforme visto na revisão teórica inicial do
trabalho, os focos de resistência têm sempre início na individualidade dos servidores e podem
perpassar pelas equipes, liderança ou resistência institucional e, durante o processo de
mudança, é papel principalmente das lideranças trabalhar no sentido de minimizar estes
efeitos perversos gerados, sendo a comunicação a principal arma para reduzir incertezas e, por
consequência, a resistência dos envolvidos.

Nas entrevistas realizadas, os respondentes, independente do nível pertencente,
corroboraram com a afirmação acima ao analisar e concluir a respeito do caso concreto. A
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resistência à mudança, a instabilidade e o clima de incerteza são derivados de uma mudança
mal realizada. Segundo o assessor de gestão estratégica e inovação da SEDESE, a resistência
gerada não se dá em função da mudança, mas sim em razão da falta de comunicação da
mudança. Desta forma, é possível observar que a atuação das lideranças no sentido de
promover esta comunicação tem como função reduzir e minimizar estes riscos.

Neste sentido, duas opiniões divergentes foram observadas nas entrevistas. A
superintendente de capacitação, monitoramento, controle e avaliação de políticas de
assistência social da Subsecretaria de Assistência Social da SEDESE afirmou que a falta de
comunicação gerou medo nos servidores, de modo que a falta de discussão sobre a mudança
em todos os níveis prejudicou a gestão da mudança. No entanto, o diretor de educação para o
trabalho da Subsecretaria de Trabalho e Emprego da SEDESE disse que as lideranças
envolvidas foram capazes de segurar a resistência e motivar as equipes, de modo que, no caso
da antiga SETE, à época da transição no final de 2013, reuniões de governança tinham como
função promover esta comunicação aos servidores e gerando entendimento satisfatório aos
mesmos, conforme citou o assessor de gestão estratégica e inovação e o subsecretário de
trabalho e emprego ambos da SEDESE.

Em relação ao clima organizacional, os respondentes disseram que não houve
qualquer esforço de diagnosticar esta questão após a mudança e que ele foi afetado em função
de todas estas alterações, de modo que a maioria deles atribuiu a mudança do clima à própria
resistência a mudança, que após alguns meses da fusão já foi superada. Para exemplificar, o
ex-superintendente de planejamento, gestão e finanças da SEDESE explicou que “há
resistência relacionada aos ritos cotidianos de trabalho e que com a mudança gera um nível de
preocupação, e necessidade de adequação ao novo cenário. O dia a dia amenizará esta
ansiedade, que ainda não foi totalmente resolvida 8 meses após a fusão legal”. (Exsuperintendente de planejamento, gestão e finanças da SEDESE, 2014). No entanto, sabe-se
por análise documental que uma pesquisa de clima organizacional, sem ênfase na mudança
organizacional, está sendo aplicada aos servidores.

5.6.4 Gestão de pessoas e do novo quadro de profissionais da SEDESE após a fusão

A questão mais afetada em toda e qualquer mudança do nível da fusão
organizacional analisada é a gestão de pessoal. Devido à necessária reestruturação, o corte e
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remanejamento de servidores é sempre uma questão delicada para a gestão da mudança,
necessitando da devida atenção das lideranças e dos responsáveis para minimizar incertezas e
clima de instabilidade.

Com relação ao corte no quadro de servidores e reestruturação das equipes, a
subsecretária da gestão da estratégia governamental da SEPLAG explicou que paralelamente
a mudança na SEDESE, ocorria um corte linear de 20% nos cargos comissionados das
secretarias do estado e proibição da utilização de funcionários terceirizados da MGS (Minas
Gerais Serviços) em funções de área meio. A adequação a esta nova diretriz bem como a nova
estrutura da SEDESE foi ponto crucial na gestão de pessoas durante a mudança. Como
exemplo, foram apontadas questões referentes ao acúmulo de serviço em função do reduzido
quadro de servidores e aumento da demanda com a chegada da SUBTE-SEDESE.

No caso da SUBTE-SEDESE, a nova estrutura foi criada em parceria com os
próprios servidores e esta participação ajudou na redução das incertezas, conforme cita o
diretor de educação para o trabalho da SUBTE-SEDESE. Porém, faltou ainda certa diretriz
das lideranças responsáveis por reportar a sugestão de estrutura para a aprovação da
SEPLAG, segundo a explicação do secretário adjunto da SEDESE. Quanto às novas chefias
da secretaria, ele explicou que foram analisados perfis e a escolha foi realizada juntamente
com a SEPLAG.

Por fim, se acrescenta a experiência relata pelo superintendente de políticas de
trabalho e emprego a seguir:

A gestão de pessoas na equipe da SPTE iniciou-se no ano de 2014 com uma
tarefa bem simples, mas que fez toda a diferença: o alinhamento dos
objetivos de cada área de atuação, seguido do estabelecimento de metas
tangíveis. A partir daí, realizou-se um seminário com todos os membros do
setor para discutir resultados e estabelecer os valores da nova equipe de
trabalho. Feito isso, iniciei com cada diretor um trabalho de definir quais as
5 competências fundamentais necessárias a cada área. As competências
foram traçadas e também o grau de maturidade de cada um em relação a
elas. Assim, traçou-se um plano de desenvolvimento individual.
(Superintendente de políticas de trabalho e emprego, SUBTE-SEDESE,
2014).

É importante citar que, em alguns casos, esforços individuais dos gerentes não
necessariamente envolvidos na concepção da mudança, auxiliam na minimização das
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incertezas e conflitos e na valorização dos servidores. Como exemplo, já foram citadas
reuniões realizadas na SETE para comunicação e este trecho transcrito das entrevistas.

5.6.5 As alterações estruturais promovidas para adequar a SEDESE após a fusão

As redefinições da estrutura principalmente da SUBTE-SEDESE, a qual
deveria ser inserida no organograma da antiga SEDESE, foram realizadas de forma
participativa com reuniões envolvendo vários servidores da estrutura da antiga SETE. Os
respondentes afirmaram que, em relação ao fator estrutura, este foi o principal foco de
alterações e que esta mudança, ainda que brusca e traumática, devido ao modo como foi
conduzida, apresentou resultados positivos e satisfatórios.

O secretário adjunto da SEDESE explicou que na proposta de reestruturação
administrativa da secretaria, as maiores alterações de fato foram na SETE que assumiria o
status de subsecretaria (SUBTE), ocorrendo adaptações em menor dimensão na estrutura que
a SEDESE já possuía. Segundo ele houve participação efetiva da SEPLAG nestas definições
já que o aval da mesma era imprescindível. De qualquer forma, a diretriz geral era de
unificação das áreas finalísticas, conforme explicado, e extinção da área meio da “antiga”
SETE. Alguns servidores desta antiga estrutura foram aproveitados pela SEDESE. (Exsuperintendente de planejamento, gestão e finanças da SEDESE, 2014).

Neste mesmo sentido o assessor de gestão estratégica e inovação da SEDESE
explica que “a SEPLAG deu abertura para discussão no âmbito das secretarias, havendo uma
construção coletiva com gabinetes e Assessorias de Gestão Estratégica e Inovação (AGEIs),
com a participação dos servidores e sem influência política.” (Assessor de gestão estratégica e
inovação da SEDESE, 2014). Ele julgou positivo este processo e a visão crítica da SEPLAG
na negociação desta proposta estrutural.

. A absorção da mudança estrutural é mais simplificada devido ao status de
situação dada e em grande parte pela forma com que foi conduzida. No entanto, seus efeitos
diretos, e estes sim percebem vários aspectos que sofreram influência negativa, são definidos
a seguir, apresentando-lhes sob a perspectiva dos entrevistados, a saber: gestão da estratégia,
gestão de pessoas e gestão de processos.
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5.6.6 As diretrizes estratégicas na nova SEDESE

Anteriormente, foi mostrada a construção e adaptação da estratégia da
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) para o ano de 2014
tendo em vista as mudanças ocasionadas pela fusão organizacional. O novo mapa estratégico
da secretaria foi apresentado, bem como o processo de construção do mesmo. Da mesma
forma, a elaboração do Acordo de Resultados e das metas estratégicas constituiu esta parte do
trabalho que visava apresentar em termos práticos como foi dado este processo de adaptação.

De maneira sucinta, foi observada apenas a união das metas, objetivos e até
mesmo do planejamento financeiro das pastas de trabalho e emprego e de desenvolvimento
social sem qualquer ação integradora das políticas fundidas. Neste momento, apresenta-se a
percepção dos respondentes que participaram das entrevistas em relação a esta perspectiva.
Será tratada também, como parte da estratégia da SEDESE, a perspectiva de integração das
políticas públicas no pequeno, médio e longo prazo.

Foi consenso entre os entrevistados, seja de nível tático ou estratégico, a
propensão dos gerentes da SEDESE em manter as estratégias que já eram adotadas
anteriormente à fusão, assim como já mostrado empiricamente. Vários entrevistados citaram o
fato de 2014 ser um ano eleitoral como impedimento para desenvolvimento de uma estratégia
e planejamento de médio prazo. Isto porque a mudança do governo no próximo exercício trará
mudanças estruturais inevitáveis e importantes que acabarão por gerar perdas não desejadas
de esforços que poderiam ser tomados no ano de 2014. Sendo assim, as estratégias não foram
pensadas devidamente para este ano, de modo que se deu especial atenção para o
prosseguimento das ações e atividades já previstas, garantindo o pleno funcionamento das
políticas novamente unidas.

Por este fato, iniciativas de integração das ações da SEDESE que permeariam
as políticas de trabalho e emprego e de desenvolvimento social foram incipientes e não
produziram resultados efetivos. Ainda assim, alguns esforços foram realizados neste sentido e
foram apresentados pelos respondentes. Segundo o assessor de gestão estratégica e inovação
da SEDESE, foi realizado um mapeamento dos pontos de convergência das políticas da pasta,
porém este material produzido não foi de fato produzido. O secretário adjunto da SEDESE
também citou este trabalho e sua pouca aplicabilidade.

78

Além disso, de acordo com o assessor de gestão estratégica e inovação da
SEDESE, no segundo semestre de 2014 foi elaborada uma proposta de política pública
integrada que engloba todas as áreas da secretaria. Esta proposta já é um consenso técnico na
pasta e, posteriormente às eleições e mudança de governo, ela deverá ser promovida
politicamente caso haja patrocínio das novas lideranças. De qualquer forma, os entrevistados
citaram ainda ações pontuais que possuem algum tipo de integração entre as subsecretarias
sociais e o trabalho e emprego, mas nada que seja no nível da estratégia da secretaria.

De modo geral, os respondentes não apontaram impactos positivos da fusão das
pastas no sentido da integração das políticas em questão, havendo o prosseguimento das
atividades sem prejuízos finais aos cidadãos, mas, ainda assim, vislumbram, num longo prazo,
possibilidades positivas de melhoria e ganho de eficiência na execução dos serviços por
intermédio da integração das políticas públicas da secretaria. A única opinião divergente foi
trazida pelo diretor de logística e manutenção da SPGF-SEDESE que afirma que a mudança
ainda está em curso e que as adaptações ainda geram problemas graves na execução
operacional principalmente dos convênios e contratos, apontando sucessivas “surpresas” na
rotina diária.

5.6.7 Os processos integrados na nova estrutura da SEDESE e a gestão da área meio da
secretaria

O principal gargalo da mudança realizada na SEDESE foram os processos,
com destaque para compras e contratos, convênios, diárias de viagem, entre outros, de modo
que a sistemática do fluxo de processos entre as secretarias fundidas eram diferentes e tiveram
de se adaptar. Este foi o principal apontamento de todos os respondentes no que diz respeito
aos processos na nova estrutura, sendo o fator preponderante de problemas ocasionados em
decorrência da fusão organizacional.

O ex-superintendente de planejamento, gestão e finanças da SEDESE explicou
que, em termos gerais, não há alteração dos processos devido ao padrão formal adotado por
todos os órgãos. Porém, o ajuste entre equipes e conhecimento da forma de trabalho sugere
perdas de prioridades, e esta adaptação que gerou os percalços observados. A saber, foram
citados, principalmente pelo subsecretário de trabalho e emprego da SEDESE, o atraso dos
convênios que eram de responsabilidade da antiga SETE, ocasionando perdas de eficiência
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finalísticas em função de problemas de adequação da área meio, conforme citou o diretor de
logística e manutenção da SPGF-SEDESE.

Com o tempo, estes problemas foram sendo minimizados a partir de uma
gradual adaptação na nova estrutura posta. Segundo o assessor de gestão estratégica e
inovação da SEDESE estes problemas de ordem técnica e operacional não foram incluídos no
planejamento da transição, de modo que no momento exato da fusão a adaptação imediata foi
necessária e, como esperado, estes problemas vieram à tona. Vale ressaltar que no caso
específico das estruturas já pertencentes à SEDESE não houve qualquer dificuldade conforme
citou a superintendente de capacitação, monitoramento, controle e avaliação de políticas de
assistência social da SUBAS-SEDESE.

Vários projetos relacionados a gestão e fluxos de processos estão sendo
realizados na secretaria no intuito de minimizar estes problemas observados, como exemplo,
mapeamento do processo de convênios, modelagem do processo de compras, entre outros,
além da absorção da metodologia e forma de trabalho do Centro de Serviços Compartilhados
(CSC) que apesar de não ser uma iniciativa exclusiva da SEDESE, possui impactos
expressivos sobre a execução destas atividades operacionais de área meio. Além disso, ações
individuais dos gestores de desenvolver sua equipe e aproximar e estreitar a relação com os
profissionais que são responsáveis por estas questões nas áreas meios, são importante no
sentido de solucionar estes gargalos.

5.6.8 O saldo da mudança e as conclusões dos entrevistados

Para encerrar a apresentação das informações qualitativas referentes à
percepção dos entrevistados em relação à mudança, foi questionada a avaliação que eles
teriam em relação ao processo de condução da mudança e a fusão em si. Grande maioria dos
respondentes avaliou a mudança como positiva no sentido de melhorias que a integração
poderá trazer para as políticas em si, sempre com um sentimento esperançoso em relação ao
futuro, de modo que são esperados muito mais resultados em um médio e longo prazo, mas
com críticas incisivas em relação à gestão desta mudança.

O reconhecimento da influência da dinâmica política para criação deste cenário
de instabilidade e constantes mudanças esteve presente em vários relatos e, cabe aqui explicar,
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que não foi objetivo deste trabalho entrar no mérito desta questão da arena de decisão política,
mas apenas de analisar e avaliar a condução da mudança e de seus efeitos gerados. Esta
influência política, no caso analisado, inviabilizou uma análise técnica efetiva da mudança,
visando mitigar riscos, e devido à demanda latente o processo foi reduzido com discussões
centralizadas e alta possibilidade de efeitos perversos das alterações.

Com relação à efetividade, para a população, os prejuízos foram reduzidos em
face da grande economia que a Reforma Administrativa propôs e, portanto, a mudança é vista
com bons olhos. Mas os entrevistados são unânimes em dizer que esta avaliação no âmbito
técnico da secretaria não é possível neste momento, ainda muito recente da fusão.

Por fim, os entrevistados reconheceram a necessidade de uma boa gestão da
mudança, do papel importante que as lideranças exercem no sentido de reduzir a instabilidade
provocada pelo processo, da necessidade de uma avaliação de viabilidade e do planejamento
da mudança antes de executá-la, de modo que a ausência destes mecanismos no caso
analisado contribuiu para aumentar a resistência dos atores envolvidos, os problemas
decorrentes das necessárias adaptações e o clima de incerteza durante a transição.
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6

CONCLUSÕES

A reforma administrativa promovida pelo governo de Minas Gerais no ano de
2013 foi analisada neste trabalho no intuito de buscar entender as questões relacionadas à
mudança provocada no âmbito do setor público no que diz respeito aos seus efeitos.
Conforme previsto nos objetivos do trabalho, analisar a reforma no âmbito do caso da
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) permitiu criar
conclusões sobre diversos aspectos particulares ao caso, sendo que as lições aprendidas
trazidas neste texto podem contribuir para posteriores mudanças similares.

Após toda a análise teórica do tema abordado em relação à mudança
organizacional geral e no setor público, bem como uma contextualização do governo de
Minas Gerais no âmbito destas mudanças, apresentou-se os aspectos particulares relacionados
ao caso da SEDESE agregada a uma análise rica da percepção dos atores envolvidos no
processo de mudança. Os responsáveis pela concepção da reforma contribuíram para entender
o contexto e a necessidade da mudança, enquanto gestores da própria pasta contribuíram para
entender como as alterações foram absorvidas e as adaptações necessárias foram feitas.

Esta separação entre concepção e execução foi a primeira questão observada
que acabou por influenciar durante todo o período analisado. O fato de não ter tido a
participação dos responsáveis pelas áreas finalísticas de políticas de trabalho e emprego e
desenvolvimento social para a realização da fusão foi o primeiro equívoco cometido no que
diz respeito à realização da mudança. Logicamente, conforme já apresentado no capítulo
anterior, a necessidade de agilidade na tomada de decisão não propiciou a abertura das
discussões até este nível considerado desejado, de modo que a concepção não tratou da
mudança em si, sendo que o marco legal determinou a obrigatoriedade da adequação e a partir
daí se pensou a melhor forma de realizar as mudanças.

Neste momento, vale ressaltar alguns dos limites a que se propôs este trabalho.
Conforme já citado, este curto prazo para viabilização da reforma administrativa foi
delimitado por necessidades políticas, assim como a maioria dos processos de mudanças
ocorridos no âmbito da Administração Pública. Não era o objetivo do estudo avaliar a
viabilidade, necessidade ou formato político da mudança, muito menos a posterior eficiência
da mudança posta em termos quantitativos e orçamentários, até mesmo pela limitação
temporal, de modo que este é um campo de pesquisa que pode ser tratado em trabalhos
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futuros que se interessem pela temática. No entanto, a análise sob o aspecto da gestão pode
fornecer boas práticas para posteriores mudanças ou para a melhor forma de se conduzir um
processo deste porte. Cabe dizer que os períodos eleitorais e posteriores mudanças advindas
das trocas incessantes dos gestores são aspectos relacionadas à política que provocam intensas
mudanças na gestão pública e na execução das políticas públicas, de modo que se vislumbra
esta questão como o próximo período de mudança no governo mineiro com a nova gestão a
partir de 2015.

No âmbito da SEDESE, a necessidade das adaptações foi recebida de maneira
instantânea e surpreendente até mesmo para os altos gestores, que tiveram de se articular
rapidamente para iniciar o processo de gestão da mudança, promovendo condições suficientes
para que a fusão ocorresse conforme determinou o marco legal em 1 de janeiro de 2014. A
grande dificuldade encontrada pelas lideranças foi de transformar as adequações necessárias
em um planejamento consistente e eficaz, que tivesse efeitos positivos ao minimizar os riscos
que as alterações trariam. A condução do processo foi priorizada, mas nem sempre realizada
de maneira satisfatória, gerando resistência por parte dos funcionários e até mesmo de
estruturas institucionais. Vale ressaltar aqui a indispensável necessidade da comunicação.
Assim como citado pelos entrevistados, divulgar as questões relativas à mudança age no
sentido de diminuir incertezas, receios, medos, instabilidade e, por consequência, resistência à
mudança.

Com relação aos aspectos positivos e negativos da mudança, os resultados
indicaram reações ruins à gestão da mudança, apontando para falhas em relação a este
processo na SEDESE. A resistência foi apontada quase unanimemente como aspecto que
influenciou negativamente, mostrando a necessidade de um melhor tratamento e planejamento
da mudança. Em contrapartida, a gestão de pessoas foi bem avaliada, ainda que cortes
expressivos de pessoal tenham sido realizados, os entrevistados reconheceram o papel
positivo das lideranças neste sentido, indicando que a gestão da mudança não foi totalmente
insatisfatória. Talvez o grande equívoco percebido foi a não atenção aos aspectos mais
operacionais que viriam a se alterar com a fusão organizacional, principalmente no que diz
respeito aos processos integrados que foram prejudicados e geraram efeitos negativos diretos
na execução das políticas públicas da pasta. Este é um fator de grande importância que
deveria ter sido incluído nas discussões realizadas durante o processo de transição anterior a
fusão legal pelas lideranças e responsáveis.
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Estas discussões transitórias foram caracterizadas pelas comissões de transição,
talvez a principal iniciativa positiva no âmbito da gestão da mudança. Apesar de infelizmente
não ter produzido todos os resultados esperados, pecando na questão do planejamento e
atenção aos aspectos operacionais, estas comissões compostas por gestores e líderes de ambas
as estruturas anteriores à fusão propiciaram um debate e uma discussão importante no sentido
colocar em prática a fusão organizacional. É importante dizer também que os perfis das
lideranças e suas ações individuais no sentido de dar andamento ao processo são muito
importantes na condução e acabam por influenciar fortemente na percepção dos envolvidos e
nos resultados da mudança.

Uma conclusão interessante realizada durante a aplicação das entrevistas
exemplifica o formato das mudanças e a forma com que se deu o processo de mudança. Foi
percebido que quanto menos estratégico é o nível abordado, menor tendência e
disponibilidade a discussão estratégica e análise da mudança. Ou seja, a mudança é apenas
recebida enquanto situação dada, e a partir daí as adequações necessárias são realizadas
segundo as novas regras do jogo. Executar é a regra, no nível tático já é possível observar
isso, no operacional muito mais, de modo que a contribuição destes atores ao objetivo do
estudo não seria essencial e acabou por constituir uma limitação metodológica. Exceções
existem, mas essa foi uma visão geral das entrevistas.

E foi dessa forma que a reforma se deu, seja por iniciativa dos responsáveis ou
por naturais efeitos não planejados, discussões estratégicas não são abertas e provavelmente
se fossem não teriam tanta participação de profissionais de nível mais operacional. Vale
ressaltar que houve participação dos servidores de toda a antiga estrutura da SETE na
concepção da nova estrutura da Subsecretaria de Trabalho e Emprego que comporia a
estrutura da nova SEDESE, sendo esta a principal iniciativa no sentido de abrir a discussão
estratégica neste caso abordado. De acordo com a teoria já abordada no trabalho, proporcionar
o envolvimento dos servidores é importante para garantir maior aceitação das mudanças a
serem realizadas, visto que a resistência interna é um entrave considerável neste tipo de
processo.

Apesar de todas as falhas apontadas durante este trabalho, sempre no objetivo
de produzir entendimento das necessidades que um processo de mudança anseia, o caso
concreto da SEDESE analisado possuiu um saldo positivo. Nos termos legais, estruturais,
processuais e estratégicos a mudança foi concretizada. Os esforços mínimos para realização
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da fusão organizacional foram tomados. O apoio pelo órgão gestor central do estado, a
SEPLAG, foi dado da maneira necessária. Com a fusão, uniram-se orçamentos, metas e
objetivos estratégicos, processos, estruturas, equipes e a SEDESE se reorganizou na medida
do possível. A perspectiva em longo prazo, ainda que contingenciada pelas próximas
alterações que virão, é positiva e a esperança por melhorias advindas desta mudança é um
sentimento percebido entre as equipes. Integrar não é apenas unir ou “colar” estas questões
apenas para atender determinações, a integração não foi realizada, mas os esforços para tal
foram realizados na medida das limitações observadas. As lideranças atuaram de maneira
importante assim como se espera delas, ainda que não tenha sido possível prever e mitigar
todos os riscos possíveis.

Sendo assim, tendo em vista toda a análise da mudança organizacional ocorrida
na SEDESE entre 2013 e 2014, seja dos aspectos práticos ou das perspectivas dos atores
envolvidos, bem como da revisão teórica trazida nos primeiros capítulos do trabalho, é
possível traçar algumas boas práticas ou lições aprendidas já desenvolvidas exaustivamente na
análise das informações e nesta conclusão, direcionando uma contribuição deste estudo em
relação a posteriores mudanças no setor público que tenham o mesmo caráter.

Primeiramente, em mudanças deste nível, uma concepção insulada e restrita,
sem abertura das discussões para os executores diretos das políticas não é interessante, sob o
risco grave de tomar decisões equivocadas não próximas das realidades vividas pelos
funcionários e das demandas dos cidadãos. Tomada a decisão, é necessária a definição clara
de responsabilidades e que as lideranças assumam seu papel e a condução do processo.
Conforme apresentado no início do trabalho, é necessária a definição de uma equipe
responsável capaz de motivar os funcionários, resolver conflitos e assumir riscos. Esta
questão justifica até mesmo a criação das comissões de transição no caso abordado. Em
relação à liderança, deve haver preparação para condução do processo de mudança por se
tratar de uma alteração significativa da dinâmica interna da organização.

Realizar um devido planejamento, totalmente estruturado, englobando todas as
possíveis alterações e efeitos que possam decorrer da mudança também é importante, bem
como acompanhar a execução e medir a eficiência dos planos de ações. Realizar um plano de
comunicação das mudanças e alterações para todos os envolvidos é imprescindível para a
divulgação de informações pertinentes capazes de reduzir incertezas no ambiente de mudança,
assim como se devem abrir espaços para discussões e sugestões para a participação dos
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funcionários. Exemplificando, modelos ou metodologias de mudança apresentados no início
do trabalho define etapas que vão ao encontro das sugestões aqui abordadas, como por
exemplo, esta questão relacionada à comunicação, a criação de uma coalizão administrativa,
realizar conquistas e ganhos de curto prazo a fim de criar credibilidade da mudança,
principalmente através do controle e comunicação, entre outros.

Além disso, técnicas de gestão de processos e projetos são auxiliares nestas
mudanças também, no sentido de organizar da melhor maneira possível e tornar claras as
ações, sem que sejam tomadas decisões apenas para sanar problemas emergentes, mas sim
antecipá-los, ou seja, gerir os riscos envolvidos na mudança.

Obviamente todas estas sugestões dependem de todo um contexto adaptativo
da organização em que se faz a mudança e, no caso do setor público, ainda demanda maior
atenção devido à necessidade de adequação legal constante e controle dos gastos sem perder a
capacidade de execução dos serviços públicos aos cidadãos. A influência política é uma
questão que o gestor deve saber lidar e se adequar, garantindo uma articulação satisfatória e
aproveitando as oportunidades que este cenário pode oferecer. As sugestões são apenas alguns
dos pontos observados no estudo, compilados de maneira sucinta, sem qualquer pretensão de
desenvolver uma forma ou método para realização de mudanças com estas características.

Finalmente, cabe ressaltar a importância de que estes processos de mudança
sejam registrados para que lições como estas apresentadas possam basear futuras alterações
semelhantes, a construção de um processo totalmente eficiente e sem gerar danos é uma
missão de elevada dificuldade, mas absorver a experiência de mudanças fracassadas ou nem
sempre satisfatórias auxiliam para os gestores e para a liderança no momento de promover
outras alterações. Assim, todo este trabalho realizado, analisando o processo de transição
ocorrida da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE), seja pela
caracterização do contexto organizacional, análise e identificação das alterações, efeitos e
impactos positivos e negativos foi uma tentativa de produzir registro e um relato devidamente
estruturado e embasado do processo de mudança, e uma análise robusta que possa contribuir
para posteriores mudanças organizacionais no setor público.
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APÊNDICES
Apêndice I - Roteiro de Entrevista – Nível Estratégico - SEPLAG
Nome:
Cargo/função:
Tempo no cargo/função:
Tempo de Estado:
Cargo/função anterior:

1. A Reestruturação Administrativa ocorreu apenas em decorrência da necessidade de
ajustamento orçamentário? Quais foram os critérios para definição das fusões e cortes de
gastos? Qual foi o impacto previsto pela Reestruturação Administrativa na máquina
pública?

2. A pasta de trabalho e emprego havia se separado do desenvolvimento social recentemente
(2010-2011) e nesta fusão voltaram a se unir. Há alguma relação e/ou influência entre
estes dois processos de mudança?Baseou-se a decisão em alguma medida semelhante
anteriormente realizada e/ou lição aprendida?

3. Como ocorreu o processo de decisão para que se defina a forma com que será realizada a
reestruturação? As decisões possuíram algum alinhamento com os mecanismos de
planejamento do Estado (PMDI, AR, Estado em Rede)? A articulação institucional das
mudanças foi um entrave ou se tratou de uma decisão top down?

4. Houve planejamento para a realização da transição? O processo de transição ocorreu da
forma com que se imaginou?
4.1. Como foi elaborada a nova estrutura administrativa da secretaria? Quais critérios
foram utilizados para esta estruturação (organograma)? Quais foram os mecanismos
adotados pelas secretarias para promover a mudança?
4.2. Como ocorreu e quais foram os critérios para a definição das chefias de área meio na
nova estrutura, tendo em vista a similaridade dos cargos entre as secretarias antes da
fusão?
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5. Você acredita que as mudanças gerarão impactos positivos para a execução das políticas
públicas?Já pôde ser observada alguma evolução em relação aos resultados das políticas
públicas após a fusão?

6. Como você avalia a efetividade das mudanças realizadas?Quais foram as lições
aprendidas do processo de transição realizado para a adequação à reestruturação
administrativa?

Comentários:
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Apêndice II - Roteiro de Entrevista – Nível Estratégico – Comissões de Transição
Nome:
Cargo/função:
Tempo no cargo/função:
Tempo de Estado:
Cargo/função anterior:

1. A pasta de trabalho e emprego havia se separado do desenvolvimento social recentemente
(2010-2011) e nesta fusão voltaram a se unir. Há alguma relação e/ou influência entre
estes dois processos de mudança?Baseou-se a decisão em alguma medida semelhante
anteriormente realizada e/ou lição aprendida?

2. Quais foram os mecanismos adotados pelas secretarias para promover a mudança? Qual
planejamento foi realizado para efetivar a transição? Como ocorreu o processo de
transição na SETE/SEDESE?

3. Como foi elaborada a nova estrutura administrativa da secretaria? Quais critérios foram
utilizados para esta estruturação (organograma)?
4. Como se deu o processo de gestão de pessoas na SETE/SEDESE? Quais foram os
critérios para a definição das chefias de área meio na nova estrutura, tendo em vista a
similaridade dos cargos entre as secretarias antes da fusão?

5. Foi realizado algum tipo de pesquisa ou diagnóstico de clima organizacional após as
mudanças? Como o clima organizacional foi afetado na nova estrutura? De que forma as
mudanças provocaram alterações na cultura das instituições que antes eram separadas?
6. Que tipo de alteração ocorreu em relação aos processos, principalmente das áreas meio, as
quais tiveram que absorver a nova estrutura com êxito?

7. No caso da SEDESE, houve integração efetiva entre as políticas públicas que foram
colocadas na mesma pasta? Quais impactos positivos e negativos você vislumbra para a
execução das políticas públicas no curto, médio e longo prazo? Já pôde ser observada
alguma evolução em relação aos resultados das políticas públicas após a fusão? O
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resultado final oferecidoà população sofreu prejuízos em decorrência da transição e dos
efeitos imediatos que ela gerou?

8. Qual sua visão acerca do processo de fusão das secretarias, da transição realizada e da
reestruturação administrativa como um todo?
8.1. Quais foram as lições aprendidas do processo de transição realizado para a adequação
à reestruturação administrativa? Como você avalia a efetividade das mudanças
realizadas? Qual a percepção dos atores envolvidos no processo de transição?

Comentários:
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Apêndice III – Roteiro de Entrevista – Nível Tático
Nome:
Cargo/função:
Tempo no cargo/função:
Tempo de Estado:
Cargo/função anterior:

1. Considerando as novas diretrizes estruturais apontadas pela fusão das secretarias, como se deu
o processo de gestão de pessoas na sua equipe?

2. Foi realizado algum tipo de pesquisa ou diagnóstico de clima organizacional após as
mudanças? Como o clima organizacional foi afetado na nova estrutura? De que forma as
mudanças provocaram alterações na cultura das instituições que antes eram separadas?

3. Como e quais alterações ocorridas em relação aos processos, principalmente das áreas meio,
as quais tiveram que absorver a nova estrutura com êxito, afetou diretamente o trabalho da sua
equipe?

4. No caso da SEDESE, houve integração efetiva entre as políticas públicas que foram colocadas
na mesma pasta? Quais impactos positivos e negativos você vislumbra para a execução das
políticas públicas no curto, médio e longo prazo? Já pôde ser observada alguma evolução em
relação aos resultados das políticas públicas após a fusão? O resultado final oferecidoà
população sofreu prejuízos em decorrência da transição e dos efeitos imediatos que ela gerou?

5. Qual sua visão acerca do processo de fusão das secretarias, da transição realizada e da
reestruturação administrativa como um todo?

6. Quais foram as lições aprendidas do processo de transição realizado para a adequação à
reestruturação administrativa? Como você avalia a efetividade das mudanças realizadas? Qual
a percepção dos atores envolvidos no processo de transição?

Comentários:
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Apêndice IV – Lista de aspectos positivos e negativos que influenciaram a mudança
Nome:
Cargo/função:
Tempo no cargo/função:
Tempo de Estado:
Cargo/função anterior:

MARQUE COM UM “X” os aspectos elencados a seguir como positivos ou negativos na fusão entre as secretarias
de trabalho e emprego e desenvolvimento social.

(continua)
RESPONDA:
O ASPECTO A SEGUIR INFLUENCIOU DE FORMA
POSITIVA OU NEGATIVA O PROCESSO DE
TRANSIÇÃO QUE CONFIGUROU A FUSÃO ENTRE
AS SECRETARIAS DE TRABALHO E EMPREGO E
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBSERVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO
INFLUÊNCIOU

1. Alterações de funções e/ou cargos na fusão
2. Clima organizacional
3. Comportamento dos servidores
4. Comprometimento das equipes das secretarias fundidas
5. Comunicação e fluxo informacional entre as secretarias
fundidas e a SEPLAG
6. Comunicação e fluxo informacional no âmbito das
secretarias fundidas
7. Condução da mudança organizacional pela SEPLAG
8. Condução da mudança organizacional pelas comissões
de transição
9. Conhecimento técnico das equipes
10. Criação das comissões de transição
11. Envolvimento das equipes das secretarias fundidas no
processo da mudança
12. Envolvimento dos gestores da SEPLAG
13. Envolvimento dos gestores das secretarias fundidas
14. Estabelecimento de diretrizes na execução e no
acompanhamento das metas nas secretarias fundidas
15. Estabelecimento de diretrizes organizacionais para a
pactuação das metas nas secretarias fundidas
16. Estrutura formal das secretarias fundidas

(continua)
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CLASSIFICAÇÃO

RESPONDA:
O ASPECTO A SEGUIR INFLUENCIOU DE FORMA
POSITIVA OU NEGATIVA O PROCESSO DE
TRANSIÇÃO QUE CONFIGUROU A FUSÃO ENTRE
AS SECRETARIAS DE TRABALHO E EMPREGO E
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
17. Estrutura formal do Governo/SEPLAG
18. Estrutura informal das secretarias fundidas
19. Estrutura informal do Governo/SEPLAG
20. Experiências anteriores dos atores envolvidos em
mudanças organizacionais similares
21. Fluxos de processos integrados
22. Forma de encaminhamento das mudanças
23. Histórico das secretarias fundidas
24. Implantação das medidas
25. Infraestrutura de sistemas informatizados
26. Infraestrutura física das secretarias fundidas
27. Integração institucional das secretarias fundidas
28. Interlocução entre secretarias e SEPLAG
29. Missão e objetivos organizacionais das secretarias
30. Normas internas das secretarias fundidas
31. Orientações do Governo
32. Perfil de adaptabilidade das equipes
33. Período estipulado para adaptação às mudanças
34. Planejamento da mudança
35. Prazos para cumprimento de metas
36. Processos internos das secretarias
37. Qualificação profissional das equipes das secretarias
fundidas
38. Quantitativo de pessoal nas secretarias fundidas
39. Receptividade das equipes quanto às mudanças
propostas
40. Receptividade das lideranças quanto às mudanças
propostas
41. Recomposição do quadro de gestores das secretarias
fundidas
42. Reconfiguração estrutural do quadro de chefia nas
secretarias fundidas
43. Redefinição de objetivos e tarefas nas unidades
organizacionais das secretarias fundidas
44. Redistribuição das equipes de trabalho na secretaria

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO
INFLUÊNCIOU

OBSERVAÇÃO
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(conclusão)

O ASPECTO A SEGUIR INFLUENCIOU DE FORMA
POSITIVA OU NEGATIVA O PROCESSO DE
TRANSIÇÃO QUE CONFIGUROU A FUSÃO ENTRE
AS SECRETARIAS DE TRABALHO E EMPREGO E
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
45. Regulamentação dos procedimentos internos nas
secretarias fundidas
46. Relacionamento entre chefias da mesma secretaria de
origem
47. Relacionamento entre chefias das secretarias fundidas
48. Relacionamento entre equipes da mesma secretaria de
origem
49. Relacionamento entre equipes das secretarias fundidas
50. Remanejamento de pessoal nas secretarias fundidas
51. Resistência à mudança por parte das lideranças
52. Resistência à mudança por parte dos funcionários
53. Resistência institucional das secretarias afetadas
54. Reuniões entre secretarias e SEPLAG
55. Sistemas de informações informatizados
56. Tecnologia disponível
57. Volume de trabalho das secretarias fundidas

OBSERVAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

RESPONDA:

POSITIVO

NEGATIVO

NÃO
INFLUÊNCIOU
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ANEXOS
Anexo I - Organograma da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) – 2014

Fonte: Documentação interna, SEDESE, (2014).
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Anexo II - Organograma Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego (SETE) – 2013

Fonte: Documentação interna, SEDESE, (2014).
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Anexo III – Organograma da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (2013)

Fonte: Documentação interna, SEDESE, (2014).

