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PROJETO DE PESQUISA 

 

GESTÃO DE MUDANÇAS EM AMBIENTES DE CONTROLADORIA: UMA QUESTÃO DE 

COMPETITIVIDADE ORGANIZACIONAL 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/01/2012 

 
Descrição: As empresas têm atuado em ambientes cada vez mais complexos, com altos graus de 
incerteza e ambiguidade quanto a informações e cenários futuros. Desta forma, o que se tem como certo 
é que as mudanças são inexoráveis, envolvem algum grau de ruptura e as empresas precisam estar 
preparadas para promovê-las com êxito, levando em consideração os aspectos técnicos, tecnológicos e 
comportamentais envolvidos. Afinal, como afirma Kierkgaard, “aventurar-se causa ansiedade, mas deixar 
de arriscar-se é perder a si mesmo...” Na discussão de aspectos teóricos relacionados à gestão de 
mudanças tem-se o questionamento sobre liberdade e destino dos envolvidos com a mudança, sejam a 
organização ou seus colaboradores. Como já afirmava May (1987, p. 33). O paradoxo é de que a liberdade 
deve sua vitalidade ao destino e o destino deve seu significado à liberdade. Compreender a complexidade 
envolvida nesta afirmação é buscar ampliar os horizontes sobre o que seja mudança organizacional e 
sobre as estratégias para sua implementação. Desta forma, esta linha de pesquisa tem como objetivo: 
analisar os aspectos comportamentais relacionados à gestão de mudanças e propor ações para que a 
implantação das mudanças se dê de acordo com os objetivos estratégicos da organização. Tem-se como 
discurso que pessoas são fonte de competitividade. Todavia, a cessão de seu capital humano para os 
organizações não se dá de forma automática. Há mecanismos importantes que sustentam essa 
transmissão de capital, tais como: a cultura organizacional vigente, com suas crenças e valores; aspectos 
motivacionais relacionados à mudança; aspectos de liderança de processos e de pessoas; o processo 
decisório individual, com suas nuances em termos cognitivos (o embate entre razão e emoção, por 
exemplo), as rupturas de vínculos decorrentes das mudanças e o suporte da teoria etológica para análise 
do luto decorrente dessas rupturas, as estratégias comportamentais para mudança de comportamento e 
de atiutudes, a preparação de equipes para as mudanças, dentre outros temas. Como método de 
investigação, faz-se uso de métodos qualitativos e quantitativos, dependendo dos objetivos propostos para 
cada estudo alinhado à linha de pesquisa. 
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