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1 RESUMO 

Esta pesquisa de iniciação científica faz parte de um projeto mais amplo do Núcleo 

de Estudos sobre Gestão Baseada em Valores (MackGVAL) da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, que estuda longitudinalmente mudanças organizacionais 

como processo contínuo, a partir da construção e reconstrução de valores nas 

interações entre stakeholders, denominados de valores relativos à competição 

organizacional (VRCO). Para isso, foi dada continuidade à pesquisa realizada entre 

2009 e 2010, em uma empresa do segmento de tecnologia em serviços fiscais e 

tributários, fundada em 2005 e localizada na cidade de São Paulo, a qual tenta dar 

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

PIVIC objetivou verificar se os VRCO apreendidos para o período de 2005 a 2010 

permaneceram entre 2010 e 2012, período aqui investigado, transversalmente. De 

natureza exploratória, utilizou metodologia qualitativa, adotando como estratégia de 

pesquisa o estudo de caso, limitado neste momento, à realização de quatro 

entrevistas em profundidade. Os resultados mostraram que os VRCO ‘compromisso 

com o resultado’, ‘liberdade’, ‘conhecimento especializado’ e ‘inovação’ 

permaneceram subjacentes às novas práticas da organização, porém os valores 

‘compromisso com o fundador’, ‘coerência nas ações’, ‘participação coletiva’ e 

‘primazia do ser humano’ estão sendo ressignificados, o que poderá levar a CMA a 

deixar de se diferenciar do mainstream da gestão. 

2 INTRODUÇÃO 

Uma abordagem para compreender como e porque as mudanças organizacionais 

ocorrem é aquela que entende a mudança como um processo contínuo, emergente 

nas interações entre as pessoas (WEICK; QUINN, 1999). Dentro dessa perspectiva, 

Tsoukas e Chia (2002) entendem que a mudança organizacional é um processo de 

contínua reconstrução das redes de crenças e hábitos de ação dos atores 

organizacionais em busca de acomodar novas experiências obtidas por meio das 

interações entre eles.  

Entendendo “redes de crenças” enquanto conjuntos de valores construídos nas 

interações sociais e “hábitos de ação” enquanto práticas adotadas pelos diversos 

atores de uma organização, Leitão (2011) investigou a mudança contínua de uma 

organização de médio porte na cidade São Paulo à partir de valores relativos à 



competição organizacional, conceito desenvolvido por Domenico (2008),  definidos 

enquanto crenças socialmente construídas com significado para um grupo sobre 

como e com quem obter recursos em ambiente competitivo.  

3 OBJETIVOS 

O presente projeto de iniciação científica se propôs a responder à seguinte questão 

de pesquisa: Quais valores da CMA apreendidos no estudo de Leitão (2011) 

ainda permaneceram presentes nas práticas da empresa no período de 2010-

2012? 

O objetivo geral foi verificar se os valores relativos à competição organizacional, 

enquanto valores construídos nas interações entre stakeholders no período 2005-

2010 continuaram subjacentes às práticas do cotidiano da CMA entre 2010 e 2012. 

Para isso, colocamos como objetivo específico a descrição das alterações ocorridas 

nesse período nas práticas organizacionais, sob o ponto de vista dos empregados. 

Resolveu-se estudar especificamente esse caso porque a CMA, assim como a 

empresa investigada por Domenico (2007), procura ser uma organização diferente 

na medida em que tenta buscar simultaneamente resultado financeiro e 

desenvolvimento humano, objetivando o equilíbrio entre ambos mesmo em 

momentos de crise, o que a difere do mainstream organizacional. Além disso, a CMA 

é uma empresa que atua e investe fortemente em inovação e tecnologia, parecendo-

nos importante colocar luz nesse tipo de organização, a fim de gerar reflexões para 

empreendedores e gestores de empresas brasileiras de tecnologia, tendo em vista 

os desafios para o país no presente e futuro frente à inovação.  

4 METODOLOGIA 

Devido aos poucos estudos sobre valores relativos à competição organizacional, a 

pesquisa contemplada neste PIVIC tem natureza exploratória. Utilizou-se o método 

qualitativo, seguindo os passos de Leitão (2011), Domenico (2007) e também de 

Barbosa (2010), pesquisadoras que utilizaram o construto VRCO em suas 

pesquisas.  

Como estratégia de pesquisa foi empregado o estudo de caso, em que um sistema 

delimitado (a organização CMA) é analisado, sem que haja controle ou manipulação 

de eventos comportamentais, com um forte cunho descritivo do fenômeno 

(MERRIAM, 2009).   
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Em estudos qualitativos não se fala de coleta de dados, mas sim de construção de 

dados (FLORES, 1994), principalmente quando se empregam entrevistas. Assim, 

após retomar contato com o Fundador da CMA em 2012, foi possível agendar e 

realizar quatro entrevistas com empregados da CMA, de diferentes níveis 

hierárquicos e áreas de atuação (sócio-diretor, gerente de projeto junto ao cliente, 

gerente de vendas e analista administrativo), que já haviam sido entrevistados no 

estudo de Leitão (2011). 

O processo de análise de dados teve início com a audição e transcrição literal das 

entrevistas, ou seja, transformação fiel dos relatos em textos (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008), o que resultou em 177 páginas. Em seguida, foi realizada a leitura 

das transcrições para identificação de trechos do texto (unidades de significado) que 

pudessem ser encaixadas nas categorias definidas a priori, ou seja, desenvolvidas 

antes do início da análise de dados (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008).  

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

Estudos no campo da mudança organizacional vêm sendo sistematizados por 

alguns pesquisadores como Armenakis e Bedeian (1999), que revisaram artigos 

publicados entre os anos de 1990 e 1998 em periódicos internacionais, realizados 

com metodologias diferentes, novas e relevantes. Os estudos analisados por esses 

autores foram classificados em quatro categorias: conteúdo, contexto, processos e 

resultados. Segundo Morgan (1986), as mudanças organizacionais podem ser vistas 

em função de metáforas (máquinas, organismos e cérebros). 

Portanto, não há uma única abordagem sobre mudança organizacional. A mudança 

ocorre quando a organização se afasta de suas condições normais de equilíbrio em 

função de fatores externos como uma mudança de tecnologia, ou internos, como a 

entrada ou saída de pessoas importantes para a organização (WEICK; QUINN, 

1999). 

A mudança episódica é vista como consequência de uma ‘falha’ da organização em 

se adaptar. A empresa, segundo essa abordagem, tem inércia, ou seja, uma 

tendência a se acomodar devido a fatores como estrutura complexa, rotinas, 

complacência e falta de tecnologia (WEICK; QUINN, 1999).  



Outra perspectiva sobre mudança organizacional é entendê-la como um processo 

contínuo, que ocorre de forma constante, evolutiva e cumulativa. A mudança sob a 

perspectiva contínua tem exemplo nos estudos de Orlikowski (1996). A organização 

sob esta ótica não é algo pronto e acabado, mas um ‘tornando-se’ (TSOUKAS; 

CHIA, 2002). Dessa forma, categorias aparentemente estabilizadas tais como 

processos, rotinas e estrutura organizacional, estão em constante processo de 

tornar-se (vir-a-ser), pois não são estáveis, uma vez que os membros da 

organização estão a todo o momento interagindo e as (re)construindo. As mudanças 

são, portanto, geradas nas organizações ao mesmo tempo em que são criadoras da 

organização em si, com o “re-tecer de redes de crenças e hábitos de ação dos 

atores organizacionais em busca de acomodar novas experiências obtidas por meio 

das interações” (TSOUKAS; CHIA, 2002, p. 567).  

5.2 VALORES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL 

Tamayo (2005) classifica os valores de acordo com dois critérios: o primeiro é o de 

generalidade e especificidade dos valores; o segundo critério é referente ao nível de 

análise dos valores, ou seja, os valores podem referir-se a indivíduos, grupos, 

organizações e sociedades. Os valores no âmbito das organizações são o foco 

deste estudo. 

Uma das definições mais presentes na literatura do campo conceitua valores 

organizacionais enquanto crenças, que orientam a vida das organizações, assim 

como os valores pessoais orientam a vida das pessoas (TAMAYO; GONDIM, 1996).  

Domenico (2008), por sua vez, traz um novo conceito de valores no âmbito das 

organizações que são os valores relativos à competição organizacional (VRCO), 

definidos como “crenças socialmente construídas, que possuem significado para um 

indivíduo ou grupo, que consistem em princípios-meta, que orientam as ações 

sociais entre stakeholders, visando à obtenção de recursos em ambiente 

competitivo” (Domenico, 2008, p.152). 

As organizações precisam atender as demandas do mercado para que possam se 

manter competitivas; os stakeholders possuem crenças quanto à obtenção de 

recursos no ambiente competitivo (DOMENICO, 2008), recursos esses que se 

encontram com os empregados (competências), com os clientes (necessidades, 

meios de compra, etc), com o governo e investidores (capital), na comunidade 
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(apoio ou não à empresa), etc. A partir dessas crenças, os stakeholders 

desenvolvem práticas organizacionais, entendidas como teorias em uso (VERBEKE, 

2000), ou seja, procedimentos vivenciados ao longo do tempo nas relações entre os 

diversos stakeholders da empresa, considerando-se o contexto em que estão 

inseridas (tempo e espaço). 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 O PROCESSO DE MUDANÇA DA CMA  

Esta sessão de resultados apresenta os momentos pelos quais a CMA passou com 

a fala dos entrevistados ao final de 2012 ao discorrerem sobre o passado e também 

as narrativas dos mesmos sobre a empresa nos últimos dois anos. O Quadro 1 

sintetiza esses momentos. 

Quadro 1: Principais Características da CMA em diferentes períodos 

Característica 
CMA - Março de 2010 (LEITÃO, 
2011) 

CMA - Março de 2010 (segundo 
os entrevistados - 
retrospectivamente) 

CMA - Dezembro de 2012 
(segundo os entrevistados) 

Propósito da 
CMA 

Organização que se preocupava 
em construir uma organização 
pelas pessoas e para as 
pessoas, em busca do equilíbrio 
entre a promoção de 
desenvolvimento humano e 
social e a obtenção de 
resultados financeiros para o 
negócio. 

Eu acredito que em 2006, 2007, 
nós vivemos momentos que eu 
jamais imaginei que eu ia passar 
dentro de uma empresa. Em 
relação a processo ético, a 
construção do ser eu mesmo e 
retorno a partir das pessoas ali [...] 
e não só financeiro, o retorno 
financeiro veio de fato como 
consequência e pela felicidade de 
todos em trabalhar (E1). 

Não vamos abandonar nenhum 
dos nossos propósitos, claro que 
não, principalmente o propósito 
de ser uma empresa de 
inteligência voltada pro 
desenvolvimento humano, vamos 
continuar com essa coisa, sendo 
uma empresa que oferece 
soluções que garantam a 
sustentabilidade das empresas 
no sentido da governança né 
(E2). 

Situação 
Financeira da 
CMA 

Crescimento acelerado no 
mercado. Faturamento bruto 
cresceu quase duas vezes e 
meia de 2006 para 2008. 

A gente faturou, veio numa 
crescente de faturamento, mas o 
lucro mesmo não teve, por quê? 
Essas manobras (de contratação 
de pessoal) comeram o lucro. 

Eu hoje posso dizer que a CMA 
está em um momento de 
reestruturação, uma virada 
começando a ter lucro (E3). 

Nº de 
funcionários 

293 funcionários Nós chegamos a ter 300 [...] Tinha 
gente pra caramba (E3). 

Hoje está em torno de 130 a 140 
profissionais [...] todos CLT (E3). 

Estrutura 
organizacional 
 

Era uma estrutura 'orgânica'. 
Existiam três unidades de 
negócio: UNEP Organização, 
UNEP Evolução e UNEP 
Realização e seis núcleos de 
empreendimentos: Novas 
Conquistas Instrumento, 
Conhecimento, Conexão e 
Futuro (busca de práticas 
inovadoras para o 
desenvolvimento do negócio e 
das pessoas). 

O modelo era assim: a gente tinha 
uma holding e as UNEP’s [...] A 
holding era o conjunto dos 
empreendimentos [...] São Paulo 
tinha três UNEP’s, que eram 
Organização, Realização e 
Evolução (E2). 

Uma (área) voltada pra operação, 
uma voltada pra sustentação e 
outra voltada para a conexão dos 
três elementos [...] Conhecimento 
é, na verdade, é um projeto todo 
novo, ele é futuro (E2)  

Processo de 
tomada de 
decisão 

As decisões eram tomadas por 
comitês de líderes, que se 
reuniam regularmente para 
discutir problemas e tomarem 
decisões conjuntamente. 

Tinham [...] sócios e líderes, 
chegamos a dezenove executivos 
ou de uma unidade (operacional) 
ou de empreendimentos [...] A 
gente deu uma redesenhada [...] e 
fizemos um negócio com cinco 
elementos que era o CGE (Comitê 
de Gestão Executiva) associado a 

Existe uma [...] reunião da equipe 
líder [...] o (C), a (A) e o (D), se 
juntam nesse momento com o 
(E), e a gente conversa um 
pouco sobre a empresa, sobre 
todos os movimentos que estão 
acontecendo na empresa e 
redireciona esse movimento [...] 



um conselho [...] isso também não 
deu certo (E2). 

via força –tarefa. Eles (equipe 
líder) se reúnem as quartas 
feiras, pela manhã, e vão discutir: 
pra onde nós (CMA) vamos. Qual 
é nossa proposta de valor? [...] Aí 
é muito da estratégia. O (B) 
fazendo a conexão com toda a 
operação. Eu (C) faço com tudo 
que é estratégia de novos 
negócios. A (A) tudo que é 
gestão da mudança (E2). 

Gestão dos 
clientes 

Os clientes eram geridos de 
acordo com o seu estágio de 
maturidade. Com esse estágio 
definido os clientes eram 
encaixados em uma das três 
unidades de negócio; UNEP 
Organização, UNEP Evolução e 
UNEP Realização. 

Um cliente, que por ele ser o 
maior e o mais antigo, que tinha 
mais investimento, você achava 
que ele estava no momento da 
Realização e ele estava no 
momento da Organização [...] um 
cliente novo, pequeno, sem 
grande faturamento, se achava 
que ele estava no momento da 
Organização, quando na verdade 
ele seria um cara que estaria em 
Realização [...] nunca foi coerente 
esse processo (de ‘estágio de 
maturidade’ dos clientes) [...] E aí 
era uma falácia essa questão 
(E2). 

A gente tem hoje a estrutura de 
São Paulo que tem um líder que 
é o (B) e ele vai liderar tanto toda 
a parte de entrega quanto a parte 
de venda [...] então você pode 
ver que Organização, Evolução e 
Realização agora é tudo dentro 
de uma única célula [...] separado 
(apenas) geograficamente. A 
gente ainda continua com o Rio 
de Janeiro, a unidade de Porto 
Alegre foi vendida, a unidade de 
BH praticamente acabou [...] está 
sobre as rédeas de Campinas 
(E3). 

Gestão dos 
projetos 

Existiam diversos projetos e 
eventos ocorrendo durante todo 
o tempo, tais como 
realização de treinamentos e 
palestras de educação, 
elaboração da carta de valores, 
Marco Zero (quando houve a 
mudança de marca, reunindo 
todos os empregados e vários 
clientes da CMA), discussões 
sobre a filosofia adotada pela 
empresa, entre outras de Gestão 
de Pessoas mais 
especificamente. As Unidades 
de Negócio focavam no 
desenvolvimento de projetos em 
clientes já conquistados. 
O empreendimento Novas 
Conquistas tinha como missão a 
prospecção e ampliação de 
projetos em novos clientes. 

Todo mundo tinha autonomia de 
seu processo, ai o gerente de 
projeto estava lá no projeto e 
ninguém aqui queria muita 
informação sabe, ninguém 
controlava e ai ficou muito solto 
(E4). Não que eu nunca tivesse 
visto o projeto (de integração de 
novos funcionários, denominado 
imersão), eu nunca vi acontecer 
inteiro [...] mas (passar pela) 
Imersão baseada em valores num 
projeto de seis meses, realmente 
acontece [...] Mas fazer isso em 
dois, três dias [...] e vai lá para o 
mercado, não! E era isso que 
acontecia: “Beleza, entendeu? É 
isso (essas atividades) que a 
gente vai fazer.” É essa linguagem 
que a gente fala’ e, pode ir (para o 
cliente). E não podia dar certo e 
não deu (E1). 

Até hoje algumas pessoas tem 
um receio muito grande de 
projeto que começa (E2). 
Como a gente vem em um 
período de recuperação, a gente 
cortou tudo (projetos internos), 
não teve como [...] fazer um 
movimento super legal para 
cuidar das pessoas [...] a uma 
última reunião que a gente teve 
há seis meses (Abril de 2012) 
(E3). Eu vendo e o cara (gerente 
de projetos) vai lá (no cliente) 
gerencia e entrega o que eu 
vendi, os projetos, serviço de 
software [...] ele (gerente de 
projetos) vai trabalhar por São 
Paulo, então você pode 
ver que Organização, Evolução e 
Realização estão agora(2012) 
dentro de uma única célula (E3). 
 

Estrutura, 
Políticas e 
Práticas de 
gestão das 
pessoas 

A área de gestão de pessoas 
estava estruturada nos 
empreendimentos de 
Instrumentos, Conhecimento e 
Futuro. Havia certo cuidado com 
alimentação e qualidade de vida. 
Plano de carreira (evolução 
salarial dos funcionários); PSD - 
Plano de Desenvolvimento 
Singular (metas de 
desempenho); PSR (Plano 
Singular de Realização Pessoal); 
Programa de integração de 
novos funcionários (Imersão), 
composto pelas etapas de "Boas 
Vindas", "Fazer Acontecer" e 
"DNA"; Horário flexível de 
trabalho; Distribuição de lucros;  

Isso (área de recursos humanos) 
era tudo espalhado no 
(empreendimento) Futuro (havia 
uma parte) [...] quando teve lucro 
teve repasse (prática de 
distribuição de lucros) (E3). 
A gente nunca bateu o cartão, era 
só entregar a folhinha de ponto 
[...] Eu te falei que não tinha 
hierarquia né aqui, só que, por 
exemplo: um diretor tinha um 
beneficio enorme de pontos, o 
meu era pouco (E4). 

Hoje nós temos duas pessoas no 
RH que cuidam de fazer o RH 
virar (como em uma) empresa 
normal [...] essa parte de RH 
básica [...] E tem a pessoa que 
fica cuidando dos nossos pontos 
flex [...] Os nossos benefícios 
(E3). Essa flexibilidade que se eu 
precisar sair agora  
dessa reunião com você e ir no 
médico, eu posso ir (E4). A gente 
tem (vale) refeição, alimentação, 
assistência médica, odontológica 
[...] a gente tem uma folha de 
ponto que entrega todo mês para 
a pessoa do RH é feito à mão [...] 
O chefe só assina quando tem 
hora extra (E4). 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6.2 ANÁLISE DOS VRCO DE 2010 

Ao final do estudo de Leitão (2011), a CMA promovia diversas atividades voltadas 

para o desenvolvimento humano e autoconhecimento. Entretanto, podemos 

perceber na fala de um dos entrevistados que o valor ‘primazia do ser humano’ não 

possui mais o mesmo significado que tinha anteriormente: 

Cuidar das pessoas hoje é você prometer uma coisa pra ela e cumprir, isso seria o 
básico, então hoje a gente precisa do básico, então a ação que todos os líderes 
estão fazendo é isso. Se você acertou alguma coisa pra aquela pessoa, se você 
prometeu alguma coisa pra aquela pessoa, a pessoa vai e cumpre aquilo, hoje o 
cuidado com as nossas pessoas é esse. É prometido, é acordado, é feito [...] Esse 
movimento (de mudança) cuidou das pessoas porque era o que elas precisavam, foi 
feita uma coisa que elas precisavam, entendeu?! (E3). 

 

No período entre 2010 e 2012 houve forte valorização de ‘compromisso com o 

resultado’ em detrimento de ‘primazia do ser humano’: 

Eu acho que hoje na verdade a gente tem equilíbrio, a relação custo/receita é uma 
relação equilibrada com um resultado legal. Nós conhecemos todos os nossos 
clientes e nós temos a confiança do colaborador pelo o que a gente está fazendo. 
Então eu acho que hoje a gente tem mais equilíbrio (financeiro) do que a gente tinha 
antes (E2). 

 

Novas práticas de ‘participação coletiva’ foram adotadas pela CMA durante esse 

período, destacando-se a criação das ‘forças tarefas’, grupos ad hoc que se 

formavam para solucionar problemas organizacionais e, assim que são resolvidos, 

os grupos se desfazem: 

Temos o projeto de empoderamento, trazer (os funcionários) pras forças tarefas, 
construir sempre coletivamente, tirar o poder de um ou dois dentro do processo (E2). 

 

Um valor que continua na CMA é o de ‘liberdade’, como a liberdade de expressar o 

que se pensa. Além disso, foi exposto que existe a liberdade para tomar decisões 

sobre atividades rotineiras de trabalho: 

A ‘Bicicleta-Dupla’¹ é um movimento que provoca (a liberdade), mas a gente deixou 
claro que não tem nada que impeça-os ( funcionários) de não concordar com algo. 
Agora, a liberdade está dada, ela é utilizada? [...] acho que ela é um exercício (E2). 

 

As práticas da CMA continuaram revelando a permanência do VRCO ‘conhecimento 

especializado’ uma vez que a empresa tem o conceito de “inteligência sustentável”1 

como sua essência: 

Isso (conhecimento especializado) tem até mais do que antes [...] você tem que 
buscar algumas competências. Então você tem que entrar na parte técnica e 
literalmente estudar (E1). 

                                                           
1
 Inteligência sustentável: “a união da “inteligência”, conhecimento aplicado à gestão fiscal e tributária, com  o 

“sustentável”, despertar da consciência ética e social nas empresas, levará à construção de um mundo melhor” 
(LEITÃO, p. 28, 2010). 



Foi possível detectar nas entrevistas que, ao longo do período de 2010-2012, o valor 

‘compromisso com o fundador’ foi ressignificado por alguns funcionários que 

acreditam que passou a estar ligado à sobrevivência do negócio: 

O nosso compromisso não é com o Fundador, é com a CMA [...] O compromisso é 
com a CMA, com a CMA. Tanto que a gente cobra do Fundador o compromisso dele 
com a CMA [...] O nosso sócio principal (Fundador) hoje consegue dormir, né 
(porque nosso compromisso é com o negócio) (E2). 
 

O VRCO ‘inovação’ permaneceu subjacente às práticas adotadas pela CMA, 

principalmente junto aos clientes, no período de 2010-2012: 

Como entregar para os clientes eu acho que é a parte mais criativa da empresa. 
Porque você tem que pensar ‘fora da caixa’ mesmo [...] mas a forma de administra 
[...] ainda tá difícil [...] Então vamos construir [...] acredito que é nesse sentido 
(construção) em relação à criatividade (E1). 
 

Ao final de 2012, os entrevistados entendiam que o valor ‘coerência nas ações’ 

estava presente a partir das novas práticas adotadas para revitalizar a empresa a 

partir de meados de 2011:  

Hoje é bastante transparente (o discurso dos líderes da CMA) [...] Independente se 
isso vai te machucar ou não, se é uma verdade pra você ou não, mas falam [...] em 
relação à transparência, tanto com os números quanto com os planos, eu acredito 
que sim (está coerente) (E1). 

 

Os entrevistados evidenciaram que a organização estava em constante processo de 

aprendizagem e reciclagem do conhecimento sobre tributação fiscal, por que essa é 

a essência da empresa e base para a inteligência sustentável reforçando o VRCO 

‘conhecimento especializado’. A CMA permaneceu com práticas que se 

fundamentam no valor ‘inovação’ na maneira de atender o cliente, a empresa tinha 

que ser criativa para lidar com as situações difíceis pelas quais passava naquele 

momento. É razoável que o valor ‘liberdade’ tenha permanecido subjacente às 

práticas da CMA, pois seria difícil para seus empregados inovarem sem a presença 

desse VRCO, sendo possível enxergar a conexão entre os valores ‘inovação’ e 

‘liberdade’. 

O valor ‘coerência nas ações’ passava pelo processo de ressignificação, pois ele 

estaria mais presente nas práticas adotadas pela CMA em 2012 do que em 2010, 

essa mudança ocorreu, pelo fato de que os líderes que ficaram buscaram agir de 

maneira diferente, por meio da transparência em seu discurso com os empregados. 

O valor ‘participação coletiva’ estava refletido em algumas práticas, como a 

formação de ‘forças-tarefas’. Entretanto, conforme colocado em uma das entrevistas, 

a CMA tem um perfil de empregados que adotam posturas competitivas para expor 
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sua expertise nos projetos dos quais participam, gerando práticas individualistas 

focadas na obtenção de resultados. 

Há quem pense que ‘compromisso com o fundador’ se reflete no compromisso com 

o negócio enquanto outros acreditam que o compromisso devia ser com o sonho do 

Fundador. Entendemos que as percepções de alguns funcionários sobre o assunto 

divergem pela ‘visão de mundo empresarial’ que cada um tem, alguns funcionários 

acreditavam mais na ‘visão do mundo como deveria ser’ e por isso permaneceram 

compromissados com o ‘sonho’ do Fundador, entretanto outros funcionários 

possuíam a ‘visão de mundo de negócios como ele é’ e assim se comprometeram 

em buscar a sobrevivência do negócio no mercado. E por fim, o VRCO ‘primazia do 

ser humano’ foi posto à prova, visto que após a passagem da empresa por uma 

difícil crise financeira, muitas das inciativas que eram realizadas, em principio, para 

colocar as pessoas em primeiro lugar deixaram de ser praticadas pela organização.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa de iniciação científica, como contribuição para o projeto mais 

amplo do MackGval, foi um passo para tentar compreender mudanças contínuas por 

meio de valores relativos à competição organizacional mediante pesquisa 

longitudinal, olhando mais especificamente, o vir-a-ser de uma empresa de 

consultoria fiscal e tributária, a CMA.  

A análise permitiu verificar como os empregados da CMA mantinham, adotavam 

e/ou abandonavam práticas do seu cotidiano a partir de decisões tomadas pelos 

líderes sobre os rumos da empresa. Foi possível apreender o movimento, 

retomando Tsoukas e Chia (2000) de retecer de crenças (valores) e hábitos 

(práticas) pelas pessoas à medida que lidavam com as novas experiências que 

foram surgindo. Assim, acompanhar a construção e reconstrução dos valores 

relativos à competição organizacional como algo não acabado, mas que ocorre ao 

longo do tempo (DOMENICO, 2008), é uma forma de enxergar a mudança 

organizacional como um vir-a-ser contínuo (TSOUKAS; CHIA, 2000).  
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