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Resumo 
 

Um ambiente cada vez mais competitivo vem exigindo das organizações rápidas 

mudanças que garantam sua sobrevivência e desenvolvimento. De modo geral, acredita-se 

que as estratégias e as decisões, quanto às mudanças organizacionais, repousam nas idéias e 

atitudes dos gerentes. No entanto, entender as transformações nas organizações não deve 

desconsiderar a força do ambiente, onde fatores de ordem econômica política, cultural e 

social impulsionam mudanças. O entendimento de tais mudanças associadas a decisões de 

planejamento da gerência, diz respeito a um modo voluntarista de entender a realidade. Por 

outro lado, uma perspectiva determinista de compreender a transformação organizacional 

considera as pressões do ambiente como o vetor que define a orientação das mudanças 

estratégicas. Este trabalho discute a mudança nas organizações sob as duas perspectivas. 

Assim, inicialmente serão apresentadas as características das abordagens de mudança 

organizacional presentes na literatura. Em seguida, será exposto um caso de uma rede de 

supermercados brasileira que passou por várias transformações, nas últimas décadas. Por 

último, usando das duas perspectivas, realizam-se leituras distintas do caso, quanto ao 

entendimento das transformações de uma mesma realidade organizacional. 
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1  Introdução 
 
 As organizações, buscando acompanhar o crescente ambiente competitivo, das últimas 
décadas, estão sendo pressionadas a definirem mudanças estratégicas, num menor espaço de 
tempo. O avanço tecnológico, a globalização, os processos de fusões e privatizações 
compõem um cenário, cuja preocupação com a competitividade vem a ser o impulsionador 
das transformações organizacionais. O entendimento de que tais transformações são 
conduzidas, em grande parte, pelas estratégias definidas pelos líderes, concebe o processo de 
mudança como racionalmente planejada. Busca-se realizar melhorias nas técnicas de gestão e 
elevar a eficiência através da reformulação tecnológica e de processos de trabalho. Uma 
concepção que analisa e atua estrategicamente quanto a mudança é entendida por Wilson 
(1992) como um modo voluntarista de leitura da realidade organizacional. Este tipo de 
abordagem tem por base estudos e ações centradas em temas como: motivação, reforço de 
comportamento, estímulos e cultura organizacional.  

Uma outra maneira de entender a mudança, coloca as transformações organizacionais 
associadas a um fenômeno emergente, resultado das decisões políticas definidoras de modelos 
econômicos que interferem nas práticas e nas estruturas organizacionais. O processo de 
mudança é impulsionado por forças ambientais, através de mecanismos institucionais 
socialmente tornados legítimos ou não, como também pelo planejamento dos líderes 



  

empresariais. Nesta perspectiva determinista de entender a realidade organizacional, Wilson 
(1992) usa o poder e as forças do ambiente como categorias de análise em um campo de 
estudo contextualizado. 

Para Herbiniak e Joyce (1985) voluntarismo e determinismo não são excludentes e 
sim, estão em um mesmo continuum. De acordo com esta idéia, Gonçalves e Machado-da-
Silva (1999) tentam associar as duas dimensões como forças somadoras para o entendimento 
das mudanças. Para eles, ambiente e empresa possuem dinâmica e íntima ligação, cuja relação 
entre ambos passa pela conformidade ou a aceitação de padrões surgidos da interação dos 
elementos ambientais, estando incluídas as relações vividas no interior das organizações. 

Para tentar obter um melhor entendimento das transformações ocorridas numa mesma 
realidade organizacional, foram realizadas leituras a partir das perspectivas voluntarista e 
determinista das mudanças ocorridas numa rede de supermercados brasileira, na década 
passada. Utilizou-se o nome fictício ‘Grupo Compras’, para preservar o sigilo da organização, 
assim como de outras empresas citadas na descrição do caso. Todos os dados apresentados 
relativos ao Caso do Grupo Compras foram obtidos no website do próprio Grupo e de uma 
reportagem especial divulgada em uma revista de negócios, de circulação nacional. 
 
2  Mudança organizacional: perspectivas voluntarista e determinista 
 

A divisão entre voluntarismo e determinismo em grande parte das investigações se 
concentra em categorias mutuamente excludentes que, na verdade, constituem simples 
continuum (Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes, 2000). Neste ensaio, as duas 
perspectivas foram abordadas em categorias distintas apenas como uma forma de facilitar o 
entendimento do leitor. 
 
2.1  Perspectiva Voluntarista 
 

A abordagem voluntarista (modelo de escolha estratégica) enfatiza o papel da 
atividade humana, assumindo que as decisões podem ter como resultado importantes 
diferenças na mudança (Mendonça e Vieira, 1999). Sob a égide da abordagem voluntarista, a 
mudança no mundo das organizações está associada a melhorias nas técnicas de gestão e 
busca da eficiência através da reformulação tecnológica e de processos de trabalho. A 
mudança organizacional planejada busca aumenta os seus lucros e aumentar a participação no 
mercado. Para tal, as empresas tentam inovar, gerando novas idéias, reestruturando-se para 
reduzir custos e obter níveis e produtividade mais competitivos, além de buscarem se 
reestruturar para cortar custos de uma forma geral (Milkovich e Boudreau, 2000). 

A mudança planejada possui um caráter formal, proativo, racional e linear, com o 
objetivo de melhorar o processo produtivo, buscando elevar os índices de eficiência e 
qualidade, através da modernização dos processos para atender às crescentes demandas do 
mercado. Este procedimento implica em flexibilizar os processos, pessoas e recursos (Müller 
e Vieira, 1999). 

Para Robbins (1999) a mudança planejada possui duas metas: a mudança de primeira e 
a de segunda ordem. A primeira é linear, lenta, sutil, contínua e procura melhorar a 
capacidade da empresa de adaptar-se às mudanças do ambiente. A Segunda é radical, 
descontínua, multidimensional, multinível e tenta mudar o comportamento do empregado. 
Porém, o sucesso das mudanças depende essencialmente das pessoas, e sendo assim, a 
mudança do comportamento delas, recebe especial atenção das organizações. 

Para que as mudanças se estabeleçam é necessário efetuar o desenvolvimento 
organizacional que ocorre através de um processo de planejamento, implementação e 
estabilização dos resultados desejados. O planejamento ressalta o aspecto intencional e 



  

metódico com que ocorre a mudança (Wagner III e Hollenbeck, 1999). Segundo Robbins 
(1999), o desenvolvimento organizacional envolve ações planejadas para modificar as 
atitudes e comportamentos dos membros organizacionais através dos processos de 
comunicação, tomada de decisões e solução de problemas, ou seja, mudar o trabalho e as 
pessoas, que geralmente resistem a mudanças. A resistência aumenta conforme a intensidade 
da mudança e para superá-la os gerentes fazem uso da educação e comunicação; participação 
e envolvimento; facilitação e apoio; barganha e negociação; persuasão oculta e coerção 
explícita e implícita para estabelecer as mudanças planejadas (Wagner III e Hollenbeck, 
1999). Sendo assim, o gerente atua como agente de mudança, pois pode mudar estrutura, 
tecnologia, arrumação física e pessoas (Robbins,1999),  transformando a rotina diária do 
trabalho. Cabe aos gerentes se preocuparem em maximizar ganhos, minimizar perdas e tomar 
decisões de forma lógica e programada, exercendo um papel importante na antecipação e 
resposta às alterações no ambiente (Wilson, 1992). Contudo, Machado-da-Silva, Fonseca e 
Fernandes (2000) argumentam que a visão voluntarista pode obscurecer aspectos 
fundamentais ao entendimento de como se processa a mudança, já que grande parte dos 
processos de mudança organizacional são concebidas segundo as intenções e expectativas dos 
líderes formais. Para Fleury e Fleury (2000) as empresas que buscam competitividade 
precisam investir em aprendizagem intensiva e permanente dos seus empregados, para 
sobreviver e prosperar. Sendo assim, o treinamento de pessoal é um forte instrumento que 
fortalece e consolida aspectos de trabalho desejáveis pelas empresas (Milkovich e Boudreau, 
2000).   

Uma mudança planejada é um processo que envolve a implantação programada de 
novos procedimentos e valores. Contudo, o processo de mudança atemoriza as pessoas. 
Enriquez (1995, p.99) afirma que “muitas vezes há forte resistência à mudança, pois certos 
setores, ou certos grupos da empresa podem perceber os problemas de uma outra maneira, 
bloqueando a mudança porque têm medo”. Sendo assim, a mudança, enfrenta muita 
resistência, pois as pessoas possuem hábitos rígidos, difíceis de serem modificados, limitando 
a implantação de novos procedimentos. Acredita-se que, através de estratégias de mudança 
planejada, a organização pode alcançar os objetivos desejados de forma mais suave, 
reduzindo possíveis impactos negativos (Wilson, 1992). Assim, também cabe ao gerente 
convencer os demais empregados sobre os novos procedimentos a serem seguidos. Para isso, 
valoriza-se a participação dos empregados, distribuindo o poder entre aqueles que atuam em 
todos os níveis da organização, pois a participação dos empregados é uma maneira de 
aproveitar o potencial dos mesmos, aumentando a eficiência da empresa, através da 
implantação de inovações – inicialmente tecnológicas e posteriormente, sócio-organizacionais 
(Tolfo et al, 1999). É importante que os valores e interesses estejam interligados entre si e 
gerem comprometimento para com as novas mudanças (Augusto e Machado-da-Silva, 1999). 

Vale salientar que, a participação durante um processo de mudança é voluntária. 
Segundo Robbins (1999), as empresas inovadoras investem muito em treinamento e 
desenvolvimento dos seus empregados, para que eles não temam ser demitidos por cometer 
erros e os instiga a participarem das mudanças contribuindo com idéias inovadoras, que são 
analisadas para verificar a possibilidade de implantação.  

Desta forma, as resistências às mudanças são minimizadas e as inovações passam a ser 
um processo contínuo nas organizações para atender ao mercado cada vez mais exigente. 
Segundo Milkovick e Boudreau (2000), as vantagens competitivas de uma empresa dependem 
dos seus empregados, e a produtividade depende do envolvimento e entusiasmo deles, sendo 
assim necessário envolvê-los nos processos de mudanças, que se relacionam aos objetivos  da 
empresa. 
 
 



  

2.2  Perspectiva Determinista 
 

Não há homogeneidade no entendimento das mudanças nas organizações. A discussão 
em torno dos processos de mudança planejada ou emergente remete o debate para o 
voluntarismo e o determinismo nas teorias das organizações. Goulder (apud Wilson, 1992, 
p.25) diz que, uma concepção voluntarista de mudança está associada a decisões estratégicas, 
já que “as decisões humanas fazem importantes diferenças...” No voluntarismo contam a 
coragem e a determinação humana”. O autor ainda afirma que, por outro lado, o determinismo 
dá ênfase “as leis que regularizam as coisas e que estabelecem limites ao comportamento 
humano”. 

Uma perspectiva de entendimento das mudanças organizacionais sob bases 
sociológicas preocupa-se com questões estruturais, de dominação e controle. As 
transformações são percebidas como resultados de forças econômicas, políticas, que 
socialmente e historicamente vão se construindo. Assim, uma abordagem determinista 
percebe a mudança como um fenômeno emergente, resultado das decisões políticas 
definidoras de modelos econômicos que interferem nas práticas e nas estruturas 
organizacionais.  

O processo de mudança organizacional, sob uma ótica determinista está mais 
associado ao poder da economia de mercado do que ao poder individual dos gerentes, 
enquanto agentes de mudanças, no interior das empresas. Este entendimento tem seu suporte 
na idéia de sistema aberto, que possibilita a contextualização de fatos e a percepção de sua 
interdependência entre as forças propulsoras ou que impedem as mudanças nas organizações. 
Numa perspectiva de entendimento das organizações como sistemas abertos, se supõe que as 
forças de estabilidade e de mudança estão relacionadas com o contexto. As organizações 
fazem parte do sistema social e, a todo momento, estão sendo influenciadas pelos conflitos 
ambientais. As tensões e contradições sociais propiciam um ambiente favorável a processos 
de transformações.  

Através de uma leitura sob a perspectiva determinista toma-se uma direção que vai do 
macro ambiente para o interior das organizações. A análise busca sua fonte explicativa para as 
mudanças internas à organização no contexto ambiental. Algumas teorias das organizações 
analisam as estruturas e o mundo do trabalho, como fazendo parte de um sistema em conflito. 
Wilson (1992) destaca os modelos de ecologia populacional; ciclo de vida das organizações; a 
abordagem por setor de negócios e mercado global; o contextualismo; a abordagem do poder 
nas organizações e modelos políticos de mudanças; e as teorias de ação social (onde se 
incluem as metáforas), como abordagens teóricas que privilegiam uma análise estrutural do 
conflito e das mudanças nas organizações. 

Machado-da-Silva e Fonseca (1999) buscam visualizar o fenômeno da 
competitividade para além do enfoque microeconômico, que associa competitividade a 
indicadores de desempenho ou de eficiência técnica. Através do enfoque institucional, que 
acredita que o comportamento organizacional está intimamente relacionado com a percepção 
da realidade quanto a formas de aceitação externa-definidoras de padrões normativos de 
suporte e de legitimação, a competitividade é entendida como força que orienta o sentido de 
fora para dentro das organizações. 

Através da percepção sócio-cultural, pode-se entender a dinâmica das relações internas 
à organização associada ao contexto, ao movimento do real e do tempo, não condicionados e 
restritos a fatores técnicos e financeiros. 
 Para tornar suas atividades legítimas, as empresas se modificam, orientadas por 
padrões institucionalizados na sociedade e através de práticas isomórficas, que segundo Di 
Maggio e Powell (1991) são mecanismos de ajustes das organizações às normas criadas e 
aceitas socialmente, resultando assim numa homogeneidade entre organizações. Os estudos de 



  

Machado-da-Silva e Fonseca (1999) acrescentam o aspecto cognitivo da legitimidade, isto é, 
o reconhecimento de que, a interpretação dos indivíduos e a definição de suas ações se 
baseiam nos significados por eles atribuídos a realidade na qual estão contidos. Por isso, que 
não existe uniformidade nas organizações, mesmo diante do isomorfismo. Cada organização 
interpreta sua condição em relação ao ambiente, segundo uma percepção própria sobre a  
lógica interna da empresa, associado à dimensão histórico-temporal. 

Percebe-se, então, que uma abordagem determinista considera a mudança 
organizacional como um fenômeno emergente das influências do ambiente, como ação 
reagente, de adaptação. As decisões das organizações e seus objetivos são dependentes do 
suporte socialmente construído, da legitimidade institucional e de suas propostas e, em parte 
pelo argumento de autoridade proporcionado por casos de sucesso e expectativas futuras, que 
estão no ambiente, mas que internamente justificam a preferência por esta ou aquela estratégia 
(Gonçalves e Machado-da-Silva, 1999). 

 
3. Metodologia 

 
Neste trabalho foi utilizada a abordagem qualitativa, buscando analisar o processo de 

mudança organizacional sob a ótica de duas perspectivas de análise: a determinista e a 
voluntarista. A opção por uma abordagem qualitativa está associada a uma melhor adequação 
da amostra e da natureza desta pesquisa ao desenho de pesquisa qualitativa. Isto por que, a 
pesquisa qualitativa “envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 
processos interativos por contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 
situação em estudo” (Godoy, 1995, p.58).  
Trata-se de um estudo de caso, de uma empresa do setor de varejo de alimentos no Brasil, 

no qual foram realizadas duas análises (uma com base na perspectiva determinista e outra na 
voluntarista) sobre as diversas mudanças ocorridas no grupo empresarial, nos últimos anos. Os 
dados foram obtidos por meio de fontes secundárias: sitio do Grupo; revistas institucionais e 
folders. Outros dados sobre a empresa foram obtidos através de documentos internos, na 
literatura disponível, no mercado e em conversas informais. Foi utilizado um nome fictício 
para o Grupo empresarial analisado: “Grupo Compras”; isto porque o foco do estudo está no 
destaque das diferentes visões de mudança organizacional e não, no objeto analisado. 
Para a análise dos dados foi utilizada a técnica da análise interpretativa dos discursos, que 

tem como foco a formação de proposições teóricas advindas das observações das mensagens e 
a codificação destas mensagens (Neuendorf, 2002). 
 
4  O Grupo Compras 
 

O Grupo Compras é um dos pioneiros do setor de varejo de alimentos no Brasil. 
Introduziu no país a primeira geração de hipermercados e o supermercado virtual. Fundado há 
mais de 50 anos, conserva ainda muitas características de empresa tradicional e familiar.  

A trajetória do Grupo começa em 1948, com a fundação de uma doceira. Em 1959 
abre ao lado da doceira seu primeiro supermercado, na cidade de São Paulo. Na década de 60 
inicia sua expansão através da abertura de novas lojas ou da aquisição de supermercados 
existentes. Os anos 70 caracterizaram-se pela diversificação dos negócios e a continuidade da 
expansão do varejo, com a abertura de hipermercados e aquisição de redes, em vários estados 
brasileiros. Além disso, passa a atuar em Portugal, Angola e Espanha. Na década de 80, após 
a inauguração de mercearias de desconto, abre novos formatos de loja, tais como: lojas de 
departamentos, lojas depósito, e lojas de bricolagem. No início dos anos 90 estreita seu 



  

relacionamento com os consumidores e se concentra no Brasil, em sua principal área de 
negócios, o varejo. Também foi no inicio da década de 90 que o Compras quase ruiu.  

Em 1991, com um novo posicionamento mercadológico, o Grupo fechou lojas não-
lucrativas, diminuiu o quadro de funcionários e vendeu empresas coligadas. Além disso, 
procurou estreitar o relacionamento com os consumidores e se concentrou no Brasil, em sua 
principal área de negócios, o varejo. Ainda em 1991, a filha do principal acionista, presidente 
e estrategista da empresa, passa a cuidar de áreas estratégicas da empresa, assumindo 
finalmente em 1997 o cargo de vice-presidente de operações.  

Ao retomar a expansão através da inauguração de novas lojas, modernização das já 
existentes e aquisições, apresenta um crescimento nos últimos cinco anos, de 86% no número 
de lojas e de 176% na área de vendas. Investe fortemente no desenvolvimento operacional do 
Grupo aliando logística e tecnologia, e na qualificação e qualidade de vida de seus 
funcionários. Um momento importante para o Grupo Compras se deu em 1995, quando abriu 
seu capital com a colocação simultânea de ações no Brasil, Estados Unidos e Europa, sendo 
dois anos depois a 4ª empresa brasileira, e a 1ª no setor de varejo do Brasil, a ser listada na 
New York Stock Exchange (NYSE), a Bolsa de Valores de Nova York. 

Em 1999, após a saída do executivo que ocupava o cargo, o presidente extinguiu a 
superintendência e criou em seu lugar um comitê executivo de gestão. Também neste ano, o 
Grupo assinou contrato de investimento com uma rede francesa de varejo que atua na Europa, 
Ásia, América do Norte e América do Sul. Pelo acordo, a rede estrangeira passou a ter uma 
participação acionária minoritária no capital social da holding do Grupo Compras. A aliança 
dos dois grupos vem dando certo para as duas partes. A rede estrangeira entrou no mercado 
brasileiro e o Grupo Compras conseguiu um sócio que traz capital sem interferir na gestão. 

Atualmente, o Grupo Compras ocupa a segunda melhor colocação na lista dos 
varejistas com maior qualidade de gestão, liquidez e perspectiva de crescimento em toda a 
América Latina. Em 2000 o Grupo iniciou sua atuação mercadológica na Internet 
(supermercado virtual), e em onze estados do Brasil com 416 lojas. Além disso, vem 
controlando o maior mercado consumidor do Brasil (São Paulo), e esta à frente dos 
concorrentes em aspectos como tecnologia, logística e qualidade de informações contábeis. 
Em 2005, o Grupo Compras apresentou um faturamento bruto anual de R$ 16,1 bilhões. 
Atualmente é a maior empresa de varejo no Brasil, tendo mais de 70 mil funcionários e 554 
lojas, distribuídas em 13 estados brasileiros, totalizando uma área de vendas superior a 1 
milhão de metros quadrados. 
 
4.1  As principais mudanças no Grupo 
 

Tecnologia - Nos últimos anos, foram investidos mais de 510 milhões de reais em tecnologia, 
marketing e relacionamento com clientes. Se em 1995 apenas 15% das lojas eram 
informatizadas, atualmente todas as lojas do Grupo estão integradas sob o mesmo sistema . As 
lojas se beneficiaram da automação comercial (balanças eletrônicas, preenchimento de 
cheques nos próprios caixas, etc...) e da instalação de um sistema de comunicação on line, que 
interliga a central de distribuição, o centro administrativo e as lojas. A implantação do EDI 
(Eletronic Data Interchange) permitiu a transferência eletrônica de dados entre a empresa e 
seus fornecedores agilizando os pedidos de mercadorias, cotações, notas fiscais, pagamentos e 
acompanhamento de estoques.  Além disso, algumas indústrias já fazem contato com o Grupo 
através da WEB EDI (transferência de dados através da Internet), mais simples e barata que o 
EDI tradicional, facilitando o contato de pequenos e médios fornecedores. Tudo isso permitiu 
que a empresa se transformasse em referência em gestão da cadeia de suprimentos e 
conhecimento do consumidor. 
 



  

Logística - No modelo antigo, cada loja funcionava independentemente, emitindo seus 
próprios pedidos aos fornecedores.  Hoje, as áreas de compras e distribuição estão sendo 
centralizadas. Um departamento comercial corporativo, com unidades de negócio para cada 
tipo de mercadoria, cuida de todas as compras e planeja a distribuição, ganhando poder de 
negociação com fornecedores e agilidade nas operações . Para diminuir o lado negativo desta 
centralização, que dificulta a comunicação com os fornecedores, foi criado um programa 
ombudsman do fornecedor e um departamento comercial móvel. O primeiro é responsável por 
ouvir reclamações e sugestões vindas da indústria.  O segundo, por visitar fornecedores 
pequenos e médios espalhados pelo país.  
 

Marketing e economia digital – A adoção do cartão de relacionamento, usado por mais de um 
milhão de clientes, mudou a forma de administrar as lojas. Antes agrupadas por regiões, 
passaram a ser gerenciadas por clusters, os grupos de unidades com características em 
comum. Em janeiro de 2001, uma empresa de consultoria foi contratada para definir e 
rentabilizar o formato popular de negócio, estudar projetos de gestão por categorias e realizar 
o planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Também foi criado o serviço de 
entrega em domicílio e o site de compras digitais. A empresa vem investindo na divulgação 
da associação da marca com ações sócio-ambientais e de incentivo ao esporte.  
 

Estrutura - Há cerca de um ano, o presidente do Grupo e todo o comitê executivo ocupam o 
mesmo espaço físico, com o objetivo de facilitar a comunicação e promover agilidade na 
tomada de decisões. Mensalmente, o presidente realiza reuniões com todos os funcionários, 
promovendo maior interação com os níveis inferiores da organização. Não se sabe como as 
decisões são tomadas no Grupo Compras, mas quando o assunto é estratégia, a cúpula 
funciona mais como um conselho consultivo do que como um comitê executivo. O presidente 
escuta tudo o que os integrantes do Grupo têm a dizer, mas muitas vezes suas determinações 
não correspondem ao que foi discutido pelos demais.  
 

Cultura - O estilo de vida e os valores do presidente se confundem com o da organização, 
sendo continuamente divulgados e reforçados dentro e fora da empresa. Um nutricionista foi 
contratado para cuidar da alimentação da presidência e dos funcionários diretamente ligados a 
ela. Uma academia de ginástica foi montada na empresa e todos os diretores e gerentes são 
estimulados a realizarem atividades esportivas. Frases de efeito, expressando os valores do 
presidente e reforçando os objetivos e a missão da organização, estão afixadas nas paredes da 
empresa. 
 
4.2 O mercado e a concorrência: cenário atual 
 

O setor de varejo vem crescendo e se consolidando com muita velocidade. No entanto, 
o Grupo Compras ainda é muito pequeno diante das dimensões do país e a Rede é 
praticamente invisível no mundo. Empresas estrangeiras têm planos para seguirem 
expandindo no Brasil. Há no caminho do presidente do Grupo e de seus executivos uma série 
de ajustes a serem feitos. Falta padronização nas lojas da rede Compras, por exemplo, lojas 
sofisticadas convivem com outras com jeito de supermercado dos anos 80. 

A segunda maior rede de supermercados dos Estados Unidos não vem alcançando 
bons resultados no Brasil. A filial brasileira pertencente a um Grupo francês vive um 
momento de consolidação dos novos formatos adotados, que exigiram mudanças 
significativas em suas operações. Mesmo assim, atualmente é líder do setor no Brasil.  

Em dezembro de 1996, um Grupo nordestino (o maior da região) formalizou uma 
aliança estratégica com um Grupo holandês – um dos principais grupos internacionais de 



  

varejo – tendo como objetivo a consolidação da posição de liderança da empresa nas regiões 
Nordeste e Norte do Brasil. Mas, apenas em junho de 2000, o controle acionário do grupo 
nordestino e das suas coligadas passou integralmente para o grupo holandês. 

Especula-se que o Grupo Compras vem sacrificando o retorno em curto prazo para 
ganhar em participação de mercado, sinalizando uma possível intenção de vender a empresa 
para algum grupo internacional . 
 
5 Análise das mudanças no Grupo Compras sob as perspectivas voluntarista e 
determinista 
 
5.1 O Caso sob a perspectiva voluntarista 
 

A partir do início da década de 90, houve uma conscientização do Grupo Compras da 
necessidade de modernização tecnológica, para elevar a sua eficiência, o que implicou em 
forte investimento nesta área. Como afirma Tolfo (1999), as inovações tecnológicas garantem 
maior produtividade, flexibilizam a produção e permitem uma melhor resposta a ambientes 
cada vez mais instáveis e competitivos. 

Com a extinção da superintendência, que determinou as principais mudanças ocorridas 
no Grupo desde sua fundação, o Presidente reassumiu a liderança da empresa, mas 
assessorado por um Comitê Executivo de Gestão, para fazer acreditar que existe uma divisão 
de poder dentro da organização. Contudo, o que se vê na realidade é que, esse Comitê serve 
como implementador e apoiador das decisões do líder, que as toma sozinho. Geralmente, 
figuras de autoridade tomam as decisões sobre os objetivos, os critérios e as metas de 
inovação, podendo ou não estar envolvidos na implementação para se efetuar mudanças na 
estrutura e no comportamento (Shirley, 1976). 

O Grupo também redefiniu a estratégica da empresa na busca de sobrevivência e 
competitividade mercadológica, renovando as ações de logística e centralizando as áreas de 
compras e distribuição como forma de reduzir custos, desperdícios e otimizar o 
abastecimento. “A preocupação com o trinômio competitividade, produtividade e qualidade é 
uma temática obrigatória nos estudos e na prática das organizações” (Tolfo et al, 1999, p.2).  

O Grupo Compras investiu na área de Recursos Humanos, preocupando-se com a 
qualidade de vida dos funcionários diretamente ligados ao Presidente. Foi construída uma 
academia de ginástica e um nutricionista administra uma alimentação saudável para os 
mesmos. O Presidente, através de reuniões mensais, aproximou-se dos funcionários, ouvindo 
suas dificuldades e sugestões, estimulando, assim, um maior envolvimento com os objetivos 
da organização. Além disso, o Grupo investiu na qualificação dos seus funcionários, como 
forma de conscientizá-los e motivá-los com relação aos valores do presidente associados aos 
novos propósitos da organização. Essas ações são atribuídas ao reconhecimento de que uma 
efetiva administração dos recursos humanos tem um impacto positivo na direção global da 
empresa e à sobrevivência, crescimento, lucratividade, competitividade e flexibilidade em 
adaptar-se às mudanças (Oliveira, 1998).  

A partir da ótica voluntarista, observa-se que, durante as inovações ocorridas no Grupo 
Compras, houve a presença do agente de mudanças, que determinou de forma marcante a 
velocidade e amplitude das transformações.Esta foi uma forma estratégica de superar uma 
crise financeira, alcançar uma posição de destaque no ramo de atuação, atender às exigências 
dos clientes, reformulando sua estrutura, resgatando assim, a sua competitividade no mercado 
de varejo. 

Desta forma, o papel da alta gerência da organização é determinante na mudança 
organizacional, podendo influenciá-la através de seus sistemas de crenças; agir como 
obstáculo à mudança; elaborar a interpretação do ambiente e compartilhar com os outros 



  

membros da organização; e utilizar-se de informações e de influências para tornar o ambiente 
favorável para as suas organizações, podendo influenciar o fluxo de demandas e recursos do 
ambiente (Huber e Glick, apud Mendonça e Vieira, 1999). 

Para reduzir os custos em logística, o Grupo Compras centralizou os Departamentos 
de Compras e Distribuição, agilizando assim os seus processos de entrega. Entretanto, o lado 
negativo da centralização foi minimizado através de estratégias de escuta ao cliente e 
aproximação com os fornecedores (ombudsman). 

O marketing de relacionamento vem se apresentando como uma tendência de 
aproximação com o cliente, além de ser uma rica fonte de informações no delineamento do 
perfil dos consumidores para o planejamento das ações do Grupo. 
 
5.2 O caso sob a ótica Determinista 
 

As maiores mudanças no Grupo Pão de Açúcar passam a acontecer no fim da década 
de 80 e durante toda década de 90. Neste período, o Brasil e o mundo passaram por 
transformações substanciais nos campos econômicos e políticos, que apontavam para o 
delineamento de uma nova ordem mundial de fortes repercussões no território nacional. 

No Brasil, a década de 80 é conhecida como o período de redemocratização, onde se 
dá a transição do regime ditatorial militar para um com características democráticas. Pressões 
externas e a nova configuração política interna redefinem um novo cenário. Ao longo da 
década de 80; as crises do petróleo; as transformações no sistema financeiro internacional; e 
as mudanças nos arranjos do sistema produtivo e na geopolítica, foram traduzidos em pressão 
das agências internacionais em favor de políticas de estabilização e ajustes. No caso brasileiro 
são exemplificados pelo Plano Cruzado (1986), Cruzado Novo (1986), Plano Bresser (1987), 
Plano Collor I (1990) e Plano Collor II (1991)  (Gonçalves e Machado-da-Silva ,1999). 

Não é à toa que, justamente neste período o Grupo Compras passa por uma crise que o 
coloca prestes ao seu fechamento. A instabilidade econômica, a moeda fraca, a abertura ao 
capital; a concorrência externa; a redução do poder aquisitivo e por conseqüência do 
consumo, favorecem o enfraquecimento da rede. Neste momento, o grupo fecha algumas de 
suas lojas não lucrativas, diminui seus funcionários, vende empresas coligadas, e busca iniciar 
uma reestruturação para tentar se reposicionar  no mercado. Nota-se que o cenário econômico 
não oferece suporte para simples estratégias de mudança organizacional. 

A chegada de uma rede francesa de supermercados no ramo de varejo, no Brasil, traz 
uma forte concorrência ao setor, forçando ao grupo a redefinição de suas estratégias de lojas, 
mesmo diante de um quadro nacional econômico recessivo. 

A promulgação da Constituição Federal e do início da elaboração do Código de 
Defesa do Consumidor demonstram que o perfil e as atitudes dos consumidores vão se 
transformando. O maior esclarecimento do consumidor quanto aos seus direitos, o suporte 
legal e a abertura para o mercado externo, força a redefinição do conceito de lojas de varejo. 
Cria-se a nova geração de hipermercados buscando romper com o modelo de supermercado 
dos anos 80. O Grupo Compras muda sua postura diante dos clientes, visando um maior 
relacionamento, centrando suas estratégias no comportamento e necessidades do consumidor. 

A década de 90 traz mudanças sensíveis no cenário nacional. O embate político e a 
instabilidade econômica trazida pelo governo Collor tomam novo rumo com a eleição direta 
para todos os níveis do poder executivo e a estabilização monetária. Há uma mudança 
significativa no cenário nacional. O Brasil consegue uma certa estabilidade econômica que 
traz credibilidade para os investidores, há diminuição dos juros e volta-se a investir na 
produção interna. Gonçalves e Machado-da-Silva (1999) apontam três efeitos importantes 
advindos da drástica redução da inflação: (1) maior comparabilidade entre os custos e 
investimentos no tempo; (2) maior precisão nas estimativas dos fluxos monetários; (3) e 



  

melhores condições para o público em geral comparar salários, itens de consumo, produtos e 
serviços. Frente a um contexto que possibilita e facilita o investimento e diminui os riscos, o 
Grupo Compras se capitaliza no mercado financeiro e investe estes recursos para ser a 
“Fênix” no setor de varejo em alimentos nesta década. Deste modo, percebe-se que o 
ambiente turbulento exige mudanças que garantam a competitividade e a sobrevivência das 
empresas, que conseguem passar pelo período de desestabilização da moeda e encontram no 
cenário do início dos anos noventa a possibilidade de recuperação. 

Em meados da década de noventa há um aumento no contato do Brasil com outros 
países através da importação de bens de capital e de consumo que proporciona atualização 
tecnológica, mas também, maior exigência, pela comparação dos bens, quanto à qualidade dos 
produtos e serviços nacionais. A possibilidade de exportação, as discussões sobre os futuros 
acordos de livre comércio, sobre padrões internacionais de qualidade (ISO – International 
Standard Organization), o nascente comércio eletrônico traz novas possibilidades de mercado 
consumidor e de diferentes nichos. Este contexto exige uma redefinição da estrutura do Grupo 
Compras considerando a possibilidade de atuar no mercado digital e ter maior agilidade nos 
seus métodos e processos, diante de um ambiente instável. Na literatura gerencial e na da 
academia já se apontam às tendências a uma gestão flexível, participativa, preocupada com a 
qualidade, com parcerias e regulamentações. Gonçalves e Machado-da-Silva (1999) apontam 
que no período entre 1993 e 1997 o foco das empresas está na qualidade e na gestão. Há uma 
forte preocupação com o pensamento estratégico, competitividade, participação social e 
recursos humanos. Discute-se a necessidade de redefinição de novas práticas gerenciais e 
redesenhos estruturais. Neste momento, o Grupo Compras abre seu capital, buscando recursos 
para se “modernizar” e abrir novas lojas. Há um incremento operacional, com a redefinição da 
logística da empresa, são adotadas novas tecnologias que agilizam o serviço prestado e 
facilitam o controle das operações.  O Grupo passa a se preocupar em construir e manter uma 
imagem de empresa preocupada com seus funcionários e com a qualidade dos serviços a 
clientes. Estas estratégias vêm explicitar a necessidade de adaptação da empresa a uma nova 
ordem, onde o consumidor é mais exigente, o mercado mais competitivo, há um grande 
incremento tecnológico e as fronteiras físicas já não correspondem a barreiras de mercado. 

Já no fim da década de noventa, o Grupo recebe mais um incremento de capital com a 
compra de 24% de suas ações pelo grupo estrangeiro, consolidando, assim, um período 
marcado por profundas mudanças na empresa. O Grupo Compras passa a liderar o mercado 
brasileiro no setor. Isto além de outros fatores conjunturais está relacionado à estabilidade da 
moeda, a redefinição do papel do Estado e a internacionalização ou globalização do mercado. 

Assim, percebe-se que a estória de mudança do grupo foi impulsionada pela pressão e 
pelas exigências que o ambiente nacional e internacional impuseram. As decisões estratégicas 
da empresa tiveram a fonte e o suporte de legitimidade nos indicadores ambientais social e 
historicamente construídos. 
 
6  Conclusões 
 

O propósito deste trabalho foi discutir as principais características e diferenças entre as 
perspectivas voluntarista e determinista, relacionadas a mudanças organizacionais. O 
principal objetivo foi mostrar que as duas perspectivas proporcionam leituras diferentes de 
uma mesma realidade de mudança.  

Inicialmente, observou-se que a perspectiva voluntarista não valoriza o impacto das 
forças externas nas organizações. De acordo com essa visão, a mudança é planejada e 
realizada a partir de um processo que envolve a implantação programada de novos 
procedimentos e valores. Tal perspectiva depende da decisão intencional de construir e 
manipular as condições exógenas à empresa, visando a competitividade (Machado-da-Silva, 



  

Fonseca e Fernandes, 1999). Já a perspectiva determinista percebe a mudança como um 
fenômeno emergente, que parte do macro ambiente, como ação reagente, de adaptação, para o 
interior das organizações (Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes, 1999). Nesta abordagem, 
a influência das pressões ambientais, visa a competição. A análise busca sua fonte explicativa 
no contexto ambiental e o sucesso de uma organização vai depender de como ela se adapta a 
novos modelos, tendências de mercado e ao surgimento de novas tecnologias. 

É possível observar que as duas perspectivas, apesar de serem leituras bastante 
distintas a respeito da mudança nas organizações, não parecem apresentar na prática relação 
mutuamente excludente, pelo contrário, podem se complementar na compreensão dos 
fenômenos organizacionais. 

Existem algumas situações em que nenhuma das perspectivas teóricas de mudança 
estratégica se encaixa confortavelmente. Como por exemplo, as estratégias de mudança 
através de joint ventures e aquisições (Wilson, 1992). Uma razão para isso é que algumas 
situações são ao mesmo tempo conflitos sistêmicos e mudança planejada. 

Como Johnson e Scholes (apud Wilson, 1992) argumentam, quase sempre há situações 
para os gerentes exercitarem a mudança planejada, mas ao mesmo tempo há forças 
contextuais que são determinantes, e que os gerentes, enquanto indivíduos, não podem mudar. 
Sendo assim, é interessante realizar outros estudos utilizando elementos das duas 
perspectivas, de modo a perceber quando ocorrem aspectos paradigmáticos mutuamente 
exclusivos ou em que situações, a interação parece possível (Misoczky, 2001). 

Este trabalho, revela a complexidade do tema mudança organizacional (Machado-da-
Silva, Fonseca e Fernandes, 1999)  e por levantar vários questionamentos, possibilita 
desdobramentos para futuras pesquisas.   
 
7 Referências Bibliográficas 
 
ARAÚJO, L. T. de André, SANTOS, Gilmar. Formulação de estratégias e processo 
decisório: estudo de caso em uma empresa jornalística segundo as abordagens racional, 
do poder e do caos. Florianópolis, Anais do 24° ENANPAD (Área temática - Administração 
Estratégica), 2000. 
AUGUSTO, Paulo Mussi, e MACHADO-DA-SILVA, Clóvis L. Aquisição de empresas e 
mudança organizacional: estudo comparativo de casos. Foz do Iguaçu, Anais do 23° 
ENANPAD (Área temática - Organizações), 1999.  
CALDAS, Miguel Pinto, WOOD Jr., Thomaz. Identidade Organizacional In: CALDAS. 
Miguel Pinto, WOOD Jr., Thomaz. Transformação e realidade organizacional: uma 
perspectiva brasileira. São Paulo, Atlas (capítulo 05, p.114-134), 1999.  
DIMAGGIO, Paul J. e POWELL,Walter W. “The iron cage revisited: institutional 
isomorphism and collective rationality” In Walter W. Powell and Paul J. DiMaggio (Ed). The 
new institutionalism in organizational analysis. Chicago, The University of Chicago 
Press,1991. 
ENRIQUEZ, Eugène. O indispensável para a mudança e a sobrevivência. Recife: 
Tecnologia Gerencial e informática (TGI) – (PALESTRA II: O papel dos agentes nos 
processos de mudança, p. 62-116), 1999. 
FLEURY, Afonso e FLEURY, Maria Tereza Leme. Estratégias empresariais e formação 
de competências: um quebra-cabeça caleidoscópio da indústria brasileira. São Paulo, 
Atlas, 2000. 
GODOY, Arilda S. Pesquisa Qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração de 
Empresas, v.35, n.3, p. 20-29, São Paulo, 1995. 
 



  

GONÇALVES, Sandro A., MACHADO-DA-SILVA, Clóvis L. Mudança organizacional: 
institucionalização e cognição na análise do caso da Companhia Paranaense de Energia. 
Foz do Iguaçu, Anais do 23° ENANPAD (Área temática - Organizações), 1999.  
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR [on-line]. Disponível em: http://www.grupopaodeacucar.com.br. 
Acesso em :17 maio 2006. 
HREBINIAK, Lawrence G.; JOCE, William F. Organizational Adaptation: Strategic choice 
and environmental determinism. Administrative Science Quarterly , v.30, n.3, p. 336-349,  
Set. 1985. 
MACHADO-DA-SILVA, Clóvis, FONSECA, Valéria Silva da, FERNANDES, Bruno H. 
Rocha  Um modelo e quatro ilustrações: em análise a mudança nas organizações. Foz do 
Iguaçu, Anais do 23° ENANPAD (Área temática - Organizações), 1999 
MACHADO-DA-SILVA, Clóvis, FONSECA, Valéria Silva da. Competitividade 
organizacional: conciliando padrões concorrenciais e padrões institucionais. In 
VIEIRA,Marcelo Milano Falcão, OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa de. Administração 
Contemporânea: perspectivas estratégicas. São Paulo, Atlas, 1999.  
MENDONÇA, Jose Ricardo Costa de e VIEIRA, Marcelo Milano Falcão Fundamentos para 
análise do downsizing como estratégia de mudança organizacional. Porto Alegre, Revista 
Eletrônica de Administração, Edição 9, v. 5,  n. 5, ISSN 1413-2311, abril 1999. Disponível 
em: http://www.read.adm.ufrgs.br .Acesso em: 10 junho 2001.  
MILKOVICH, George T. e BOUDREAU, John W. Administração de Recursos Humanos.  
Tradução Reynaldo C. Marcondes.São Paulo, Atlas, 2000. 
MISOCZKY, Maria Ceci. Mudanças na Administração municipal: possibilidade de uma 
formação político organizacional. Campinas, Anais da 25ª ENANPAD (Área temática - 
Gestão pública e governança), 2001. 
MÜLLER, Loraine Bothomé, VIEIRA, Marcelo Milano Falcão. Rotinas Organizacionais 
Defensivas: um estudo sobre as formas de manifestação durante um processo de 
mudança organizacional. Foz do Iguaçu, Anais do 23° ENANPAD (Área temática - 
Recursos Humanos), 1999. 
NEUENDORF, Kimberly A. The Content Analysis- Guidebook. Sage Publications, 
California, 2002. 
OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa. Desafios da Área de Recursos Humanos - Visão dos 
Dirigentes das Empresas e dos Profissionais da Área de RH. Salvador, Organizações e 
Sociedade. EAUFBA, v. 5, n 13, Set/Dez, 1998. 
ROBBINS, Stephen.Comportamento Organizacional. 8ª edição, Rio de Janeiro, LTC, 1999. 
ROSENBURG, Cynthia. A empresa de um rosto só. São Paulo, Exame, Edição 738, nº 8, 
p.46-58, abril 2001. 
SHIRLEY, Robert. Um modelo para análise da mudança organizacional. São Paulo, Revista 
de Administração de Empresas, v. 16, n.6, p.37-43, (adaptado),  1976. 
TOLFO, Suzana, PICCINI, Valmíria, GUIMARÃES, Valeska. Trabalho, inovação e 
participação: um estudo multicase em  empresas do setor metal-mecânico do Rio 
Grande do Sul. Foz do Iguaçu, Anais do 23° ENANPAD (Área temática - Administração de 
Ciência e Tecnologia),  1999.  
WAGNER III, John  A. e HOLLENBECK, John R.  Comportamento Organizacional; 
tradução Cid Knipel Moreira; revisão técnica Laura Zaccarelli. São Paulo, Saraiva, 1999.  
WILSON, David C. A strategy of change: concepts and controversies in the management of 
change. London, Routledge, 1992. 
WOOD Jr., Thomaz. Tipos ideais em estudos organizacionais: da burocracia à empresa 
dramática. In: CALDAS.Miguel Pinto, WOOD Jr., Thomaz. Transformação e realidade 
organizacional: uma perspectiva brasileira. São Paulo, Atlas (capítulo 13, p.275-288), 1999. 


