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RESUMO 

 

Neste trabalho foram abordados os aspectos que envolvem a resistência à mudança 
organizacional em empresas tradicionais do ramo farmacêutico do município de Alta 
Floresta, Mato Grosso, objetivando analisar as principais dificuldades encontradas 
nessa área com o intuito de propor a inovação corporativa. Utilizou-se quanto à 
natureza o método de pesquisa aplicada sendo também exploratória-descritiva, pois 
como procedimento foi realizado o estudo de caso múltiplo sendo os instrumentos 
da coleta de dados: entrevistas semiestruturadas com os gestores e questionários 
impressos de perguntas fechadas com os colaboradores. O presente trabalho chega 
as suas considerações de que as farmácias tradicionais do município de Alta 
Floresta-MT ainda são muito receosas quanto ao novo, e por mais que tenha sido 
apresentado esse desejo de mudança por parte dos colaboradores e dos gestores, 
torna-se pouco, perante a aparente acomodação estabelecida. Dentre os objetivos 
traçados durante o trabalho, todos foram alcançados de maneira um pouco diferente 
do que se imaginava. Ao ser feito o mapeamento e traçar o perfil dos funcionários e 
das empresas, o trabalho obtém o resultado já imaginado pelo autor de que por 
serem de origem familiar elas realmente possuíam um perfil tradicional. 
 

Palavras-chave: Resistência; Dificuldades; Inovação; Familiar; Mudanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this paper, the aspects that involve the resistance to organizational change in 
traditional pharmaceutical companies in Alta Floresta, Mato Grosso, were addressed, 
aiming to analyze the main difficulties encountered in this area in order to propose 
corporate innovation. Regarding the nature, the applied research method was also 
exploratory and descriptive, because as a procedure the multiple case study was 
performed and the instruments of data collection were: semi-structured interviews 
with managers and printed questionnaires with closed questions with the 
collaborators. The present work reaches its considerations that the traditional 
pharmacies of the municipality of Alta Floresta-MT are still very afraid about the new 
one, and although this desire for change by the collaborators and managers has 
been presented, it becomes little before the apparent settled accommodation. Among 
the objectives set during the work, all were achieved a little differently than imagined. 
By mapping and profiling employees and companies, the work gets the result already 
imagined by the author that because they are of family origin they really had a 
traditional profile. 
 

Keywords: Resistance; difficulties; innovation; family; change. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto global com o constante avanço tecnológico, tanto as grandes 

empresas como as de menor porte têm visto com bons olhos adotar novas 

ferramentas e técnicas de gestão para conquistarem maiores vantagens 

competitivas dentro do mercado em que atuam. Com isso, o surgimento de novas 

tecnologias, por conta da inovação acelerada, tem se tornado cada vez mais 

presente no cotidiano das organizações. Portanto, as empresas precisam estar em 

constante mudança para não se tornarem ultrapassadas e dessa forma saírem do 

mercado empresarial. Sabendo disso, existem várias empresas investindo em 

inovação e buscando ter seu diferencial competitivo, entretanto há aquelas de 

caráter bastante tradicional e familiar, assim sendo, a aceleração da inovação faz 

com que essas empresas que não a acompanhem fiquem para trás. “A resistência à 

mudança tem sido reconhecida há muito tempo como uma resposta inevitável e um 

fator importante que pode influenciar no sucesso ou no esforço de mudança 

organizacional” (BORTOLOTTI, 2010, p. 26).  

Hernandez e Caldas (2001, p. 32) afirmam que “tanto a literatura acadêmica 

quanto a gerencial tendem a apontar a resistência à mudança como uma das 

principais barreiras à mudança bem-sucedida”. Ou seja, pode-se perceber que este 

certo comportamento de resistência é realmente visto como um problema para 

grande parte das pessoas, porém, mesmo sendo um empecilho dentro das 

empresas ainda há muitas dificuldades em combatê-la. Freires et al. (2014) 

complementam dizendo que, mesmo de maneira intuitiva, existe um conjunto de 

variáveis que podem estar diretas ou indiretamente ligadas com a resistência à 

mudança.  

Dessa forma, considerando o contexto municipal, há uma suposição de que 

há tais dificuldades na melhoria da gestão das tradicionais empresas farmacêuticas 

no município de Alta Floresta. Município este localizado no extremo norte de Mato 

Grosso, à aproximadamente 800 km da capital do estado, Cuiabá, o município de 

acordo com dados do IBGE conta com população estimada de 51.782 habitantes 

para 2019, tendo atualmente 43 anos desde a sua fundação (IBGE, 2017).  

Além do mais, é importante chamar a atenção que a resistência à mudança 

organizacional surgiu como um dos maiores bloqueios para o sucesso das empresas 

para impulsionar melhorias em processos ou modificações físicas. A mudança é algo 
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que está presente no dia a dia das empresas. Apesar disso, há possibilidades em 

que as transformações não são aceitas de forma tranquila. 

Por conseguinte, esta pesquisa está interessada em descobrir de que forma 

as empresas tradicionais do ramo farmacêutico de Alta Floresta lidam com a 

resistência à mudança organizacional? Além disso, este trabalho tem como objetivo 

geral analisar as maiores dificuldades encontradas no âmbito das resistências às 

mudanças organizacionais, buscando assim a inovação corporativa. Juntamente 

com isso, será realizado um mapeamento traçando o perfil das empresas estudadas, 

além de ser feito um diagnóstico dos fatores que impactam a resistência 

organizacional e, por fim, apresentar métodos de gestão que poderiam auxiliar numa 

possível mudança organizacional dessas empresas. 

Esta pesquisa está estruturada na seguinte ordem: a introdução justificando a 

necessidade do estudo, os objetivos, a questão e sugestão para solucionar o 

problema da pesquisa. Em sequência o referencial teórico que aborda os principais 

conceitos. Logo após, foi explanado o passo a passo dos métodos utilizados para 

pesquisa, bem como a apresentação e análise dos resultados obtidos na coleta 

dados. Após isso veio a discussão dos resultados e por fim as considerações finais, 

sobre o tema e as limitações junto de sugestões para novas pesquisas. 

 

1.1 Objetivos 

 

Este trabalho possui alguns objetivos a serem alcançados, tanto o objetivo 

geral como também os específicos. 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho é analisar as maiores dificuldades encontradas no 

âmbito das resistências as mudanças organizacionais, buscando assim a inovação 

corporativa. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

•. Fazer um mapeamento e traçar o perfil dos funcionários e das empresas 

estudadas; 
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•. Realizar um diagnóstico dos fatores que impactam a resistência 

organizacional; 

•. Apresentar métodos de gestão que poderiam auxiliar numa possível 

mudança organizacional dessas empresas. 

 

1.2 Justificativa 

 

Essa pesquisa se justifica porque propõe investigar a resistência às 

mudanças nessas empresas, tendo como resultado apresentar sugestões de 

inovação e de crescimento, uma vez que grandes redes do setor vêm ampliando seu 

market share (fatia de mercado), ocasionando, muitas vezes, a essas farmácias 

tradicionais o fechamento de suas portas. Complementando, o motivo da escolha 

veio através do anseio do acadêmico e da proximidade com o objeto de estudo. 

De acordo com Bortolotti (2010), é importante que as empresas busquem 

trabalhar com a resistência à mudança, pois ela poderá influenciar nos resultados e 

na mudança organizacional, levando a organização a obter maior vantagem 

competitiva no mercado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Foi realizado em 24 de maio de 2019 um levantamento de trabalhos 

relacionados ao tema “Resistência às mudanças” e encontrados 58 resultados entre 

2015 e 2019 no site da BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) 

e 4 (quatro) resultados no site da SPELL (Scientific Periodicals Electronic Library) 

em igual período. Resultados esses sobre mudanças organizacionais, institucionais, 

de temperatura, comportamentais, etc.  

Nessa revisão de literatura serão abordados alguns temas referentes ao 

assunto do trabalho, tais como as organizações e suas estruturas, a cultura 

organizacional e como ela pode sofrer variações dependendo da empresa, além 

disso, será explanado o conceito de mudança organizacional, com ênfase nas 

dificuldades encontradas gerando a resistência às mudanças e também a 

importância da inovação corporativa. 

 

2.1 Organizações e suas Estruturas 
 

Com o passar dos anos as organizações notoriamente desenvolveram-se 

muito em um aspecto geral, foi percebido que a complexidade de seus sistemas é 

maior do que o entendimento comum, Guerrini e Filho (2014) dizem que as 

organizações surgiram de um conjunto de ideias e conceitos que vieram de 

diferentes áreas do conhecimento. Além disso, Maximiano (2011) complementa que 

as organizações são compostas por um sistema de recursos que visa realizar algum 

tipo de objetivo ou até mesmo um conjunto deles. Ou seja, existem por uma 

finalidade, para isso, elas e cada membro/colaborador de uma organização 

desempenham certas funções. “As funções organizacionais são as tarefas 

especializadas que as pessoas e os grupos executam, para que as organizações 

consigam realizar seus objetivos” (MAXIMIANO, 2011, p. 7). 

Dentro desse contexto surge o administrador e suas tarefas, pois ele irá 

ajudar a equipe a conseguir alcançar os objetivos da organização com maior 

eficiência, Gurgel e Rodriguez (2014) dizem que essas tarefas são um conjunto de 

atividades de natureza homogênea que devem ser realizadas pelo administrador 
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para que a organização atinja sua missão. Essas funções desempenhadas pelo 

administrador são: planejar, organizar, liderar e controlar. 

Silva (2013) afirma que planejar significa determinar os objetivos e metas para 

o desempenho futuro da organização. Organizar, na visão dos autores Vieira et al. 

(2012), trata-se de saber utilizar as capacidades administrativas conduzindo a 

empresa para a realização de sua missão. Isto é, seria basicamente saber aproveitar 

ao máximo os recursos disponíveis. Além disso, outra função do administrador é o 

controle e de acordo com Silva (2013) essa função é responsável por comparar o 

desempenho real dos funcionários com o que realmente foi planejado. Por fim, a 

última função é a liderança, Vieira et al. (2012) dizem que liderar é dirigir os 

funcionários de modo a obter o melhor desempenho para alcançar os objetivos da 

empresa. 

Além disso, nesse contexto deve-se ainda abordar a estrutura organizacional 

e seus diferentes modelos, ajudando assim a elucidar os conceitos anteriores 

relacionado a organização e suas funções. Rocha (2015) diz que a estrutura 

organizacional auxilia com várias contribuições dentro da empresa como, por 

exemplo, afetar diretamente a motivação e o comprometimento dos funcionários e 

também diz que essa estrutura é dividida em duas: a formal e a informal. 

A estrutura formal é estabelecida e determinada pelas lideranças com base 
em regras e normas, caracterizando uma estrutura de poder e comunicação 
bem definidas (...). Por outro lado, a estrutura informal, diferente da 
estrutura formal, é construída com base nos comportamentos adotados, 
aceitos e que produzem resultados, sem interferir diretamente na estrutura 
formal (ROCHA, 2015, p. 15). 

 

Portanto, em outras palavras a estrutura formal é organizada e bastante clara, 

já a estrutura informal demonstra ser construída com base nos laços de amizade e 

afinidade, muitas vezes podendo ser bem positiva para a empresa. Alguns dos seus 

modelos mais comuns são os modelos de estruturas lineares, lineares staffs 

(assessoria), matriciais e funcionais. As estruturas lineares são mais comuns em 

pequenas empresas, pois demandam pouca especialização e trabalhos menos 

complexos, além disso, elas são totalmente estruturadas sob uma única linha de 

subordinação (PICCHIAI, 2010).  

Nas estruturas lineares as “decisões estão, normalmente, centralizadas no 

topo da organização, existindo, portanto, apenas uma autoridade máxima, que 

centraliza as decisões” (ROCHA, 2015, p. 33). Portanto, mesmo aparentando ser 
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uma estrutura de fácil compreensão, Rocha (2015) também diz que alguns dos 

problemas podem ser a falta de flexibilidade, rigidez e pode tornar-se autocrática por 

conta da centralização de poder. Em vista disso, muito provavelmente esse modelo 

de estrutura linear é aquela utilizada nas farmácias e drogarias objeto deste estudo. 

Outro modelo de estrutura organizacional é o linear staff e de acordo com 

Picchiai (2010) este é um modelo em que as unidades da direção da empresa 

contam com uma unidade especial (staff) servindo de apoio e assessoria, 

funcionando de maneira independente em sua atuação com liberdade de opinião. 

Além desses dois modelos mais comuns também existe o modelo funcional 

em que “a organização é estruturada com base em suas funções, sendo coordenada 

pelos níveis mais altos da hierarquia. Neste tipo de organização o subordinado 

reporta-se a mais de um superior especialista” (ROCHA, 2015, p. 34). Logo, se 

comparada com o modelo linear pode-se observar que há menor centralização de 

poder.  

Dentre os modelos mais importantes resta apenas abordar o que é o modelo 

matricial. Picchiai (2010) afirma que as suas principais vantagens se tem o equilíbrio 

dos objetivos, a coordenação entre os setores funcionais e a visão total do trabalho 

através do coordenador, porém, seu maior defeito é que os funcionários envolvidos 

passam a ter dois chefes, podendo deixá-los confusos. 

A principal diferença de outras formas de estruturação organizacional, é que 
na estrutura matricial características de mais de uma estrutura atuam ao 
mesmo tempo sobre os empregados (...). Outro aspecto diferenciador é que 
existe uma múltipla subordinação, ou seja, os empregados se reportam a 
mais de um chefe (ROCHA, 2015, p. 38). 

 

Percebendo a importância das estruturas organizacionais, de seus modelos e 

a forma que cada uma delas funciona dentro das empresas, surgem outras questões 

que necessitam de atenção como o comportamento dos funcionários diante dos 

métodos adotados pela organização. Este ponto está ligado à cultura empresarial e 

ela será de grande relevância para a realização dessa pesquisa da mesma maneira 

que o conhecimento sobre a estrutura organizacional (ROCHA, 2015).  

 

2.2 Cultura Organizacional 
 

Assim sendo, neste cenário está presente a cultura organizacional, Motta e 

Vasconcelos (2015) dizem que há uma visão de que as empresas possuem uma 
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cultura que muda com o tempo e dessa forma elas são um sistema composto de 

vários subsistemas que funcionam de forma integrada. Ou seja, mesmo de forma 

indireta, cada organização possui sua própria cultura, não há um padrão definido 

para tal. Schein (2009) afirma que a cultura é a conclusão de um complexo processo 

de aprendizagem de um grupo.  

De acordo com Bergue (2010, p. 20), “a singularidade organizacional é 

determinada pelo conjunto de valores organizacionais que derivam do modo como 

as pessoas em interação na organização constroem e reconstroem seus valores”. 

Porém, mesmo tendo essa variabilidade é possível identificar e descrever a cultura 

de uma empresa por meio de estudos específicos, pois ela se diversifica por conta 

dos grupos e subgrupos formados por indivíduos dentro das organizações, “cada 

subgrupo organizacional tem sua própria visão de mundo, sua forma de pensar e 

solucionar problemas, seu mecanismo de decisão” (MOTTA; VASCONCELOS, 

2015, p. 298).  

Além do mais, dentre os vários tipos de cultura existe a cultura familiar e de 

acordo com Perez e Cobra (2017, p. 37) “é uma cultura voltada ao poder, um tipo de 

poder exercido com maior intimidade; no entanto, é benigno, sendo o pai o líder, 

aquele que sabe mais e o que dita o que seus subordinados devem fazer”. 

Portanto, os comportamentos que os colaboradores exercem em ambiente 
de trabalho tem relação com o seu aprendizado e a interação com as 
pessoas que transmitem a cultura da organização. Por consequente, 
problemas constantes de rotatividade, desempenho e insatisfação, podem 
ter relação com a cultura empregada (SOUZA et al. 2017, p. 19) 

 

Vale ressaltar esse tipo de cultura familiar, até porque foi este o recorte da 

pesquisa, caracterizando as empresas como “empresas tradicionais”, fato 

averiguado e confirmado na realização da pesquisa. Identificada a complexidade das 

organizações no que diz respeito às suas culturas neste trabalho é importante 

salientar a necessidade de analisar o que são e como procedem as mudanças 

dentro das empresas. 

 

2.3 Mudança Organizacional 

 

É nesse quadro que diante de situações de mudança organizacional, o 

administrador demonstra seu papel de liderança e desempenha as suas funções 

como já foi visto, pois alguns hábitos e processos realizados durante o cotidiano não 
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são tão simples de alterar ou renovar, segundo Motta e Vasconcelos (2015, p. 300) 

“normalmente os indivíduos e grupos de indivíduos resistem em mudar padrões já 

estabelecidos por meio de sua experiência”. 

Contudo, a fórmula de resolver problemas e gerir empresas está 

constantemente em evolução, portanto adotar novas estratégias precisa ser levado 

em conta para atender as necessidades da administração.  

As necessidades de gestão colocadas pela análise das informações e 
formulações estratégicas devem ser tratadas por uma administração que 
ajuste a configuração interna da empresa, conduza suas operações e 
desenvolva em seus agentes o pensamento estratégico (GURGEL; 
RODRIGUEZ, 2014, p. 62). 

 

Kotter e Cohen (2017) ponderam que as mudanças organizacionais, 

geralmente em grande escala, lidam com novas tecnologias, fusões, aquisições, 

reestruturações, novas estratégias, transformações culturais e até mesmo com a 

globalização. A mudança mesmo em pequena escala como é o caso do estudo 

dessa pesquisa, dificilmente é bem recebida por todos os integrantes da empresa, 

provavelmente por conta do medo ou por fazer com que as pessoas tenham que sair 

de sua zona de conforto.  

“Quanto maior a aceitação das mudanças, menor tende a ser o nível de 

desgaste físico e mental e estresse global” (MARQUES; GUIMARÃES E BORGES; 

ALMADA, 2016, p. 20-21). Deste modo, na maioria das vezes haverá conflito de 

ideias gerando certa resistência mesmo a mudança sendo algo necessário e 

benéfico para a organização. Marques, Guimarães e Borges e Almada, (2016) 

afirmam que a resistência do trabalhador é uma das principais causas do insucesso 

da aplicação das mudanças.  

 

2.3.1 Resistência a mudança 

 

Diante das constantes mudanças e inovações que as empresas estão 

passando mundialmente, procura-se identificar qual a dificuldade de algumas 

organizações em implantar novas ferramentas que precisam de certa adaptação, 

mas que melhoram o método de trabalhar e realizar as tarefas diárias. Hernandez e 

Caldas (2001) dizem que uma das principais barreiras da mudança organizacional 

bem-sucedida se trata da forte resistência à mudança das organizações. 
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Muitos membros de uma empresa tendem a resistir quando algo novo surge, 

pois estão acostumados à sua rotina de trabalho, estão na sua zona de conforto. 

Como diz Bortolotti (2010) a resistência é uma forma de demonstrar que não há 

concordâncias e até mesmo uma resposta para recusar a cooperação com a 

mudança. Isto é, a mudança envolve muitas complicações na maioria das vezes. 

A resistência à mudança seria o resultado da intenção de um indivíduo ou 
de um grupo a se contrapor às forças sociais que objetivam dirigir o sistema 
para uma nova posição de equilíbrio (...). Diante de uma mudança, as 
pessoas têm suas imagens e expectativas desestabilizadas, gerando 
resistência (BORTOLOTTI, 2010, p. 48-49).  

 

Entretanto, por mais que seja difícil aplicar as mudanças por conta de 

complicações como a resistência, é algo que as empresas precisam levar em conta 

se almejam obter maiores vantagens competitivas no mercado. “A resistência à 

mudança tem sido reconhecida há muito tempo como uma resposta inevitável e um 

fator importante que pode influenciar no sucesso ou no esforço de mudança 

organizacional” (BORTOLOTTI, 2010, p. 26).  

Além disso, como foi dito, o mundo está em constante mudança e com isso as 

empresas obtêm a chance de adquirir novas técnicas de gestão quando conseguem 

sucesso na implantação da mudança. Uma dessas técnicas é simplesmente a 

realização de um planejamento estratégico, Eissmann e Stefenon, et al. (2017) 

dizem que o processo de planejamento estratégico está ligado à tomada de 

decisões que afetam a empresa a longo prazo, tomando as melhores decisões sobre 

as principais atividades da organização.  

Contudo, mesmo sendo algo bastante conhecido no meio acadêmico, muitos 

gestores e funcionários de micro e pequenas empresas não sabem o diferencial que 

esta mudança traz à organização. Mendonça et al. (2017) diz que o planejamento 

prepara informações em relação à contabilidade, custos, resultados e investimentos, 

além de auxiliar na identificação dos problemas setoriais da organização. Visto isso, 

observa-se que até mesmo ferramentas de gestão que agregam positivamente 

podem ter certa dificuldade para implantação.  
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2.4 Inovação Corporativa 
 

Em consequência disso, um fator importante para auxiliar a resolução desses 

processos dentro das organizações é a inovação corporativa. De acordo com 

Buchele, Broega e Gomes (2017, p. 62), “a inovação é vital para a vantagem 

competitiva de longo prazo das empresas”. Complementa ainda dizendo que, nesse 

processo de inovação as empresas “transformam ideias em produtos 

novos/melhorados, serviços ou processos, a fim de avançar, competir e diferenciar-

se com sucesso em seu mercado” (BUCHELE; BROEGA; GOMES, 2017, p. 62). 

E essa inovação pode surgir por meio de várias ferramentas e estratégias de 

gestão, 

Incluem Design Estratégico que tem por objetivo inovar e atender as 
expectativas da organização e Design Thinking, que possibilita a geração de 
eficiência e competitividade, equilibrando o pensamento analítico e o 
intuitivo. Algumas ferramentas de criatividade são: brainstorming, análise 
morfológica, grupo focal, teste de conceito, entre outros (BUCHELE; 
BROEGA; GOMES, 2017. p. 63).  

 

Lopes (2015) destaca ainda, ferramentas visuais como o 5W2H, Curva ABC, 

Matriz BCG, Cinco Forças de Porter, permitindo assim uma modelagem de inovação 

mais coletiva e colaborativa, incluindo também o processo de planejamento 

estratégico. 

Reforçando ainda a ideia dos autores Buchele, Broega e Gomes (2017), que 

a inovação corporativa poderia ser feita por meio do brainstorming (chuva de ideias), 

estimulando a comunicação na organização, sendo que Mazzotti (2012) o classifica 

como uma ferramenta ligada à criatividade que pode auxiliar na fase de 

planejamento, buscando soluções para um determinado problema.  

Portanto, por meio dessa chuva de ideias seria possível descobrir novos 

métodos de gestão, alcançando assim a inovação. Até porque, Buchele, Broega e 

Gomes (2017) ainda dizem que o brainstorming é usado na criação de ideias do 

processo de desenvolvimento de produtos e serviços, como, melhorias, novos 

modelos de negócio, tomada de decisão e criação de novas estratégias. Portanto, é 

visto que a inovação é importante para as empresas, pois por meio dela pode ser 

obtida alguma vantagem competitiva diante da concorrência. Mazzotti (2012) 

também diz que o brainstorming tem o intuito de expor as diferenças e experiências 
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de cada um dos colaboradores, para formar um longo processo de sugestões e 

discussões.  

Segundo Buchele, Broega e Gomes (2017), a gestão da inovação está 

relacionada às novas práticas, processos e estruturas que mudam a natureza do 

trabalho gerencial no nível da organização, e pode ser dividida em três partes 

principais. 

De modo geral, o processo de inovação é composto por três partes 
principais. O primeiro, o Front End da Inovação corresponde a todas as 
atividades executadas até a decisão tomada sobre um conceito inovador 
para levá-lo ao desenvolvimento, incluindo por exemplo, a identificação de 
oportunidades e a geração de ideias; a segunda parte, o desenvolvimento, 
corresponde as atividades executadas no sentido de especificar e detalhar o 
conceito de forma a tornar possível sua implementação, incluindo por 
exemplo, prototipagem, testes e detalhamentos de projeto; e finalmente, a 
última parte, a implementação, corresponde as atividades executadas para 
“dar vida” ao conceito, incluindo atividades como, por exemplo, produção e 
introdução no mercado, caso se aplique, uma vez que nem toda inovação é 
comercializada (BUCHELE; BROEGA; GOMES, 2017, p. 64).  
 

Contudo, qualquer que seja o processo de inovação ele também é um 

processo de mudança e como já foi exposto no trabalho isso pode acarretar em 

resistência por parte dos colaborados das empresas. “É importante atentar se as 

pessoas das organizações são qualificadas de forma sistemática para o uso de 

métodos e ferramentas para o desenvolvimento da inovação” (BELTRAME, 

SCHMIDT, 2018, p. 121). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nessa etapa do trabalho foi exposta a metodologia adotada para realização 

da pesquisa. De forma abrangente, a metodologia científica tem como missão 

descrever passo a passo como o trabalho será feito. Tozoni-Reis (2007, p.99) a 

define como “diretrizes e orientações para fazer do caminho da investigação 

científica algo significativo na busca dos conhecimentos necessários para o fim 

maior da pesquisa científica: a produção de conhecimentos”. 

Desde os métodos e tipos de pesquisa até os instrumentos e técnicas da 

coleta de dados, todas as etapas são de grande relevância e precisam estar bem 

claras e detalhadas ao decorrer da metodologia. Richardson (2017) diz que essa 

etapa da pesquisa é fundamental para conhecer a realidade e alcançar os objetivos 

propostos. 

Segue a explanação da pesquisa quanto aos procedimentos metodológicos, 

abordando a pesquisa quanto à natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa, 

em que os seus objetivos são descritivos-exploratórios, por meio de um estudo de 

caso e por fim utilizando os instrumentos de coleta como questionário e entrevista. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

Quanto à natureza será adotado o método de pesquisa aplicada que 

conforme Silva e Menezes (2001) contribuem afirmando que esta maneira de estudo 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática visando a solução de problemas 

específicos, além de envolver as verdades e os interesses locais. 

Esta pesquisa utilizou-se de abordagem qualitativa que para Cooper e 

Schindler (2016, p. 146) “a pesquisa qualitativa visa atingir entendimento profundo 

de uma situação”. Para obter tais informações busca-se extrair o máximo possível do 

comportamento e das opiniões dos entrevistados nas farmácias tradicionais de Alta 

Floresta-MT. Por ser um método de pesquisa que visa responder as dúvidas 

geralmente por meio de entrevistas, questionários ou observações é importante 

analisar os pontos de vista que surgem e interpretar os acontecimentos para que 

não haja imparcialidade e o resultado seja o mais próximo da realidade. Conforme 

Silva e Menezes (2001, p. 20) “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 
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significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa”. 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 
de uma instituição, de uma trajetória (GOLDENBERG, 2007, p. 14). 

 

Quanto aos objetivos será uma pesquisa exploratória-descritiva, Marconi e 

Lakatos (2017, p. 78) dizem que pesquisas exploratórias são investigações 

empíricas e um dos objetivos é aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente para realizar uma pesquisa mais precisa no futuro. E quando combinada 

com o estudo descritivo, pontuam da seguinte forma: “tem por objetivo descrever 

completamente determinado fenômeno, como o estudo de um caso para o qual são 

realizadas análises empíricas e teóricas” (MARCONI; LAKATOS, 2017, p.78). 

Portanto, adotar este método no trabalho será de grande valia para a obtenção dos 

resultados, uma vez que o objetivo dele será analisar as dificuldades encontradas 

para lidar com a resistência a mudança nas organizações.  

Esta pesquisa terá como procedimento técnico o estudo de caso múltiplo, que 

segundo Gil (2017, p. 107), “são aqueles em que o pesquisador estuda 

conjuntamente mais de um caso para investigar determinado fenômeno". O estudo 

de caso contribui para a compreensão que se tem dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos (YIN, 2015). Nesse caso, o estudo de caso 

múltiplo se aplica, uma vez que, buscou pesquisar em mais de uma empresa 

tradicional do ramo farmacêutico com a tentativa de obter o resultado mais seguro e 

próximo da realidade possível. 

Além disso, o trabalho utilizou-se como instrumentos de pesquisa a entrevista 

semiestruturada com um roteiro pré-estabelecido combinando perguntas abertas e 

fechadas com os próprios gestores das empresas.  

Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se deseja delimitar o 
volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 
tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI; 
QUARESMA, 2016, p. 75). 

 

E em relação às entrevistas, Gil (2017) diz que este método requer a tomada 

de diversos cuidados, um deles é a seleção dos informantes, nem sempre os 

gestores de uma empresa são os melhores a serem entrevistados. Nesta fase, obter 

informações precisas e neutras é extremamente importante, até porque conforme 

Marconi e Lakatos (2017), o objetivo da entrevista é a obtenção de informações 
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tanto do entrevistado, como do assunto ou problema estudado.  

Também foi utilizado o questionário impresso com perguntas fechadas aos 

funcionários, para obtenção de dados mais precisos, além de traduzir bem as metas 

centrais da pesquisa, pois segundo Gil (2017), a construção de um questionário é 

basicamente transformar os objetivos da pesquisa em questões específicas. A 

utilização desse método se dá pela praticidade e eficácia, pois por meio dele é 

possível obter várias informações de várias empresas de maneira rápida. Marconi e 

Lakatos (2017) pontuam que este meio é composto por várias perguntas que podem 

ser respondidas mesmo sem o pesquisador, na forma escrita.  

Quanto à análise dos resultados, pautou-se na análise de conteúdo que 

segundo Chizzotti (2014, p. 114), “é um tipo de análise da comunicação que 

pretende garantir a imparcialidade objetiva, socorrendo-se a quantificação das 

unidades do texto claramente definidas, para gerar resultados quantificáveis”. Além 

disso, utilizou-se da categorização para tornar os objetivos mais claros e fáceis de 

serem alcançados. 

A eleição de categorias é fundamental para se atingir os objetivos que se 
pretende, pois devem estar claramente definidas e serem pertinentes aos 
objetivos pretendidos na pesquisa, a fim de condensar um significado a 
partir de unidades vocabulares (CHIZZOTTI, 2014, p. 117). 

 

De acordo com Gil (2017), o pré-teste de uma pesquisa é em sua versão 

preliminar, buscando garantir a validade, clareza dos termos e precisão, sendo 

assim foi realizado entre os dias 26 a 28 de agosto de 2019, um pré-teste, que 

possibilitou a constatação da duração média de 4 (quatro) minutos para o 

questionário, 15 minutos para a entrevista e, com isso, também a realização das 

correções necessárias antes da sua aplicação ao público-alvo. 

Foi realizado um levantamento através da Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL) de Alta Floresta e averiguada um universo de 32 farmácias no município, 

dentre elas apenas 13 classificadas como empresa familiar. Com isso, essa 

pesquisa obteve uma amostra de 11 (onze) empresas respondentes, equivalente a 

84,6% do universo.  

Sendo a pesquisa propriamente dita realizada entre os dias 02 a 27 de 

setembro de 2019, tanto com os gestores (APÊNDICE A) como os funcionários 

(APÊNDICE B) das farmácias tradicionais. 
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A transcrição das entrevistas foi feita manualmente sem utilização de 

qualquer programa, apenas ouvindo as respostas gravadas resultando em 81 

minutos de gravação. 

Tendo em vista, os dados coletados de forma presencial, sequencialmente 

foram tabulados no período estabelecido, por meio da ferramenta Google 

Formulário, após isso, iniciaram-se a apresentação e análise dos resultados.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nessa fase do trabalho serão expostos os resultados obtidos por meio da 

coleta de dados obtidos pelas entrevistas e também pelos questionários. Esses 

resultados buscam responder os objetivos do trabalho, sendo o objetivo geral, 

analisar as maiores dificuldades encontradas no âmbito das resistências as 

mudanças organizacionais. Segue o quadro 1 especificando a categoria e as 

perguntas de cada objetivo específico. 

 

Quadro 1. Categorias de análise 

CATEGORIA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PERGUNTAS GESTORES 

(ENTREVISTA) 

PERGUNTAS 
FUNCIONÁRIOS 

(QUESTIONÁRIO) 

PERFIL 

Fazer um 
mapeamento e 

traçar o perfil dos 
colaboradores e das 

empresas 
estudadas; 

Sexo Sexo 

Idade Idade 

Cargo  

Grau de escolaridade Grau de escolaridade 

Tempo de experiência Tempo de experiência 

Tempo de Mercado  

Surgimento da empresa 

Rotatividade dos 
funcionários 

RESISTÊNCIA 
ORGANIZACIONAL 

Realizar um 
diagnóstico dos 

fatores que 
impactam a 
resistência 

organizacional; 

Concorrência Comunicação empresarial 

Gestão e rotina da empresa 
Gestão da empresa 

Dificuldades para implantar 
mudanças 

Autonomia 

Missão, visão e valores  Missão, visão e valores 

Frequência de reuniões  
Frequência de reuniões 

Cultura empresarial  

Estabilidade da empresa 

MÉTODOS DE 
GESTÃO 

Apresentar novos 
métodos de gestão 

que poderiam 
auxiliar numa 

possível mudança 
organizacional 

dessas empresas. 

Planejamento estratégico 
Planejamento estratégico 

Novos métodos de gestão 
 

Ajuda externa/ consultoria 
Ajuda externa/ consultoria 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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4.1 Categoria: Perfil 
 

Porém sabe-se que há ainda outros objetivos específicos, entre estes, um 

deles consiste em fazer um mapeamento e traçar o perfil dos gestores/empresa e 

dos funcionários estudadas utilizando tanto as entrevistas, quanto os questionários 

com os funcionários.  

 

4.1.1 Gestores 

 

Portanto, apurados os dados, na identificação dos 11 gestores entrevistados, 

8 deles (72,7%) são do sexo masculino e 3 (27,3%) do sexo feminino. Quanto a 

idade, a maioria respondeu ter acima de 30 anos, sendo 4 (36,4%) entre 41 e 60 

anos, 2 (18,2%) acima de 60 anos e 2 (18,2%) entre 31 e 40 anos, os 3 restantes 

responderam ter entre 25 e 30 anos (27,3%). A seguir, a figuras 1 e 2 ilustrando as 

respectivas respostas obtidas por meio dessas duas perguntas. 

 

Figura 1. Sexo - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 2. Idade - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Referente ao cargo dos entrevistados, 6 (54,5%) eram gerentes, 3 (36,4%) 

eram proprietários/donos, além disso, houve 1 (9,1%) único entrevistado que era 

proprietário/farmacêutico. As respostas referentes ao grau de escolaridade ficaram 

bem divididas, 5 (45,5%) possuindo apenas ensino médio completo e os outros 6 

(36,4%) com ensino superior, dentre esses 6, apenas 2 (18,2%) formados em 

farmácia. Na sequência, as figuras 3 e 4 para ilustrar essas respostas obtidas. 

 

Figura 3. Cargo - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

Figura 4. Escolaridade - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

O tempo de experiência dos entrevistados no ramo, obteve respostas bem 

diferentes, 5 (45,5%) responderam de 4 a 13 anos, 2 (18,2%) disseram ter menos de 

3 anos e 4 (36,4%) responderam ter acima de 20 anos no ramo. O resultado das 

respostas relacionadas ao tempo que essas farmácias se encontram no mercado 

foram os seguintes, 4 (45,5%) acima de 15 anos, 5 (36,4%) disseram ter de 8 a 13 

anos e 2 (18,2%) responderam que empresa tem menos de 2 anos de tempo de 

mercado. A seguir as figuras 5 e 6 representando as respostas coletadas com essas 

perguntas. 

 

Figura 5. Tempo de experiência - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 6. Tempo de mercado - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Havia ainda uma pergunta referente ao local e surgimento da empresa, dentre 

as respostas, 9 (81,8%) disseram que a empresa surgiu em Alta Floresta e os outros 

2 (18,2%) responderam que a empresa veio de outra região/cidade. 

 

Figura 7. Surgimento da empresa - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para finalizar as perguntas do primeiro objetivo específico, foi perguntado 

quanto a rotatividade dos funcionários dentro da empresa e dentre as respostas, 9 

(81,8%) disseram ser uma farmácia com baixa rotatividade de funcionários e apenas 

2 (18,2%) disseram que a rotatividade era alta. A respeito da média de tempo da 

rotatividade, os 2 (dois) entrevistados que responderam ter alta rotatividade também 

relataram ter uma média abaixo de 3 (três) anos e dos 9 (nove) que a classificaram 

como alta disseram ter uma média acima de 8 (oito) anos sendo que pelo menos 4 

(quatro) gestores fizeram questão de exaltar seus colaboradores mais antigos. Vale 
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ressaltar que as respostas obtidas relatando baixa rotatividade foram nas duas 

empresas com o menor tempo de mercado. Segue a figura 8 referente às respostas 

obtidas com essa pergunta. 

 

Figura 8. Rotatividade da empresa - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.1.2 Funcionários 
 

Do total de 32 questionários respondidos pelos funcionários, 21 (65,6%) 

equivale ao sexo masculino e 11 (34,4%) do sexo feminino, possuindo idades bem 

diversificadas, sendo que 16 (50%) disseram ter entre 16 e 29 anos, 10 (31,2%) 

entre 30 e 41, e 6 (18,8%) com mais de 42 anos. A seguir, as figuras 9 e 10 

ilustrando as respostas coletadas. 

 

Figura 9. Sexo - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 10. Idade - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Das respostas referentes ao grau de escolaridade, 13 (40,6%) possuíam 

apenas ensino médio completo, 7 (21,9%) afirmaram ter ensino superior completo, 6 

(18,8%) com ensino médio incompleto, 4 (12,5%) com ensino superior incompleto, 1 

(3,1%) com pós-graduação e 1 (3,1%) com ensino fundamental incompleto. 

 

Figura 11. Escolaridade - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Relacionado ao tempo de trabalho nas empresas estudadas, 10 (31,3%) 

responderam estar há menos de 1 ano empregado nas farmácias, outros 10 (31,3%) 

estavam entre 1 a 3 anos trabalhando, 5 (15,6%) há mais de 10 anos empregados 

nas empresas, 4 (12,5%) entre 3 e 6 anos empregados e, por fim, 3 (9,4%) 

responderam estar de 6 a 10 anos trabalhando. 
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Figura 12. Tempo de serviço - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.1.3 Comparativo entre as respostas 

 

Realizando um comparativo das respostas mais relevantes obtidas entre os 

gestores e os funcionários, primeiramente pode-se analisar tanto pelas entrevistas 

quanto pelos questionários que nesse ramo há muito mais homens do que mulheres, 

correspondendo 72,7% dos gestores e 65,6% dos funcionários. É visto também a 

diferença de idades entre os cargos, sendo que os gestores entrevistados tinham, 

em sua maioria (72,7%) mais de 30 anos, enquanto a metade (50%) dos 

colaboradores tinha menos de 30 anos. Contudo, o que mais chama atenção é a 

incongruência a respeito da rotatividade dos funcionários, já que 9 (81,8%) dos 

entrevistados da área de gestão relatam que a empresa possui baixa rotatividade e 

ao mesmo tempo 20 dos 32 funcionários responderam estar há menos de 3 anos 

empregados. 

 

4.2 Categoria: Resistência Organizacional 
 

Além disso, o presente trabalho também conta com um objetivo específico de 

realizar um diagnóstico dos fatores que impactam a resistência organizacional, com 

isso, por meio da coleta de dados foram feitas algumas perguntas para que fosse 
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alcançado esse objetivo, sendo que nas entrevistas foram sete e nos questionários 

foram cinco perguntas.  

Para uma melhor elucidação do perfil, ele foi dividido entre os gestores, 

através do instrumento entrevista e dos funcionários por meio dos questionários 

aplicados. 

 

4.2.1 Gestores 

 

Inicialmente, as respostas dos gestores entrevistados, em que na primeira 

pergunta eram em relação ao sentimento da empresa quanto à concorrência das 

grandes farmácias que possuem redes e se, haviam tomado alguma medida quanto 

a ela. Com isso, dos 11 entrevistados, 7 deles (63,6%) disseram que essa 

concorrência era indiferente e que não afetava o método de trabalho, 3 (27,3%) a 

consideraram como algo prejudicial e que pouco podia ser feito, a não ser trabalhar 

focando na qualidade do atendimento, o gestor da empresa 2 ainda relatou que sua 

farmácia “se sente um pouco prejudicada sim, justamente saímos do centro da 

cidade porque não dava pra competir, ainda não tínhamos uma clientela 

estabelecida, por isso optamos por vir a um bairro mais calmo e sem concorrência”. 

Além disso, 1 (9,1%) apenas a tratou como um ponto positivo que apontava para a 

evolução do município. 

 

Figura 13. Sentimento quanto a concorrência - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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A segunda pergunta foi a respeito da mudança ao longo do tempo em relação 

ao método de trabalho, à forma como a gestão era aplicada a as rotinas do dia a dia, 

7 (63,6%) dos entrevistados disseram que isso tudo aparentemente se manteve, o 

gestor da empresa 1 ainda respondeu o seguinte: “Acredito que se mantém muito 

parecida, da mesma forma que a rotatividade é quase nula, a forma de gerir é quase 

a mesma também”. Dos outros entrevistados, 2 (18,2%) afirmaram que sim, os 

métodos, a gestão e as rotinas mudaram ao longo do tempo, 1 (9,1%) considerou 

que houve pequena mudança apenas para fins de aprimoramento e 1 (9,1%) disse 

que a farmácia não mudou, mas adequou-se ao mercado. A seguir estão às figuras 

das respostas coletados nas duas perguntas, respectivamente. 

 

Figura 14. Gestão e rotina a empresa- gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A próxima pergunta tratava a questão da mudança organizacional e se os 

entrevistados em algum momento tiveram certa dificuldade para tentar algo novo 

dentro da empresa e 8 (72,7%) gestores responderam que tiveram certa dificuldade 

sim e dentre algumas respostas, o gestor da empresa 1 disse que “sempre tem certa 

resistência, nem que ela seja mínima, às vezes até eu mesmo tenho dificuldade com 

isso por conta da teimosia e coisas assim”. Também teve ainda o gestor da empresa 

3 que disse: “o novo sempre assusta, mas é preciso mudar, tem que correr o risco”. 

Em contrapartida 3 (27,3%) dos respondentes disseram que em nenhum momento 

tiveram dificuldades com isso e, um deles, o gestor da empresa 8 ponderou que, 

“sempre que foi preciso mudar, acredito ter sido fácil”. Na sequência a figura das 

respostas obtidas: 
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Figura 15. Dificuldades para implantar mudanças - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
A pergunta seguinte foi feita em busca de saber se as farmácias estudadas 

possuíam missão, visão e valores. 7 (63,6%) responderam que sim e algumas das 

respostas exaltavam os valores, como por exemplo, o que disse o gestor da 

empresa 3: “sim, a gente preza principalmente os valores como a ética”. Os outros 4 

(36,4%) gestores apenas disseram não utilizar tais elementos. 

 

Figura 16. Missão, visão e valores - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Outra pergunta foi para saber se a empresa realizava reuniões, dos 11 

entrevistados 4 (36,4%) disseram que não, 3 (27,3%) responderam que costumam 

realizar de maneira informal e um deles, a gestora da empresa 6 ainda disse: “As 

reuniões são informais, por sermos uma empresa familiar de poucos funcionários”. 2 
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(18,2%) disseram que elas ocorrem poucas vezes ao ano e outros 2 (18,2%) 

afirmaram que todos os meses realizam reuniões.  

 

Figura 17. Frequência de reuniões - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A próxima pergunta foi a respeito da cultura da empresa e se os entrevistados 

perceberam que ela mudou com o passar do tempo. Das respostas, a grande 

maioria composta de 9 (81,8%) entrevistados disseram que a cultura se manteve a 

mesma desde o início e dentre algumas respostas, o gestor da empresa 4 

complementou que: “Pouco mudou, a cultura aqui é mais tradicional por conta de 

sermos uma empresa familiar”. E outros 2 (18,2%) responderam que perceberam 

que ela foi mudando com o passar do tempo. A seguir, as figuras relacionados as 

respectivas perguntas realizadas:  

 

Figura 18. Cultura organizacional - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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A última pergunta foi em relação à opinião do entrevistado sobre a 

estabilidade da empresa, se era preciso mudar ou inovar em algo e também se 

havia alguma implicação para aplicar essas mudanças, sendo que 6 (54,5%) 

responderam que a farmácia estava bem, mas pensava em inovar futuramente e um 

deles, o gestor da empresa 3 respondeu: que “sim, é preciso inovar, hoje por 

exemplo, somos a 3ª farmácia no Mato Grosso com o novo projeto com permissão 

para aplicação de vacinas, então estamos inovando sempre que possível”. Além 

disso, 3 (27,3%) entrevistados apontaram que ainda era preciso melhorar e inovar e 

2 (18,2%) disseram que a empresa estava estável e sem a necessidade de mudar 

algo ou inovar. Segue a figura para ilustrar as respostas obtidas nessa pergunta: 

 

Figura 19. Estabilidade da empresa - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.2.2 Funcionários 
 

Ainda em relação ao segundo objetivo específico, será contraposto o 

resultado das respostas obtidas por meio dos questionários com os funcionários. A 

primeira pergunta era referente à opinião dos colaboradores quanto à comunicação 

dentro da empresa. 13 (40,6%) responderam ser muito boa e dificilmente existiam 

dúvidas, 10 (31,3%) afirmaram ser boa, porém em alguns casos faltava clareza na 

passagem das informações, 5 (15,6%) assinalaram que a comunicação era fraca e 

precisava ser melhorada, 2 (6,3%) disseram ser aceitável, mas era lenta e confusa, 

e por fim, outros 2 (6,3%) responderam ser regular, contudo em alguns casos havia 
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lentidão na passagem das informações. A seguir, uma figura representando as 

respostas coletadas: 

 

Figura 20. Comunicação empresarial - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A segunda pergunta era em relação à opinião dos funcionários sobre a gestão 

das empresas, sendo que poderiam ser assinaladas quantas alternativas 

considerassem necessárias e dos 32 colaboradores que responderam, 13 (40,6%) 

disseram estar satisfeitos com a gestão, 11 (34,4%) assinalaram que alguns pontos 

da gestão ainda precisavam ser melhorados, 10 (31,3%) afirmaram que era 

necessário inovar bastante nessa área, 6 (18,8%) apontaram que a gestão era boa e 

bem planejada, por fim, 4 (12,5%) responderam que ela era boa, mas talvez 

estivesse ficando ultrapassada. 

Figura representando as respostas obtidas relacionadas à pergunta sobre a 

opinião dos funcionários quanto a gestão da empresa: 

 

Figura 21. Gestão da empresa - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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A pergunta seguinte era se a farmácia explicitava quais eram sua missão, 

visão e valores e de acordo com a coleta de dados, 27 (84,4%) responderam que 

sim e 5 (15,6%) responderam que não. Na sequência foi perguntado se os 

funcionários tinham autonomia para dar sugestões sobre as atividades da empresa, 

nessa questão a grande maioria composta de 29 (90,6%) colaboradores respondeu 

que sim, sempre que podiam davam sugestões. 2 (6,3%) ainda assinaram que não e 

queriam poder opinar sobre isso, 1 (3,1%) respondeu que não, mas confiava na 

decisão do gestor. Ninguém assinalou a alternativa “sim, mas nada precisa ser 

melhorado”. Segue respectivamente, as figuras ilustrando as respostas obtidas das 

duas perguntas: 

 

Figura 22. Missão, visão e valores - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Figura 23. Autonomia - funcionários 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 



41 

 

 

A última pergunta era em relação à frequência com que a empresa realizava 

reuniões e 14 (43,7%) colaboradores responderam que raramente acontecia, 9 

(28,1%) assinalaram que não realizavam reuniões, 6 (18,8%) apontaram que ocorria 

em média uma vez por semana e 3 (9,4%) responderam que acontecia em média 

uma vez por mês. Abaixo, a figura 24 criada para ilustrar essas respostas obtidas: 

 
Figura 24. Frequência de reuniões – funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.2.3 Comparativo entre as respostas 

 

Com isso, chega o momento de realizar um comparativo entre algumas 

respostas obtidas. Inicialmente é visto que dos 11 gestores entrevistados, 7 (63,6%) 

apontam que o método de trabalho e de gestão não mudaram ao longo do tempo, o 

que é condizente por se tratar de empresas familiares, porém quando é perguntado 

nos questionários a opinião dos colaboradores em relação ao modelo de gestão da 

empresa, 21 (65,7%) de 32 respostas dos funcionários continham as alternativas de 

que era preciso inovar e também melhorar na gestão.  

Além disso, a alternativa de que o modelo estaria ficando ultrapassado foi 

assinalada 4 vezes e somando essas respostas obtém-se um total de 25 (78,12%) 

opiniões opostas à forma de como é realizada a gestão. Além desses dados, quando 

é perguntado aos gestores se em algum momento houve dificuldade em tentar algo 

novo a grande maioria das respostas (72,7%) constatou que sim, algo que vai de 

acordo com o que foi exposto acima.  
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Porém, ainda devem-se levar em conta as respostas dos funcionários em 

relação à comunicação que, de fato ficaram divididas entre muito boa com 13 

marcações e às vezes sem clareza e fraca somadas juntas com 15 marcações, 

chegando a 46,9% das principais respostas que apontam falhas na comunicação. 

Contudo, mesmo os gestores relatando possuir esse método de gestão invariável, 

não significa satisfação da parte deles, até porque 9 (81,8%) dos 11 entrevistados 

afirmaram que a empresa ainda precisa melhorar e inovar nesse ponto.  

Nos questionários, deve-se ressaltar o resultado obtido na pergunta referente 

à autonomia dos funcionários para dar sugestões de melhoria interna, algo que 

chamou a atenção foi que 29 (90,6%) dos 32 colaboradores responderam que 

sempre que podem dão opiniões e sugestões a respeito das atividades da empresa. 

Nas entrevistas, o resultado alcançado com as respostas referentes à cultura da 

empresa relatando que 9 (81,8%) dos entrevistados consideram que a cultura não 

se alterou com o tempo, demonstra existir ligação com os métodos de gestão da 

farmácia. 

 

4.3 Categoria: Métodos de Gestão 
 

O trabalho também conta com o objetivo específico de apresentar métodos de 

gestão que poderiam auxiliar numa possível mudança organizacional das farmácias 

estudadas. Para este objetivo foram aplicadas 3 (três) perguntas aos gestores por 

meio das entrevistas e 2 (duas) aos colaboradores por meio dos questionários.  

 

4.3.1 Gestores 

 

Nas entrevistas, a primeira pergunta era para saber se a empresa possuía 

algum planejamento estratégico formal e dos 11 entrevistados, 5 (45,5%) disseram 

que realizavam planejamento a curto e longo prazo. “Sim, a cada três meses 

ocorrem reuniões relacionadas ao planejamento”, disse a gestora da empresa 4. 

Outros 5 (45,5%) responderam que o planejamento era apenas pensando em curto 

prazo, 1 (9,1%) relatou que o planejamento de sua empresa era focado somente no 

longo prazo.  
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Figura 25. Planejamento estratégico - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Outra pergunta era se a farmácia estava buscando métodos de gestão para 

se adaptar as mudanças de mercado, 6 (54,5%) responderam que sim, algo 

interessante foi o que disse a gestora da empresa 4: “sim, eu mesma me considero 

isso (mudança), a empresa nos últimos anos buscou e ainda busca inovar na área 

de RH”. O gestor da empresa 3 respondeu: “sim, a gente tem uma equipe de 

treinamento que vem de outro estado a cada seis meses” e 3 (27,3%) gestores 

disseram que não pretendiam buscar novos métodos de gestão e 2 (18,2%) 

responderam que não estavam buscando isso no momento, mas que era uma 

pretensão futura. A seguir, a figura 26 para ilustrar a resposta obtida através das 

entrevistas. 

 

Figura 26. Novos métodos de gestão - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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A próxima pergunta das entrevistas era para saber se a empresa já havia 

buscado ou procurava buscar ajuda externa para poder se adaptar a essas 

mudanças. 6 (54,5%) responderam que não, 3 (27,3%) disseram que ainda não, 

mas que era uma pretensão futura e 2 (18,2%) responderam que costumam buscar 

consultoria regularmente. Para complementar, dentre esses 18,2%, houve a 

resposta da gestora da empresa 4: “A empresa possui uma psicóloga que nos 

auxilia às vezes e também busca consultoria todos os anos”. Segue abaixo a figura 

27 representando as respostas coletadas: 

 

Figura 27. Ajuda externa/consultoria - gestores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.3.2 Funcionários 

 

Com isso, agora será exposto o resultado das duas perguntas utilizadas para 

auxiliar a responder o terceiro objetivo específico dos questionários aplicados aos 

colaboradores. A primeira pergunta era se a empresa trabalhava com alguma forma 

de ajuda externa para tomar decisões, 9 (28,1%) funcionários responderam que não 

e nem havia necessidade, 7 (21,9%) responderam que não, mas seria interessante, 

7 (21,9%) assinalaram que sim e era algo bom, 6 (18,8%) não sabiam e 3 (9,4%) 

marcaram que sim, mas não viam diferença.  
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Figura 28. Ajuda externa - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

A segunda pergunta era em busca de descobrir se a empresa possuía 

planejamento estratégico, 21 (65,6%) responderam que sim, 7 (21,9%) não sabiam e 

4 (12,5%) assinalaram que a farmácia não possuía planejamento. A seguir, 

respectivamente, a figura 29 referente as respostas obtidas por meio dessa 

pergunta. 

 

Figura 29. Planejamento estratégico - funcionários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

4.3.3 Comparativo entre as respostas 

 

Expostos os dados, ao realizar o comparativo entre as respostas dos gestores 

e dos funcionários, é visto que no momento em que foi perguntado se a farmácia 
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buscava ou já buscou ajuda externa obteve-se resultados similares, sendo que nos 

questionários 50% responderam que não haviam buscado isso até o momento e nas 

entrevistas 45,5% disseram o mesmo.  

No momento das perguntas referentes ao planejamento estratégico, as 

respostas também chegaram a resultados próximos, sendo que todos os 

entrevistados (100%) disseram possuir planejamento estratégico de curto ou de 

longo prazo e os funcionários em sua maioria de 65,6% responderam o mesmo, 

demonstrando que havia conhecimento de grande parte dos funcionários a respeito 

das decisões dos gestores. Porém, devem-se ressaltar os 34,4% dos funcionários 

que assinalaram não saber ou que não havia planejamento, pois aparentam certo 

grau de expressividade, reforçando os indícios de falhas na comunicação.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa etapa do trabalho foram desenvolvidos e discutidos os motivos e 

também as respostas obtidas expostas no tópico anterior. Analisando a primeira 

comparação realizada das respostas obtidas que visavam fazer um mapeamento e 

traçar o perfil dos colaboradores e das empresas estudadas, percebe-se inicialmente 

que o perfil das empresas era de gestores, em sua maioria, com idade acima dos 30 

anos e funcionários mais novos abaixo dos 30 anos.  

Além disso, outra característica seria a suposta baixa rotatividade de acordo 

com os entrevistados, pois dos funcionários que responderam os questionários 

62,6% tinham menos de 3 (três) anos empregados, isto é, essa incongruência se 

deu provavelmente por equívoco dos gestores, que por muitas vezes durante as 

entrevistas ressaltaram os funcionários mais antigos da empresa. Vale ressaltar que 

durante essa análise foi possível constatar que a estrutura das empresas realmente 

era linear pelo fato de estarem estruturadas sob uma única linha de subordinação e 

demandarem pouca especialização como caracteriza Picchiai (2010). 

Em seguida, há o segundo comparativo entre as respostas dos gestores e 

dos funcionários que tinha como objetivo realizar um diagnóstico dos fatores que 

impactam a resistência organizacional. Referente ao método e aplicação da gestão 

foi constatado por meio dos questionários que havia insatisfação de 78,12% dos 

colaboradores que responderam à pesquisa e em contrapeso 63,6% dos gestores 

responderam nas entrevistas que esse método de trabalho não se alterou ao longo 

do tempo. Porém, 81,8% dos gestores também demonstraram insatisfação ao 

responder que suas empresas precisavam inovar nessa área.  

Marques, Guimarães e Borges e Almada (2016) complementam dizendo que 

se o funcionário acredita que a organização não é capaz de respeitar seus 

interesses, ele desconfiará do processo de mudança e, como consequência, essa 

desconfiança é traduzida em baixa satisfação no trabalho. 

Além disso, foi constatado em relação à comunicação 46,9% das respostas 

dos funcionários indicavam que existiam falhas. Outro dado importante foi referente 

à autonomia deles para dar sugestões de melhoria, sendo que 90,6% responderam 

ter liberdade para isso. Assim, em um primeiro momento é visto que mesmo se 

tratando de empresas familiares e tradicionais existem conflitos, pois ao mesmo 
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tempo em que os gestores apontam ter o método de gestão imutável ao longo do 

tempo, eles demonstram desejo de mudar e os funcionários apresentam 

insatisfações quanto à gestão e comunicação, mas mesmo tendo autonomia 

internamente não conseguem alterar esse cenário.  

Outro levantamento importante de informações foi referente aos 72,7% dos 

gestores que responderam ter dificuldades em tentar mudar algo, pois algumas 

respostas apontavam a resistência como principal fator e isso condiz exatamente 

com o que já foi exposto no trabalho, quando Hernandez e Caldas (2001) dizem que 

a resistência se trata de uma das principais barreiras para o sucesso da mudança 

organizacional.  

Deste modo, é visto que claramente há vontade de inovar e mudar por parte 

dos dois lados, porém mesmo que involuntariamente a mudança não ocorre. 

Bortolotti (2010) diz que diante de uma mudança, as pessoas tendem a se 

desestabilizar e dessa forma geram resistência.  

Portanto, analisando os resultados obtidos já se pode ver que a dificuldade 

em mudar está realmente presente nas empresas desse estudo e que 

aparentemente o medo de sair da zona de conforto é um forte indício. Ideia essa que 

se assemelha com o que já havia sido exposto anteriormente no trabalho por meio 

de Motta e Vasconcelos (2015) quando eles dizem que normalmente grupos de 

indivíduos resistem em mudar padrões já estabelecidos por meio de sua 

experiência.  

Além disso, algo que provavelmente está relacionado com esse receio em 

mudar seja a cultura enraizada, até porque de acordo com a pesquisa, 81,8% dos 

entrevistados relataram que a empresa tem a mesma cultura desde o seu 

surgimento e isso num primeiro momento iria contra o que dizem Motta e 

Vasconcelos (2015) afirmando que as empresas possuem uma cultura que muda 

com o tempo, que elas são um sistema composto de vários subsistemas 

funcionando de forma integrada. 

Porém, por se tratar de empresas familiares e tradicionais esses subsistemas 

que também podem ser chamados de pessoas, tendem a ser influenciados por um 

líder. Perez e Cobra (2017) dizem que essa cultura é voltada ao poder, sendo muitas 

vezes o pai o líder, o que sabe mais e o que dita o que deve ser feito. Com isso, 

chega-se ao resultado de que o receio de mudar é sim de todos os envolvidos, mas 
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as atitudes do gestor em ter receio e não conseguir mudar influenciam fortemente os 

funcionários a ter a mesma postura.  

Além desses fatos, há ainda o comparativo entre as respostas dos gestores e 

funcionários que tinha o intuito de apresentar métodos de gestão que poderiam 

auxiliar numa possível mudança organizacional das empresas estudadas. Nas 

entrevistas, as respostas obtidas sobre planejamento estratégico igualaram, pois, 

todos os entrevistados disseram possuí-lo, porém algumas das respostas foram de 

certo modo superficiais demonstrando que talvez o planejamento feito por alguns 

dos gestores seja mais simples e menos elaborado do que um planejamento 

estratégico completo que envolve várias etapas (EISSMANN E STEFENON, et al., 

2017). Mendonça et al. (2017) também já disse anteriormente que o planejamento 

prepara informações desde a contabilidade até na identificação de problemas nos 

setores da organização.  

Nos questionários essa questão não foi respondida de maneira unânime, 

sendo que 65,6% responderam que a farmácia possuía sim planejamento 

estratégico e o restante assinalou que não havia ou que não sabia se tinha. Isto é, 

se todos os entrevistados responderam que tinham e em contrapartida nem todos os 

funcionários compartilharam da mesma resposta, isso demonstra leves problemas 

na comunicação.  

Contudo, foram recolhidas respostas muito positivas quando perguntado aos 

gestores se as empresas estavam buscando métodos de gestão, até porque 54,5% 

responderam estar ativamente a procura de melhorar e aprimorar. 

Portanto, como sugestões, no processo de planejamento poderiam ser 

utilizadas algumas ferramentas, como, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) que propõe aos gestores identificar suas forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças para obter maior clareza nas tomadas de decisões. Ou 

utilizar o PDCA (Plan, Do, Check, Act), que é um método de gestão de quatro 

passos, com o intuito de promover o controle e a melhoria contínua dos processos e 

produtos da empresa (SCHMIDT; KRENTKOWSKI; RODRIGUES, 2011; LOPES, 

2015). 

Outra sugestão seria o BSC (Balanced Scorecard), que se trata de 

indicadores de desempenho para medir as atividades da empresa. Há também o 

5W2H (who, what, when, why, where, how, how much) que basicamente seria um 
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método com o objetivo de apresentar de forma organizada e planejada como serão 

feitas as ações, por quem serão realizadas, quando, onde, por que, como e quanto 

irá custar para a empresa (LOPES, 2015).  

Outro método de gestão seria o modelo Canvas, realizado por meio de um 

quadro para definir qual o público-alvo, quais os processos, quanto irá render e 

custar, e o que será ofertado, ou seja, a proposta de valor (SCHMIDT; 

KRENTKOWSKI, RODRIGUES, 2011; LOPES, 2015). 

Essa pesquisa será encaminhada às empresas estudadas como forma de 

contribuir na melhoria dos seus processos. Obviamente a adoção e realização de 

algum desses métodos não resolverá os problemas das empresas imediatamente, 

pois demanda um trabalho em conjunto de todos os membros. Além disso, as 

organizações diferem umas das outras sendo preciso encontrar a melhor ferramenta 

a ser utilizada e isso poderia ser feito por meio do brainstorming (chuva de ideias) 

que foi exposto anteriormente no trabalho como uma importante ferramenta na fase 

do planejamento estratégico (BUCHELE; BROEGA; GOMES, 2017).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após os resultados obtidos com a análise e discussão, o presente trabalho 

chega as suas considerações de que as farmácias tradicionais do município de Alta 

Floresta-MT ainda são muito receosas quanto ao novo. Por mais que tenha sido 

apresentado esse desejo de mudança por parte dos colaboradores e dos gestores, 

torna-se pouco perante a aparente acomodação estabelecida.  

Dentre os objetivos traçados durante o trabalho, todos foram alcançados de 

maneira um pouco diferente do que se imaginava. Ao ser feito o mapeamento e 

traçar o perfil dos funcionários e das empresas, o trabalho obtém o resultado já 

imaginado, de que essas empresas possuíam um perfil tradicional, algo de se 

esperar por serem empresas familiares. Sem contar o fato de que foi identificado por 

meio dessas respostas de que essas empresas eram estruturadas no modelo linear. 

Houve também o fato da maioria dos gestores terem mais idades do que os 

funcionários, indicando talvez uma possível característica de empresas familiares.  

Além disso, ao ser realizado o diagnóstico dos fatores que impactam a 

resistência organizacional há grandes resultados obtidos pelo fato dos autores 

citados complementarem nas principais ideias e auxiliarem a responder os 

questionamentos do trabalho. E como já foi visto, esse diagnóstico apresenta que 

alguns fatores como cultura enraizada, métodos de gestão inalteráveis e passividade 

dos funcionários só reforçam o fato das empresas não terem perspectiva de 

mudança no futuro.  

Portanto, foi de extrema importância tentar expor métodos de gestão que 

poderiam auxiliar nessa possível mudança organizacional, pois mesmo que tenha 

sido apresentado somente o planejamento estratégico e muitas das empresas 

estudadas terem demonstrado conhece-lo e utilizá-lo, talvez a partir dessa pesquisa 

realizando o contato direto com os gestores, eles despertem a vontade de se 

aprofundar e buscar ainda mais a inovação por meio deste e de muitos outros 

métodos de gestão.  

Vale ressaltar que o trabalho tinha como finalidade descobrir de que forma 

essas empresas estudadas do município de Alta Floresta lidavam com a questão da 

resistência a mudança organizacional. E de acordo com os dados coletados, 

aparentemente os gestores tem conhecimento de que existe essa resistência, mas 
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não a tratam como prioridade porque isso acarretaria em conflitos de ideias e saída 

da zona de conforto e de acordo com algumas respostas obtidas dos gestores foi 

demonstrado desinteresse quanto a isso.  

É interessante complementar como exemplo disso as respostas coletadas de 

uma pergunta feita aos gestores, no trabalho foi exposto que 63,6% deles 

consideraram a concorrência indiferente, demonstrando assim, sinais de 

desinteresse e desatenção quanto aos concorrentes e de acordo com Ferreira et al. 

(2005, p. 38), “as mudanças são constantes e aceleradas e as empresas que não 

forem capazes de se planejar, com uma visão muito clara de como diferenciar-se de 

seus concorrentes, serão facilmente aniquiladas por eles”. Assim sendo, observar a 

concorrência é um fator importante para as empresas que pretendem mudar e se há 

essa indiferença perante a concorrência consequentemente existe o mesmo 

sentimento frente à aplicação das mudanças organizacionais. 

Além disso, com o constante avanço tecnológico as empresas estão 

evoluindo cada vez mais, por conseguinte as empresas tradicionais de origem 

familiar precisam se atentar para não perderem seu espaço no mercado. Esse medo 

e indisposição em sair da zona de conforto também se dão pela falta de 

conhecimento, já que foi visto que boa parte dos gestores possuía apenas ensino 

médio completo.  

Como sugestão para pesquisas futuras, seria tentar se aprofundar mais em 

outras áreas que possuem empresas tradicionais e realizar perguntas mais 

abrangentes para extrair ao máximo as informações no momento da coleta de 

dados, pois houve um sentimento de que poderia ter sido obtido mais conteúdo se 

houvesse uma análise mais aprofundada das entrevistas e questionários que seriam 

aplicados.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA APLICADA AOS GESTORES 
 

Roteiro de entrevista elaborado para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Bacharelado em Administração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Mato 
Grosso. 
 
Título: RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS: UM ESTUDO DE CASO PARA ANALISAR AS 
DIFICULDADES NA MELHORIA DA GESTÃO DAS TRADICIONAIS EMPRESAS FARMACÊUTICAS 
DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT. 
 
Discente: Luan Cunha Garcia 
Orientadora: Prof. Ma. Priscila Terezinha Aparecida Machado 
 

ENTREVISTA PARA OS GESTORES 

1. Identificação do entrevistado: Idade; Sexo; Formação acadêmica; Cargo; Tempo de atuação no 
mercado. 
2. Como surgiu a empresa? (Tempo de mercado, precursor, familiar, motivações) 
3. Você acha que desde estabelecida no mercado a empresa possui alta rotatividade de 
funcionários? (Média de tempo) 

4. Como a empresa se sente quanto a concorrência das grandes farmácias que possuem redes? 
Há algum receio? Se sim, o que a empresa tem feito? 
5. O método de trabalho, a forma que a gestão é aplicada e as rotinas do dia a dia mudaram muito 
ao longo dos anos? Pode explicar melhor como elas são? Como a empresa reagiu à essas 
mudanças? 
6. Você acredita que em algum momento teve certa dificuldade em tentar algo novo? Se sim, por 
qual motivo foi difícil? 
7. A empresa tem missão, visão e valores bem estabelecidos? Ela deixa isso claro para os 
funcionários? 
8. Aqui na empresa vocês costumam realizar reuniões? (Frequência, pessoas envolvidas, os 
funcionários tem voz ativa) 
9. Você consegue identificar que na empresa há uma cultura estabelecida desde sempre ou é algo 
que com o tempo foi se transformando e mudando de acordo com a rotatividade dos funcionários? 
Motta e Vasconcelos (2015) 
10. Você acredita que empresa está bem ou ainda falta alguma coisa a ser mudada ou inovada? 
Em sua opinião o que te impede de mudar isso e/ou tentar algo diferente? 

11. A empresa tem um planejamento estratégico formal? (planos a curto e a longo prazo para o 
futuro) 
12. A empresa tem buscado novos métodos de gestão para poder se adaptar as mudanças de 
mercado? Se sim, quais? 
13. A empresa já buscou ou procura buscar alguma ajuda externa para poder se adaptar a essas 
mudanças? (SEBRAE, Coach, consultoria) 

  



57 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS 
 

Questionário elaborado para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso de Bacharelado 
em Administração pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de Mato Grosso. 
 
Título: RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS: UM ESTUDO DE CASO PARA ANALISAR AS 
DIFICULDADES NA MELHORIA DA GESTÃO DAS TRADICIONAIS EMPRESAS FARMACÊUTICAS 
DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT. 
 
Discente: Luan Cunha Garcia 
Orientadora: Prof. Ma. Priscila Terezinha Aparecida Machado 
 

SEXO IDADE GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

TEMPO DE 
TRABALHO NA 
EMPRESA 

(  )Masculino 
(  )Feminino 

(  ) Entre 16 e 23 
anos 
(  ) Entre 24 e 29 
anos 
(  ) Entre 30 e 35 
anos 
(  ) Entre 36 e 41 
anos   
(  ) Entre 42 e 47 
anos  
(  ) Mais de 48 anos 

(  ) Ensino 
fundamental 
incompleto                   
(  ) Ensino 
fundamental 
completo 
(  ) Ensino médio 
incompleto                   
(  ) Ensino médio 
completo 
(  ) Ensino superior 
incompleto                   
(  ) Ensino superior 
completo 
(  ) Pós-graduação 
(  ) Alguma 
especialização ou 
curso técnico? Se 
sim, qual? 

(  ) Há menos de 1 
ano empregado            
(  ) Entre 1 e 3 anos 
empregado 
(  ) Entre 3 e 6 anos 
empregado                   
(  ) Entre 6 e 10 anos 
empregado 
(  ) Há mais de 10 
anos empregado na 
empresa 

Você sente que a comunicação dentro da 
empresa é: 

Em relação à gestão da empresa assinale 
quantas alternativas considerar 
necessário: 

( ) Muito boa; dificilmente tenho dúvidas 
sobre alguma informação 
( ) Boa; a comunicação existe, mas em 
alguns casos falta um pouco de clareza na 
passagem das informações 
( ) Regular; a comunicação existe, mas em 
alguns casos falta um pouco de rapidez na 
passagem das informações 
(  ) Aceitável; não costuma ser rápida e clara, 
mas estou satisfeito 
(  ) Fraca; é preciso melhorar a comunicação 

(  ) Estou satisfeito e espero que continue 
assim 
(  ) É necessário inovar bastante na gestão 
(  ) Alguns pontos da gestão precisam ser 
melhor desenvolvidos 
(  ) A gestão é boa e bem planejada 
(  ) É eficiente, mas talvez esteja ficando 
ultrapassada 
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A empresa deixa bem clara 
para os funcionários quais 
são sua missão, visão e 
valores? 

Você tem autonomia para 
dar sugestões de melhoria 
em algumas atividades da 
empresa? 

Com que frequência a 
empresa realiza reuniões: 

(  ) Sim              

(  ) Não 

(  ) Sim, sempre que posso 
dou minha opinião 
(  ) Não, mas confio nas 
decisões de nosso(s) 
gestor(es) 
(  ) Sim, mas nada precisa 
ser melhorado 
(  ) Não, queria poder opinar 
e ser ouvido 

(  ) Uma vez por semana em 
média 

(  ) Uma vez por mês em 
média  

(  ) Raramente há reuniões       
(  ) Não realizamos reuniões    
(  ) Não sei 

A empresa trabalha com 
alguma forma de ajuda 
externa para tomar 
decisões, por exemplo a 
consultoria do SEBRAE: 

A empresa possui 
planejamento estratégico: 

 

(  ) Sim e é bom   (  ) Não, 
mas seria interessante          
(  ) Não, nem há 
necessidade                             
(  ) Sim, mas não vejo 
diferença         

(  ) Não sei 

(  ) Sim         

(  ) Não        

(  ) Não sei 

 

 


