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RESUMO

Esta  dissertação  é  resultado  de  uma  pesquisa  que  teve  por  objetivo  principal  analisar  as
dimensões  da  resistência  às  mudanças  organizacionais,  de  modo  especial  na  implantação  de
mecanismos  de  gestão  de  riscos.  Para  atingir  esse  objetivo,  foram  realizadas  duas  Revisões
Sistemáticas da Literatura (RSL) para darem respaldo à criação de um modelo quantitativo,  por
meio de equações estruturais, utilizando o método Partial Least Squares (PLS-SEM) e a validação
do modelo com amostragem nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Os achados da
pesquisa permitem verificar alguns fatores, de modo especial, a Comunicação, a Pressão do Grupo,
a  Indecisão  e  o  Convívio  Social,  que  causam  resistência  nos  funcionários  nas  mudanças
organizacionais  e  auxiliar  os  gestores,  principalmente  de  organizações  públicas,  quando  do
planejamento  de  mudanças  organizacionais,  de  modo  especial  a  implantação  de  medidas  de
governança, proporcionando ideias para o direcionamento de ações que amenizem a resistência à
mudança.  Quanto  à  contribuição  à  literatura,  acredita-se  que  este  estudo  sintetizou  conceitos
relativos  aos  mecanismos  e  práticas  de  governança,  de  modo  especial  a  gestão  de  riscos  e
apresentou a relação entre a Teoria da Agência e as medidas de governança nas organizações, bem
como sua relação com as contratações públicas. Também relacionou variáveis que influenciam na
resistência  à implantação de mudanças  organizacionais  e testou um modelo com servidores das
IFES que pode servir de referência para pesquisas subsequentes na área.

Palavras-chave: resistência à mudança, mudanças organizacionais, governança, gestão de riscos,

Teoria da Agência, contratações públicas.



ABSTRACT

This dissertation is the result of research whose main objective was to analyze the dimensions
of  resistance  to  organizational  changes,  especially  in  the  implementation  of  risk  management
mechanisms. To achieve this objective, two Systematic Literature Reviews (SLR) were carried out
to support the creation of a quantitative model, through structural equations, using the Partial Least
Squares  method  (PLS-SEM)  and  the  validation  of  the  model  with  sampling  in  the  Superior
Education Federal Institutions (IFES). The findings of the research allow: to verify some factors,
especially the Comunication,  the Group Pressure, the Indecision and the Social Interaction,  that
cause resistance in the employees in the organizational changes and to help the managers, mainly of
public  organizations,  when planning organizational  changes,  in special  way the implantation of
governance measures, providing ideas for the direction of actions that ease resistance to change. As
for the contribution to the literature, it is believed that this study synthesized concepts related to
governance mechanisms and practices, especially risk management, and presented the relationship
between Agency Theory and governance measures in organizations, as well as their relationship
with public procurement. It also related variables that influence the employees'  resistance to the
implementation of organizational changes and tested a model with IFES servers that can serve as a
reference for subsequent research in the area.

Keywords:  resistance to change, organizational changes, governance,  risk management,  Agency
Theory, public procurement. 
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1. INTRODUÇÃO

Em  todo  o  mundo,  as  organizações  têm  buscado  implementar  medidas  que  busquem

aumentar a eficiência, transparência e efetividade de suas despesas. Nas organizações públicas, que

têm características específicas, como a necessidade de atender demandas da população, as medidas

de governança também cresceram de importância, buscando delimitar a atuação dos gestores.

A  implementação  dessas  práticas,  e  também  de  outras  ligadas  à  governança  das

organizações, tem ligação direta com a Teoria da Agência, desenvolvida por Jensen e Mackling em

estudo publicado no ano de 1976. Essa teoria busca  entender as relações entre os integrantes da

organização, de modo especial o principal (proprietário) e o agente (gestor), explicando as relações

conflituosas entre eles, bem como suas causas, consequências e  melhores  formas de solução  dos

problemas.

Entre essas medidas aplicadas que visam melhorar a governança está a implementação de

práticas de gestão de riscos. Modelos como o do  Committee of Sponsoring Organizations of the

Treadway  Comissions  (COSO),  da  International  Organization  of  Supreme  Audit  Institutions

(INTOSAI)  e  da  International  Organization  for  Standardization  (ISO)  são  as  principais  bases

desses processos. Esses modelos, entre outros, tiveram suas práticas e modelos adaptados para o

setor público, considerando as peculiaridades dessas organizações.

No Brasil, a implementação da gestão de riscos, iniciada no ano de 2011, sob orientação e

fiscalização do Tribunal  de Contas  da União  (TCU),  tem seguido com dificuldades,  apesar  do

tempo, desde os primeiros passos dados em direção à boa governança. Essas práticas visam, dentre

outras finalidades, proteger as organizações e o dinheiro público,  seja de mudanças inesperadas,

demandas sociais específicas ou a própria dinâmica de cada entidade, além do aumento constante da

exigência  de transparência,  prestação de contas e atendimento a legislações  vigentes  (BRASIL,

2017).

Dentre os processos de foco da gestão de riscos, destacam-se as aquisições e contratações

pelos  órgãos  públicos.  No  noticiário  recente,  avolumam-se  casos  de  fraudes  e  corrupção  ao

patrimônio  público  (Brasil,  2018b)  sendo  destacada  a  atuação  do  TCU,  em  conjunto  com  a

Controladoria Geral da União (CGU) e diversos órgãos de controle interno dos governos federais,

estaduais e municipais.

Como toda implementação de mudanças  organizacionais,  a criação dos mecanismos de

gestão de riscos trouxe diversas dificuldades em sua efetivação. Dados do TCU (Brasil,  2018a)

relatam que o índice integrado de governanças e gestão públicas (iGG), que inclui os índices ligados
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à governança (gestão de pessoas, TI, contratações e governança pública) está em 68% (sessenta e

oito por cento), enquanto o índice de capacidade em gestão de contratações (iGestContrat) encontra-

se em 63% (sessenta e três por cento), apesar das iniciativas e legislações atinentes ao assunto.

Diversas  dificuldades  e  desafios  são  encontrados  na  implementação  de  mudanças

organizacionais  na  literatura  nacional  e  internacional.  Dados  ligados  à  liderança  dos  gestores,

convívio social nas organizações, características pessoais e organizacionais estão ligadas a aceitação

ou  resistência  da  implantação  desses  mecanismos,  de  modo  especial  a  gestão  de  riscos  nas

aquisições  públicas.  Nesse escopo, destacam-se obras como: Kotter  e Schlesinger  (1979),  Ford;

Ford; D’Amelio (2008),  Glinka; Hensel (2017),  Welp, Urgell;  Aibar (2007),  Hernandez; Caldas

(2001), dentre outras.

Dessa forma,  este trabalho tem por finalidade analisar a influência de fatores ligados à

influência  dos  líderes  (gestores)  e  aos  funcionários  públicos  na  aceitação  ou  resistência  da

implantação de mecanismos de gestão de riscos,  realizada com base na Teoria  da Agência, em

processos  de  aquisições  públicas,  com  validação  empírica em  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior (IFES).

Para  atingir  esse  objetivo,  devido  à  complexidade  do  modelo  e  especificidades  das

variáveis,  foi utilizado  um  modelo  de  equações  estruturais  (SEM),  por  meio  do  método  dos

mínimos  quadrados  parciais  (PLS),  que  traz,  dentre  outros  benefícios,  menos  problemas  com

identificação estatística e com erros que inutilizam modelos (Hair et al, 2009) e a aceitação, de

modo geral,  de suposições de distribuições mais  suaves,  não sendo requerida a normalidade na

distribuição dos dados (Lee et al, 2011; Chin, 1998).

1.1 Problema de pesquisa

Diante  do  apresentado,  chegou-se  ao  seguinte  questionamento:  diante  das  dificuldades

inerentes  às  mudanças  organizacionais,  quais  fatores  influenciam  e  podem ajudar  a  explicar  a

resistência  à  implantação  de  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas  aquisições  públicas  das

Instituições Federais de Ensino Superior?

1.2 Justificativa

Tendo  por  base  os  objetivos  apresentados,  o  presente  estudo  se  justifica  pela  grande

dificuldade  encontrada  na  implantação  de  mudanças  organizacionais  nos  órgãos  públicos
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brasileiros, de modo especial aqueles ligados à ações de governança, fato este comprovado pelos

indicadores IGG, do Tribunal de Contas da União.

Nesse sentido, diversos estudos e entidades com credibilidade em todo o mundo realizaram

trabalhos e comprovaram, por meio de adaptação das atividades privadas para as públicas, a eficácia

das ações de governança, de modo destacado a gestão de riscos, no combate à corrupção, na busca

por maior transparência das ações realizadas e na prestação de contas à sociedade.

Nas organizações públicas, o correto e criterioso emprego dos recursos públicos, muitas

vezes escassos, é de suma importância. A eficiente gestão e as aquisições transparentes e eficazes

trazem  os  meios  necessários  para  suas  atividade-fim.  Falhas  nas  aquisições,  oriundas  de  mal

planejamento,  por exemplo,  podem prejudicar as atividades essenciais  ou administrativas dessas

organizações. Dessa forma, cresce de importância a gestão de riscos, visando eliminar, ou ao menos

mitigar, os riscos inerentes às aquisições públicas, considerando sua complexidade e importância.

Alguns estudos existentes relacionam a área de governança com a Teoria da Agência, mas

poucos com identificação e testes de variáveis, contrastando com a importância e relevância recente

do tema.

Assim, o trabalho buscou verificar, por meio de um estudo quantitativo, quais variáveis

podem influenciar a resistência à implantação da metodologia de gestão de riscos nas aquisições

públicas,  uma das áreas  mais  sensíveis dos Órgãos,  devido ao emprego do recurso público,  de

interesse de toda a sociedade brasileira.

Por  meio  deste  estudo,  será  possível  verificar  quais  variáveis  mais  influenciam  na

resistência à implantação de metodologias de gestão de riscos em aquisições públicas, podendo sua

conclusão,  mediante  criteriosa  análise,  ser  aplicada  para  o  entendimento  da  resistência  na

implantação de outras mudanças organizacionais em curso ou futuras nas organizações públicas

brasileiras. 

Deste  modo,  espera-se  que  os  resultados  da  presente  pesquisa  possam motivar  para  a

implantação das medidas  de governança e possibilitar  um melhor  direcionamento de ações  dos

diversos escalões das Organizações visando reduzir,  ou até mesmo eliminar,  as resistências que

tanto prejudicam a implementação de mudanças.
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1.3 Objetivos de pesquisa

1.3.1 Objetivo geral

Com base na revisão da literatura realizada e o problema de pesquisa definido, esta

pesquisa  tem  por  objetivo  analisar  as  dimensões  da  resistência  à  implantação  de  mudanças

organizacionais,  de  modo  especial  a  implantação  de  mecanismos  de  gestão  de  riscos  em

contratações  públicas,  com a validação de um modelo  quantitativo  nas Instituições  Federais  de

Ensino Superior  (IFES),  possibilitando que gestores possam identificar  os  principais  obstáculos

para  a  implantação  de  mudanças  organizacionais,  de  modo  especial  em organizações  públicas,

facilitando o direcionamento das ações em casos similares.

1.3.2 Objetivos específicos

Definido o objetivo geral da pesquisa, pode-se descrever os objetivos específicos a

serem atingidos na conclusão desta pesquisa:

Objetivo específico
Artigo(s) que atende

ao objetivo

1) Identificar as dimensões e suas relações que dão origem à resistência à
implantação de mudanças organizacionais, de modo especial as medidas
de governança, nas organizações.

Artigo 1

2) Estabelecer um conjunto de relações da resistência com antecedentes e
consequentes.

Artigos 1, 2 e 3

3) Buscar realizar uma ligação entre as dificuldades para implantação de
mudanças  organizacionais em Organizações diversas às encontradas em
Organizações Públicas.

Artigos 1 e 2

4)  Relacionar a implantação de práticas de governança, de modo especial
a gestão de riscos, à Teoria da Agência.

Artigo 2

5)  Apresentar  a validação de um modelo  de equações  estruturais  pelo
método dos Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM) em um estudo com
os servidores públicos federais das IFES.

Artigo 3
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1.4 Estrutura dos artigos

A metodologia adotada na pesquisa foi fragmentada, visando uma construção sistemática

em etapas, buscando relacionar a literatura pesquisada com os objetivos do presente trabalho. Dessa

forma, foram produzidos três artigos que comporão a base teórica da pesquisa, sendo produzidos de

maneira sequencial e lógica. Os trabalhos foram desenvolvidos como forma de continuidade dos

tópicos abordados anteriormente, buscando a resposta ao problema de pesquisa.

O primeiro  artigo  realizou uma revisão sistemática  da literatura  atinente  às “mudanças

organizacionais”, tendo como fonte as bases internacionais e nacionais: Scopus, da editora Elsevier,

Web of Science, da Clarivate Analytics,  SciELO (Scientific Eletronic Library Online) e  SPELL

(Scientific Periodicals Eletronic Library), da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em

Administração, visando composição da base teórica e levantamento de variáveis a serem usadas no

modelo.  A pergunta  que norteia a  elaboração do primeiro  artigo  é:  de acordo com a  literatura

existente,  quais  aspectos/características  dos  funcionários  e  do  grupo  são  facilitadores  ou

dificultadores no planejamento e implantação de mudanças organizacionais?

O segundo artigo buscou analisar como ocorreu a implantação das medidas de governança,

de modo especial a gestão de riscos, nas contratações públicas no Brasil, buscando uma relação com

a Teoria  da  Agência.  Dessa  forma,  tendo  por  base  o  estudado  no primeiro  artigo,  a  pergunta

norteadora do segundo artigo é: como pode ser explicada a implantação de mecanismos de gestão

de riscos nas contratações públicas brasileiras, como medidas de governança,  à luz da Teoria da

Agência?

A partir dessas abordagens, o terceiro artigo teve por finalidade  desenvolver e realizar a

validação empírica do modelo quantitativo nas IFES, construído por meio dos resultados obtidos

nos artigos anteriores.

Nas seções a seguir são apresentados os três artigos na íntegra, seguidos das considerações

finais e das referências bibliográficas que deram suporte ao presente estudo. 
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2.  ARTIGO  I:  VARIÁVEIS QUE  INFLUENCIAM  NA RESISTÊNCIA  DOS

FUNCIONÁRIOS ÀS MUDANÇAS  ORGANIZACIONAIS:  UMA  REVISÃO  DA

LITERATURA

Resumo

O  presente  estudo  tem  por  finalidade  realizar  uma  Revisão  Sistemática  da  Literatura  (RSL)

buscando verificar as variáveis que influenciam no comportamento dos funcionários nas mudanças

organizacionais. Foram utilizadas bases internacionais (Scopus e Web of Science) e bases nacionais

(SPELL e SciELO) na pesquisa, para melhor definição das variáveis. Os resultados apontaram 28

artigos para o banco de dados considerado, possibilitando um conhecimento das vertentes de análise

do tema e das variáveis de interesse.  A agenda de pesquisa criada pode facilitar a realização de

pesquisas futuras na área, uma vez que os bancos de dados analisados ainda carecem de literatura,

principalmente,  para  análises  de  casos  concretos  e  teste  das  variáveis.  Os achados  do presente

estudo  podem  facilitar  trabalhos  vindouros,  bem  como  a  atuação  dos  gestores  em  mudanças

organizacionais, facilitando a difícil missão de gerenciar pessoas e grupos em busca dos objetivos

no atual contexto dinâmico e complexo enfrentado pelas Organizações.

Palavras-chave: mudanças organizacionais, resistência à mudanças, governança.

Abstract

The present study aims to carry out a Systematic Literature Review (RSL) seeking to verify the

variables  that  influence  the  behavior  of  employees  in  organizational  changes.  International

databases (Scopus and Web of Science) and national databases (SPELL and SciELO) were used in

the  research,  in  order  to  better  define  the  variables.  The  results  pointed  to  28  articles  for  the

considered database, allowing a knowledge of the aspects of analysis of the theme and the variables

of interest. The research agenda created can facilitate future research in the area, since the analyzed

databases still lack literature, mainly for analysis of concrete cases and testing of variables. The

findings of the present study can facilitate future work, as well as the performance of managers in

organizational changes, facilitating the difficult mission of managing people and groups in pursuit

of goals in the current dynamic and complex context faced by Organizations. 

Keywords: organizational changes, resistance to change, governance. 
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2.1 Introdução

Mudanças organizacionais são temas de discussão recorrentes entre gestores e funcionários de

diversas organizações em todo o mundo. Em um ambiente cada vez mais corporativo e dinâmico, as

organizações têm buscado maior competência para as mudanças, propondo soluções que agreguem

valores  e  aumentem sua  resiliência  às  demandas  do  mercado  e  inovações,  que  influenciam o

sucesso  e  a  sustentabilidade  das  empresas  (Ferreira  e  Philyppis  Jr,  2019;  Sarabestany,  2016;

Bressan, 2004).

A definição de mudanças organizacionais é encontrada na literatura de diversas formas, com

diferentes  conceitos,  mas  ideias  em comum.  Destacam-se as  definições  propostas  por  Porras  e

Robertson (1992),  Ford  e  Ford  (1995),  Wood Jr  (2000)  e  Bruno-Faria  (2000),  sintetizadas  por

Bressan  (2004).  As  definições  trazem termos  como:  planejamento,  transformação,  desempenho

organizacional, fatores internos e externos, dentre outros.

Pesquisas realizadas junto a mais de 1.500 executivos de diversas empresas dão conta de que

apenas  30%  (trinta por  cento)  dos  entrevistados  considera  que  as  mudanças  organizacionais

contribuíram para uma melhoria sustentável de suas organizações.  No mesmo sentido,  pesquisa

realizada  pelo  McKinsey  Quarterly  Institute,  cuja  publicação  tem  grande  destaque  junto  a

executivos de empresas de todo o mundo, com funcionários de diversas organizações revelam que

apenas  6%  (seis  por  cento)  consideram  que  as  mudanças  em  suas  organizações  foram  bem-

sucedidas (Marques, Borges e Almada, 2018).

Demonstrando a complexidade envolvida em mudanças organizacionais,  já estudada há

tempos e que permanecem até os dias atuais, um estudo realizado em 1973 questionou 13 eminentes

autoridades  buscando verificar  suas  opiniões  sobre  seus  principais  problemas  de gestão  que  se

desenvolveriam nos próximos 20 anos.  Um dos temas mais destacados em suas respostas foi a

capacidade das organizações para responderem às mudanças no ambiente (Kotter e Schlesinger,

1979).

Diversos  estudos  foram  realizados  buscando  verificar  as  dificuldades  encontradas  na

realização de mudanças organizacionais.  Os fatores que envolvem a instalação e manutenção de

uma organização mudam constantemente. As mudanças organizacionais ocorrem, a cada dia, com

maior frequência, buscando acompanhar a evolução desses fatores, que podem ditar a sobrevivência

da organização (Marques et al, 2014).

As dificuldades  e  desafios  das  mudanças  organizacionais  são encontradas  na literatura

nacional e internacional. Dados ligados à liderança dos gestores, convívio social nas organizações,

características pessoais e organizacionais estão ligadas a aceitação ou  resistência da implantação

desses mecanismos, de modo especial  a gestão de riscos nas aquisições públicas. Nesse escopo,
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destacam-se  obras  como:  Kotter  e  Schlesinger  (1979),  Ford  e  Ford  (1995);  D’Amelio  (2008),

Glinka; Hensel (2017), Welp, Urgell; Aibar (2007), Hernandez e Caldas (2001), dentre outras.

Assim, este estudo tem por finalidade verificar, por meio de uma Revisão Sistemática da

Literatura (RSL), em bases de dados nacionais e internacionais, quais variáveis podem influenciar a

resistência  dos  funcionários  à  implantação  de  mudanças  organizacionais,  buscando  entender  a

complexidade envolvida na gestão de pessoas nesse processo.

Por meio deste estudo,  é possível verificar quais variáveis  influenciam na resistência à

implantação de mudanças organizacionais, podendo sua conclusão, mediante criteriosa análise, ser

aplicada  para  o  entendimento  da resistência  dos  funcionários  à  essas  inovações  cada  vez  mais

recorrentes.  Deste modo, será possível um melhor direcionamento de ações dos altos escalões das

Organizações  visando  reduzir,  ou  até  mesmo  eliminar,  as  resistências  que  tanto  prejudicam  a

implementação de mudanças.

2.2 Fundamentação teórica

Na busca por uma definição para mudança organizacional, encontram-se diversas abordagens

que  relacionam os  conceitos  ligados  a  essa  prática  organizacional.  Alguns  autores  buscaram a

melhor  definição  tentando  entender  o  que  realmente  acontece  nas  organizações  com  essas

atividades,  gerando  conceitos  com  certa  heterogeneidade,  mas  com  termos  comuns,  como

necessidade de planejamento, objetivos e abrangência, sem um consenso entre os autores (Bressan,

2004).  A tabela  a  seguir  (figura  1),  elaborada  por  Bressan  (2004),  resume  algumas  das  mais

relevantes  definições propostas  para  “mudança  organizacional” na  literatura  nacional  e

internacional.

Figura 1: Definições teóricas sobre mudança organizacional.

DEFINIÇÃO ENCONTRADA AUTOR

É  qualquer  alteração,  planejada  ou  não,  ocorrida  na  organização,
decorrente de fatores internos e/ou externos à organização que traz algum
impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho.

Bruno-Faria (2000)

Qualquer  transformação  de  natureza  estrutural,  estratégica,  cultural,
tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de gerar impacto em
partes ou no conjunto da organização.

Wood Jr (2000)

São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção das
metas organizacionais.

Robbins (1999)

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente, com
o intuito de manter a congruência entre os componentes organizacionais
(trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura).

Nadler, Shaw, Walton e
cols. (1995)
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É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, ou
ponto de vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem
sobre a mudança que percebem.

Ford e Ford (1995)

Conjunto  de  teorias,  valores,  estratégias  e  técnicas  cientificamente
embasadas objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho com o
objetivo  de  elevar  o  desenvolvimento  individual  e  o  desempenho
organizacional.

Porras e Robertson (1992)

Alteração  significativa  articulada,  planejada  e  operacionalizada  por
pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e supervisão
da  administração  superior,  e  atinja  integradamente  os  componentes  de
cunho comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico.

Araújo (1982)

Fonte: Bressan (2004)

Observando as diferentes visões propostas pelos autores, nota-se que, apesar da diferença

nos  termos,  todos  eles  abordam  as  questões  estruturais  ou  regulatórias  e  abordagens

comportamentais,  considerando o comportamento dos indivíduos nas mudanças organizacionais.

Wiedenhoft, Luciano e Porto (2019) afirmam, como uma contribuição prática de seu estudo, que

gestores envolvidos em mudanças, no caso citado envolve atualizações em itens de tecnologia da

informação, “devem considerar o impacto dos resultados das mudanças não só nos processos e

estruturas, mas também no comportamento dos indivíduos na organização”.

Com base nos conceitos apresentados sobre mudanças organizacionais, surge a questão que

envolve a implantação dessas alterações, sua real necessidade e seus mecanismos. Esses temas têm

sido estudados com frequência recentemente, tentando a busca por uma “fórmula” que identifique a

sua correta realização, minimizando danos às organizações.

Diversos fatores envolvem a implantação de uma mudança. Eles podem ser divididos de

diversas formas, sendo separados como: formais, aqueles ligados a modelos, estruturas e processos,

ou  informais,  que  exploram  a  cultura  organizacional  e  o  comportamento  dos  indivíduos

(Subramaniam;  Stewart;  Shulman,  2013).  Também  podem  ser  divididos  em  três  fatores:

características das inovações por si mesmas, características dos indivíduos ou da organização em

adotar decisões e o sistema social onde as alterações ocorrem (Jun; Weare, 2011). 

Outra  abordagem  define  dois  pilares  das  mudanças  organizacionais,  um  focado  em

aspectos regulatórios e legislação e outro ligado a fatores comportamentais inerentes aos indivíduos

(Wiedenhoft, Luciano, Porto, 2019).

Domingos e Neiva (2014), citando Burke (2011), dividem as mudanças organizacionais em

transformacionais  e  transacionais.  Segundo  os  autores,  as  mudanças  transformacionais  geram

grande impacto, demandando comportamento diferente dos integrantes da Organização, diretamente

relacionado à ruptura de padrões anteriores. Já a mudança transacional, trata da implantação de
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medidas internas à Organização sobre fatores individuais ou coletivos relacionados às operações

normais dos funcionários.

Além do entendimento do comportamento dos indivíduos nas mudanças organizacionais,

com observação de características e condutas que contribuam para a inovação, também deve ser

considerado  o  ambiente  organizacional  no  qual  os  indivíduos  se  inserem,  que  concedem  a

oportunidade  para  a  mudança  (Rivera  &  Landahl,  2019).  Segundo  Subramaniam,  Stewart  e

Shulman (2013), o grande desafio para uma melhor governança está em conduzir a mente humana e

os valores, mais do que as mudanças estruturais em geral.

As mudanças nas organizações trazem diversos desafios na gestão dos funcionários. Glinka

e Hensel (2017) afirmam em seu estudo que as iniciativas de mudança organizacional criadas para

aumentar a qualidade e eficiência dos administradores públicos podem ter consequências negativas

nas identidades dos servidores, aumentando a incerteza e levando-os ao aumento da incapacidade.

Neiva  e  Paz  (2007)  corroboram a  ideia,  identificando  que  ocorre  grande  temor  em relação  às

mudanças organizacionais.

As constantes mudanças realizadas têm elevado o stress e a ansiedade a níveis altos em

alguns dos funcionários, bem como causado tensões e falta de estabilidade, gerando uma sensação

de desamparo, contribuindo para o aumento na dificuldade de inovação (Wynen; Verhoest; Kleizen,

2019; Glinka; Hensel, 2017).

Buscando o aproveitamento de conceitos oriundos e testados na iniciativa privada,  nas

organizações públicas também têm ocorrido a constante implantação de mudanças organizacionais,

visando a substituição da burocrática Administração Pública por um modelo baseado nos princípios

que guiam as organizações privadas (Bruckmann; Carvalho, 2014).

Essas  ações  são  ditas  de  governança,  pois  buscam,  também,  criar  eficiência  e  ampliar

mecanismos de controle  e transparência nessas organizações.  Elas surgem em oposição às suas

necessidades, oriundas da evolução das demandas públicas, confrontando desafios emergentes da

sociedade (Palmi et al, 2020). As conexões entre a sociedade e o governo estão mudando, criando

novas demandas de disponibilidade rápida de informações e serviços (Wiedenhoft; Luciano; Porto,

2019).

As  mudanças  nas  organizações  ocorrem,  em  sua  maioria,  visando  a  implantação  de

reformas que modernizem as estruturas, buscando manter a retórica que destaca os efeitos positivos

que a reorganização pode trazer (Wynen, Verhoest, Kleizen, 2019; Nascimento, Silva, 2020), no

combate ao discurso de ineficiência  dos serviços  públicos  (Bruckmann;  Carvalho, 2014).  Essas

ações  refletem  o  alinhamento  a  fatores  como  o  desenvolvimento  tecnológico,  uma  maior

preocupação com a eficácia na aplicação do dinheiro público e a prestação de serviços de melhor

qualidade à população (Marques, Borges, Morais, 2011).
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A implantação dessas diversas mudanças nos Órgãos Públicos exige grande esforço das

Organizações para a concretização da mudança organizacional. Medidas relevantes são a previsão

de  recursos,  adequação  de  sistemas  e  capacitação  de  pessoal,  buscando  a  aceitação  de  todos

envolvidos no processo. A escassez de qualquer uma dessas medidas pode limitar a execução das

tarefas planejadas (Lino et al, 2019).

Todo  esse  complexo  ambiente  que  envolve  as  organizações  públicas  mantêm  os

governantes sobre constante pressão devido à urgente necessidade de inovação que surge desses

grandes  desafios  (Palmi  et  al,  2020).  Essas  mudanças  constantes,  porém,  acarretam  diversas

dificuldades às organizações, seja no seu planejamento ou na sua implantação. 

Nem sempre as mudanças são vistas como positivas pelos funcionários, principalmente no

caso de organizações públicas.  A percepção da mudança é individual, alguns indivíduos possuem

maior capacidade de suportar o período de ajustamento, enquanto outros podem acabar resistindo

por relutância em encarar os desafios da nova proposta (Radons et al,  2020). Essa reação pode

variar de “adesão imediata à proposta de mudança até à resistência completa a qualquer tipo de

mudança” (Bressan, 2004).  O grau de adequação ao processo de mudança pode estar associado a

diversos fatores, como a cultura e identidade organizacionais e a liderança dos gestores, podendo a

resistência ser individual ou coletiva (Cançado e Santos, 2014).

Para uma avaliação correta desses comportamentos ligados aos indivíduos, bem como da

cultura  organizacional  existente,  cabe  aos  gestores  a  responsabilidade  de  conduzir  as  ações,

considerando  esse  ambiente  complexo.  As  mudanças  gerarão  novas  responsabilidades  e

competências aos gestores,  abandonando a tradicional  aproximação burocrática por uma atitude

gerencial,  demonstrando novos conceitos para lidar com os desafios impostos (Glinka e Hensel,

2017). O apoio à mudança  por parte dos gestores é considerado capital institucional, agregando

valor aos recursos da organização (Lino et al, 2017).

Essa  atuação  dos  gestores  é  de  suma  importância  para  o  sucesso  das  mudanças

organizacionais. Os líderes devem buscar interações entre as diferentes unidades, sendo o fator-

chave no aumento da governança corporativa, fortalecendo os laços organizacionais (Subramaniam;

Stewart;  Shulman,  2013).  Bressan  (2004)  destaca  que  o  “compromisso,  o  exemplo,  a

responsabilidade e a credibilidade dos gestores são fundamentais no processo de  mudança. Eles

podem contribuir ou opor resistência. É, também, importante que o gestor saiba ouvir e respeite a

opinião dos empregados”. 

A atuação dos gestores é de fundamental importância para as mudanças organizacionais,

sendo  primordial  o  entendimento  quanto  à  identificação  de  fatores  que  possam influenciar  os

integrantes da organização na aceitação ou resistência da implantação. A gestão de pessoas deve

atuar antes, durante e após o processo de mudança (Domingos e Neiva, 2014).
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Nos estudos mais recentes  sobre as mudanças em organizações,  tem entrado em pauta

questões ligadas à resistência dos funcionários. Bressan (2004) afirma que a resistência é a reação

mais  comum  à  mudança  organizacional.  Essa  resistência  é  oriunda,  em  grande  parte,  de um

diferente entendimento quanto às mudanças, por parte de gestores e funcionários, gerando conflitos

entre os diferentes grupos (Radons et al, 2020; Welp, Urgell  e Aibar, 2007). Ela se materializa na

conduta de desacreditar, atrasar ou impedir as mudanças organizacionais (Cançado e Santos, 2014).

A resistência à implantação de mudanças pode ter causas individuais ou coletivas. A reação

dos  indivíduos  ou  do  grupo  podem  influenciar,  diretamente,  no  sucesso  da  implantação  das

mudanças. Não basta o investimento em tecnologia, é necessária a implantação de modificações

técnicas e estruturais, gerando mudanças no comportamento das pessoas (Cançado e Santos, 2011;

Ferreira e Philyppis Jr, 2019).

Segundo  Hernandez  e  Caldas  (2001),  as  literaturas  acadêmicas  e  gerencial  apontam a

resistência à mudança, definida como a conduta que visa manter o  status quo contra a ideia de

modificá-lo,  como uma das  principais  barreiras  às  mudanças  bem-sucedidas.  Essa  mudança  de

status quo, tirando o indivíduo de sua zona de conforto habitual rumo ao desconhecido, gera essa

natural “resistência” (Marques et al, 2014).

Marques, Borges e Morais (2011) destacam que o comportamento diante da mudança pode

ser, também, de cooperação ou indiferença, tendo, em um extremo, a resistência ativa e no outro o

apoio declarado. Os autores afirmam, ainda, que as atitudes oriundas dessas posições podem variar

desde a  sabotagem deliberada,  com erros intencionais,  diminuição do ritmo de trabalho,  dentre

outros, até o entusiasmo e otimismo, com extremo do apoio declarado.

Apesar das dificuldades apresentadas no comportamento dos indivíduos com relação às

mudanças,  deve-se  ter  em mente  que  não  se  trata,  necessariamente,  de  uma conduta  coletiva,

homogênea  ou  uniforme  de  todo  o  grupo,  mas  sim  percepções  individuais,  baseando-se  nas

necessidades,  desejos,  valores  e  experiências  individuais  (Hernandez;  Caldas,  2001;  Marques,

Borges, Morais, 2011; Bressan, 2004). 

Dessa forma,  as reações às mudanças são individuais e acontecem de forma pessoal  e

distinta nos indivíduos (Hernandez; Caldas, 2001), podendo gerar dificuldades na cooperação entre

os diferentes setores da organização (Welp; Urgell; Aibar, 2007).

Nos  órgãos  públicos,  essa  resistência  individual  não  é  diferente,  sendo,  muitas  vezes,

maximizada. A natureza conservadora dessas instituições pode, também, ser fonte da resistência dos

funcionários públicos (Marques,  Borges, Morais,  2011).  Esses autores,  concluem, ainda,  que “a

resistência organizacional é uma consequência da inércia estrutural, da inércia do grupo, da ameaça

às  especialidades  técnicas  e  da ameaça  as  posições  de poder  estabelecidas”.  Lino et  al  (2017)
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afirmam que a adoção de uma nova prática,  regulada por legislação, dependerá da revisão dos

processos, adequação de sistemas e capacitações, visando superar resistências diversas.

A  resistência  à  mudança  apresentada  pelos  funcionários  públicos  talvez  possa  ser

explicada, também, por obstáculos estruturais e a crescente complexidade das tarefas executadas. A

dificuldade em lidar com essa complexidade não é acompanhada, muitas vezes, por incentivos e

treinamentos requeridos (Welp, Urgell, Aibar, 2007).

Muitas são as causas elencadas em estudos recentes para essa “resistência à mudança”.

Nascimento e Silva (2020) concluíram em seu estudo que a indecisão com o processo de mudanças

surge como o principal motivador de tal  reação nos funcionários. Eles destacam que, quando o

indivíduo está indeciso quanto às vantagens das alterações, ele tornar-se-á resistente. Os autores

apontam como segundo fator motivador da “resistência” a pressão do grupo, que pode desencorajar

o  indivíduo,  ou  até  mesmo  oprimi-lo,  em relação  à  aceitação  das  inovações  propostas.  Como

terceiro  fator,  os  autores  apontam a  ameaça  ao  convívio  social,  que  “reside  na  apreensão  do

indivíduo em ter que deixar o habitual grupo de trabalho ou ainda ter que conviver com colegas de

trabalho que não lhe são agradáveis”.

Alguns  fatores  podem  surgir  como  incentivadores  dessa  resistência  às  mudanças,

potencializando a reação do indivíduo. Esses fatores  se  relacionam às características subjetivas e

pessoais  dos  indivíduos  e  “envolvem  aspectos  como:  hábitos,  necessidades,  características  de

personalidade,  inseguranças,  grau  de conhecimento  e  questões  econômicas”  (Bressan,  2004).  A

autora destaca, ainda, outros fatores que podem facilitar ou dificultar a implantação de mudanças,

como: aspectos culturais, o papel do líder, a participação dos funcionários, a idade dos funcionários

e a eficiência na comunicação.

Na  mesma  linha  de  pensamento,  Marques  et  al  (2014,  p.  165)  definem  três  fatores

individuais e  dois organizacionais que “têm dominado os estudos sobre as causas da resistência

individual  à  mudança  organizacional”.  São eles:  a  indecisão  e  inclusão,  a  ameaça  ao convívio

social, a pressão do grupo, a consistência organizacional e as experiências prévias.

Tendo por base os conceitos apresentados, alguns autores se posicionaram contra a visão

de que a “resistência a mudança” seja algo natural e inevitável. Nessa seara, entende-se que não é

possível  desenvolver  soluções  prontas  sobre  como  lidar  com  a  reação  dos  funcionários  às

mudanças, sendo relevante o alerta aos gestores sobre a necessidade de conhecer seu pessoal e a

cultura organizacional, buscando o melhor planejamento, pensando em lidar com as mais diferentes

reações apresentadas por cada indivíduo (Bressan, 2004).

Nascimento e Silva (2020) corroboram com essa ideia, destacando o estudo de Hernandez

e  Caldas  (2001),  sobre  a  importância  do  conhecimento  dos  indivíduos  e  das  características  da

organização, de modo especial sua cultura e objetivos. Os autores destacam que “tão importante
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quanto a  análise  das causas  da resistência,  particularmente para a mudança organizacional,  é a

identificação dos grupos e indivíduos que terão maior inclinação a resistir à mudança e das razões

desse comportamento”.

2.3 Procedimentos metodológicos

Neste estudo, optou-se pela realização de uma revisão da literatura, parte essencial de um

processo  de  pesquisa,  que  se  trata  de  um processo  guiado  por  métodos  levando  a  resultados

específicos  (Hermann;  Hatak,  2014).  Ela  funciona  como  uma  fundação  para  avançar  no

conhecimento, facilita o desenvolvimento da teoria, fecha áreas de pesquisa saturadas e descobre

novas áreas de pesquisa (Fisch; Block, 2018).

Para compor a base deste trabalho foram selecionados artigos em base de dados. Os artigos de

revisão  da  literatura  são,  segundo  Koller,  Couto  e  Hohendorff  (2014),  textos  onde  os  autores

buscam definir ou esclarecer determinado problema, resumindo estudos prévios e informando em

que estado se encontra determinada área de investigação.

Visando  tornar  lógica  a  sua  elaboração,  foi  utilizado  no  presente  trabalho  o  processo  de

revisão da literatura definido por Costa e Zoltowski (2014), feito de maneira sistemática. Trata-se de

um método que maximiza o potencial de uma busca, encontrando um maior número de resultados

de forma organizada (Costa e Zoltowski, 2014). A Revisão Sistemática  da Literatura (RSL) é um

artigo elaborado como uma revista, buscando revisar o conhecimento em um campo  obedecendo

um rigoroso padrão (Okoli e Schabram, 2010).

O  método  sugere  oito  passos  sequenciais  para  a  elaboração  da  Revisão  Sistemática  da

Literatura (Costa e Zoltowski, 2014):

1. delimitação da questão a ser pesquisada; 

2. escolha das fontes de dados; 

3. eleição das palavras-chave para a busca; 

4. busca e armazenamento dos resultados; 

5. seleção de artigos pelo resumo, de acordo com critérios de inclusão e exclusão; 

6. extração dos dados dos artigos selecionados; 

7. avaliação dos artigos; 

8. síntese e interpretação dos dados.
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O primeiro passo, trata da delimitação da questão a ser pesquisada. Nessa pesquisa, ela foi

definida como: de acordo com a literatura existente, quais aspectos/características dos funcionários

e do grupo são dificultadores no planejamento e execução de mudanças organizacionais?

A definição da questão de pesquisa baseou-se na necessidade do pesquisador buscar os fatores

que  influenciam  na  aceitação  ou  resistência  a  implantação  de  mudanças  organizacionais,

verificando conceitos relevantes associados ao tema.

Seguindo para o segundo passo, na escolha das fontes de dados optou-se, inicialmente, pelas

bases:  Scopus,  da  editora  Elsevier  e  Web  of  Science,  da  Clarivate  Analytics.  Posteriormente,

visando adequar  a  pesquisa  à  realidade  cultural  brasileira,  realizou-se buscas  nas  bases  SPELL

(Scientific Periodicals Eletcronic Library), da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em

Administração  e  SciELO  (Scientific  Electronic  Library  Online).  Tratam-se  de  duas  bases

internacionais  e duas nacionais.  A opção  pela  inclusão  das  bases  nacionais  ocorreu  devido  à

especificidade dos dados coletados, buscando evitar vieses que descaracterizem as características

das diferentes populações estudadas. As bases foram selecionadas tendo por base sua abrangência e

facilidade na obtenção da íntegra da maior parte dos textos.

Nas  buscas  nas  bases,  foram utilizados  os  operadores  booleanos  “AND/E”  e  “OR/OU”,

visando aumentar o alcance da pesquisa. Visando delimitar esse alcance, optou-se pela inclusão de

palavras-chave que apresentassem artigos mais direcionados ao objetivo da pesquisa.

Na base Scopus, da editora Elsevier, foi realizada a busca dentro do Article Title (Título do

artigo),  Abstract (Resumo)  e  Keywords (palavras-chave).  As  palavras-chave  utilizadas  foram:

organizacional, público, governança e mudanças, limitando os resultados a artigos científicos da

área Business (Negócios).

Na base Web of Science, foi realizada busca similar. Foram utilizadas as mesmas palavras-

chave,  buscando,  também,  no  título,  resumo  ou  palavras-chave  de  artigos  científicos.  Nessa

pesquisa, visando maior delimitação aos grande de volume de artigos encontrados, optou-se pelos

publicados nos últimos cinco anos e no idioma inglês.
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Figura 2: As pesquisas nas bases científicas internacionais

Questão de pesquisa: quais fatores influenciam a aceitação ou resistência nas mudanças

organizacionais?

Data da consulta: 1º de junho de 2021

Base String de busca Doc
Área de

pesquisa

Período de

publicação
Idioma Resultados

Scopus

organizational   AND  public
AND  governance   AND
changes )  AND  ( LIMIT-TO
( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND
(  LIMIT-TO  (  SUBJAREA  ,
"BUSI" )

Artigos

Business,

Manageme

nt and

Accounting

- - 152

Web of

Science

(TI=(public  AND  governance
AND  changes  AND
organizational) OR AB=(public
AND  governance  AND
changes  AND  organizational)
OR  AK=(public  AND
governance AND changes AND
organizational)  AND
(SU=BUSINESS)  AND
LANGUAGE: (English)  AND
DOCUMENT TYPES:
(Article)
Last 5 years

Artigos Business
Últimos 5

anos
Inglês 76

Fonte: elaboração própria.

Após as primeiras buscas, foram verificados os artigos encontrados em duplicidade nas bases,

que foram removidos. Na sequência, foi realizada a leitura do resumo dos artigos remanescentes,

visando identificar àqueles que supostamente possuíam ligação com a questão de pesquisa. Foram

incluídos os artigos que possuem qualquer tipo de ligação com a questão  de pesquisa. Os artigos

que não possuíam ligação com o tema, foram excluídos. Após a conclusão dessa fase, restaram um

total de 42 (quarenta e dois) artigos relacionados ao tema pesquisado.

No próximo passo, seguindo a ordem proposta por Costa e Zoltowski (2014), foi realizada a

extração dos dados, com a leitura integral dos 42 artigos selecionados nos passos anteriores. No

acesso para a leitura dos artigos, nove foram excluídos por dificuldade de acesso ao texto integral

gratuitamente, sendo lidos, portanto, 33 artigos.

Após a leitura dos artigos remanescentes, 17 artigos foram descartados por não terem relação

direta com a questão de pesquisa, não agregando valor ao tema estudado. Dessa forma, após essa

fase, permaneceram 16 trabalhos no estudo.

As pesquisas na base SciELO foram definidas com base no tema “mudanças organizacionais”,

buscando  aumentar  o  alcance  dos  resultados.  Optou-se  pela  pesquisa  do  termo em “Todos  os

índices” (título, resumo, periódico, ano de publicação, autor e financiador), no tipo de literatura
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“artigo”  e  na  área  temática  “Ciências  Sociais  Aplicadas”.  A pesquisa  retornou  75  resultados.

Seguindo os passos apontados por  Costa e Zoltowski (2014), de início, foram selecionados, pelo

resumo, dez artigos possivelmente relevantes para o tema pesquisado. Após a leitura integral dos

artigos, foram selecionados quatro que possuem ligação direta com o tema em estudo.

Na  base  de  dados  SPELL,  foi  pesquisado  o  mesmo  tema,  “mudanças  organizacionais”,

pesquisando e obtendo resultados de acordo com o título ou resumo ou palavras-chave. A busca foi

delimitadas  ao  tipo  de  documento  “artigo”  e  área  do  conhecimento  “administração”,  buscando

delimitar o foco ao interesse deste trabalho. Devido ao grande número de resultados e buscando

uma maior delimitação nas publicações realizadas entre 2010 e 2021 e no idioma português.  A

pesquisa  retornou  186  resultados.  Seguindo  os  passos  de  Costa  e  Zoltowski  (2014),  foram

selecionados, após exclusão daqueles já coletados no banco de dados Scielo e leitura dos resumos,

16 artigos  de  interesse da  pesquisa.  Após  a  leitura  na  integralidade,  restaram oito  artigos  com

ligação direta ao assunto.

Figura 3: As pesquisas nas bases científicas nacionais

Base String de busca Doc
Área de

pesquisa

Período de

publica-

ção

Idioma Resultados

SciELO

Mudanças organizacionais
Todos os índices;
Coleções: Brasil
Área  temática:  Ciências  Sociais
Aplicadas

Artigo

Ciências

Sociais

Aplicadas

-
Portuguê

s
75

SPELL

Mudanças organizacionais
Título  ou  resumo  ou  palavras-
chave
Tipo de documento: artigo
Área  do  conhecimento:
Administração

Artigo
Administraç

ão
2010-2021

Portuguê

s
186

Fonte: elaboração própria.

Durante a leitura dos artigos localizados nas bases nacionais de busca, SciELO e SPELL,

notou-se  a  necessidade  de  inserção  de  novos  artigos  não  localizados na  busca  inicial.  Essa

necessidade surgiu na leitura e identificação de termos e conceitos de interesse da pesquisa, não

esgotados nos artigos pesquisados. Dessa forma, optou-se pela utilização da técnica  snowballing,

sugerida por Wohlin (2014), que recomenda uma seleção inicial criteriosa (neste caso, a realizada

nos bancos de dados SciELO e SPELL) e a posterior busca de títulos nas referências dos artigos já

considerados relevantes. 
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Nas buscas por snowballing, foram obtidos três novos artigos, citados em diversos trabalhos e

considerados  importantes  para  o  assunto  em  estudo.  Todos  foram  considerados  relevantes  na

avaliação, conforme médias apresentadas na figura 5.

Cabe ressaltar que, buscando evitar viés na pesquisa, deve haver uma criteriosa seleção desses

trabalhos  (Wohlin,  2014).  Dessa forma,  os artigos encontrados pela  técnica  snowballing foram,

também, avaliados.

Na próxima fase prevista por Costa e Zoltowski (2014), foi realizada a avaliação dos artigos

selecionados. Para essa avaliação, foram utilizados sete critérios, baseados em Dyba e Dingsoyr

(2008), detalhados no quadro a seguir, com atribuição de notas para cada critério, sendo: 1 – artigo

que não atende ao critério avaliado; 5 – artigo atende parcialmente ao critério avaliado e 10 – artigo

atende plenamente  o  critério  avaliado.  Ao término da avaliação,  artigos  que  possuíssem média

inferior a 5 seriam excluídos do banco de artigos. 

Figura 4: Avaliação dos artigos

Qualidade dos artigos

Nr Critério Nota
1 O estudo apresenta uma pesquisa empírica e não apenas lições aprendidas

baseadas na opinião de especialistas.
2 As metas e objetivos do estudo estão claramente apresentados.
3 Existe uma adequada descrição do contexto em que a pesquisa foi realizada.
4 O desenho da pesquisa está adequado aos objetivos propostos?
5 Os métodos de coleta de dados foram apropriados e detalhados no trabalho.
6 O estudo  apresenta  seus  achados  com resultados  confiáveis  e  conclusões

justificadas.
7 O estudo agregou valor ao tema pesquisado ou à prática.

Fonte: Elaboração própria com base em Dyba e Dingsoyr (2008).

Após a avaliação realizada, dois trabalhos obtiveram média inferior a 5, sendo excluídos do banco de

artigos nessa fase. Os resultados das avaliações estão descritos na figura 5.

Figura 5: A avaliação dos artigos

Resultados avaliações dos artigos

Nr Título do artigo Média

1 Aligning workplace wellness with global change: an integrated model. 8,57

2 Are  public  organizations  suffering  from  repetitive  change  injury?  A
panel study of the damaging effect of intense reform sequences.

8,57
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3 Reforms  and  identities:  How  relentless  pursuit  of  improvements
produces a sense of helplessness among bureaucrats.

7,85

4 Letting  go  of  managing?  Struggles  over  managerial  roles  in
collaborative governance.

8,57

5

Regression analysis on the effect of strategic orientation (entrepreneurial
and technological  orientations)  on organizational  innovation in public
organizations: A case study of information technology organization of
Iran.

4,42

6 The reform process  of  Portuguese higher  education institutions:  from
collegial to managerial governance.

9,28

7 Budgetary governance and accountability in public sector organisations:
An institutional and critical realism approach.

7,85

8 Understanding corporate governance in the Australian public sector: A
social capital approach.

8,57

9 Institutional motivations in the adoption of innovations: The case of e-
government.

10,0

10 From  bureaucratic  administration  to  network  administration?  An
empirical study on e-government focus on Catalonia.

8,57

11 Information  Technology  Governance  Institutionalization  and  the
Behavior of Individuals in the Context of Public Organizations.

8,57

12 Balancing exploration and exploitation in public management: Proposal
for an organizational model.

8,57

13 An environment conducive to bureaucratic innovation?:  Exploring the
potential for publicentrepreneurship within FEMA.

9,28

14 Learning  from  the  Commission  case:  The  comparative  study  of
management change in international publicadministrations.

9,28

15 Impacts of the spirit of initiative and identification with the organization
on IT governance effectiveness perception in public organizations.

7,14

16 A falta de trabalho institucional e mudanças organizacionais incompletas
em municípios brasileiros

7,14

17 Percepção de mudança organizacional: um estudo em uma organização
pública brasileira

6,42

18 Percepção  dos  Funcionários  sobre  Mudanças  Transacionais  e
Transformacionais em uma Organização Pública

6,42

19 Relações  entre  Resistência  a  Mudança  e  Comprometimento
Organizacional em Servidores Públicos de Minas Gerais

8,57

20 Reação à Mudança Organizacional: A implantação do Lean Thinking na
Empresa Beta

7,14

http://apps-webofknowledge.ez18.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=12&SID=6C3foG6oPeS7rBHbPJX&page=5&doc=41
http://apps-webofknowledge.ez18.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=12&SID=6C3foG6oPeS7rBHbPJX&page=5&doc=41
http://apps-webofknowledge.ez18.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=12&SID=6C3foG6oPeS7rBHbPJX&page=1&doc=9
http://apps-webofknowledge.ez18.periodicos.capes.gov.br/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=12&SID=6C3foG6oPeS7rBHbPJX&page=1&doc=9
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21 Gestão  de  mudanças  para  implantação  de  Centro  de  Serviços
Compartilhados em uma empresa de petróleo

7,14

22 Resistir ou cooperar? Analisando os fatores que influenciam as reações
individuais à mudança organizacional

6,42

23 Mudança  e  conflito  organizacionais:  o  que  revelam  as  publicações
internacionais?

7,14

24 Inovações  organizacionais  na  gestão  governamental:  uma  análise  das
percepções dos servidores públicos

8,57

25 Qual  é  o  Lugar  das  Narrativas  na  Mudança  Organizacional?  Uma
Metassíntese de Estudos de Casos Qualitativos

4,42

26 Reformas administrativas do Estado: o caso da reestruturação promovida
na Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais

8,57

27 Mudança organizacional: um estudo multicasos 7,14

28 Mudança organizacional: uma visão gerencial 8,57

29 Validando  um  Modelo  de  Medida  de  Resistência  à  Mudança  em
Organizações Públicas.

7,14

30 Resistência à mudança: uma revisão crítica 10,0

Fonte: elaboração própria

O fluxograma a seguir (figura 6) ilustra os procedimentos realizados no protocolo da Revisão

Sistemática utilizada na pesquisa, seguindo os passos do Costa e Zoltowski (2014) e Wholin (2014).
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Figura 6: Fluxograma do protocolo de pesquisa adotado

Fonte: elaboração pelos autores no aplicativo Aris Express.

Após a conclusão das avaliações, os artigos que obtiveram nota suficiente tiveram seus dados

organizados em uma planilha, de modo que fiquem organizados e com fácil visualização de suas

informações mais relevantes. Os dados extraídos foram dispostos em um formulário, elaborado de

acordo com Brito (2021), conforme figura 7.

Figura 7: Ficha de extração dos dados dos artigos

Identificação do artigo

Item Informação

Título

Autor (es)

Ano

Citações
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Periódico ou evento

Fator de impacto do periódico

Objetivo

Abordagem metodológica

Principais achados

Limitações
Fonte: adaptado de Brito (2021)

2.4 Resultados

2.4.1 Aspectos gerais

A Revisão Sistemática da Literatura realizada  nas bases internacionais  (Scopus e Web of

Science)  trouxe  como  resultado,  conforme  apresentado  nos  aspectos  metodológicos,  15  artigos

publicados  em diferentes  periódicos,  cujos  Fatores  de  impacto,  definidos  pelo  Journal  Citation

Reports (JCR), estão descritos na figura 8.

Figura 8: Os periódicos dos artigos encontrados nas bases internacionais

Área do
conhecimento

Periódico
Fator de

impacto (JCR)
Quantidade de

artigos

Administração,
Negócios e

Contabilidade

Journal of Organizational Change Management 2,293 2

Nordic Journal of Working Life Studies 0,41 1

Tertiary Education and Management 0,96 1

Critical Perspectives on Accounting 3,176 1

Accounting, Auditing and Accountability
Journal

- 1

Journal of Public Administration Research and
Theory

7,000 1

Public Organization Review - 1

Journal of Urban Management 0,90 1

Journal of Public Affairs 0,36 1

Rege-Revista de Gestão - 1

Public Administration 3,720 1

Information Systems Frontiers 6,191 1
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Governance  - An International Journal of
Policy, Administration and Institutions

0,865 1

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Journal Citation Reports

As buscas nas bases nacionais (Scielo e SPELL) trouxe,  também, 15 artigos considerados

relevantes  para  as  questões  envolvidas  nesta  pesquisa,  após  aplicação  dos  passos  da  Revisão

Sistemática  da  Literatura.  A  figura  9  apresenta  os  periódicos  e  suas  classificações  (Qualis-

Periódicos), segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Dois dos artigos foram publicados em eventos, não possuindo, portanto, classificação Qualis.

Figura 9: Os periódicos dos artigos encontrados nas bases nacionais

Área do
conhecimento

Periódico/Evento Qualis
Quantidade de

artigos

Administração

Revista de Administração Pública A2 1

Revista de Administração Contemporânea A2 3

Revista Gestão & Tecnologia B2 1

Revista Gestão e Projetos B2 1

Revista de Administração da UFSM B1 1

Revista Brasileira de Gestão e Inovação B3 1

Gestão e Conexões B4 1

Revista do Serviço Público B2 1

Revista Pensamento Contemporâneo em
Administração

B2 1

I Seminário de Gestão de Negócios,
Curitiba/PR, 2004

- 1

III Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de
Trabalho, João Pessoa/PB, 2011

- 1

Revista de Administração de Empresas A2 1

Revista de Administração da UNIMEP B2 1

Fonte: Elaborado pelo autor com base no Qualis-Periódicos (CAPES)

Durante  as  pesquisas  realizadas  nas  bases  de  dados,  optou-se  pela  adoção  dos  seguintes

períodos  de publicação:  “indeterminado” (Scopus e  Scielo),  “nos  últimos  cinco anos” (Web of

Science) ou “nos últimos dez anos” (SPELL). A escolha pela limitação ocorreu pela quantidade de
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artigos  disponíveis  após  os  filtros  aplicados,  buscando  delimitar  a  pesquisa  a  um quantitativo

razoável,  para  melhor  análise  pelo  pesquisador.  A figura  10  ilustra  os  anos  de publicação  dos

artigos selecionados para comporem o banco desta pesquisa.

Figura 10: Os anos de publicação dos 28 artigos selecionados na pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao  observar  a  figura  10,  nota-se  que  os  artigos  selecionados  não  se  concentram

especificamente em um período de tempo, mas distribuem-se entre os anos de 2001 e 2021 (ainda

incompleto durante a pesquisa). Destaca-se, nitidamente, que as publicações cresceram bastante na

segunda década do século (a partir de 2011). Acredita-se que essa distribuição se deva ao avanço da

tecnologia, gerando, cada vez mais, possibilidades de controle e automatização, originando estudos

das mudanças organizacionais decorrentes. Com a imprevisível pandemia da COVID-19, iniciada

no ano de 2019 até os dias atuais, espera-se que as publicações cresçam ainda mais, com a evolução

do aparato tecnológico e as novas mudanças organizacionais ocorridas em virtude da circulação do

vírus pelo mundo.

Fato  interessante  relacionado  à  pesquisa  está  na  abordagem metodológica  utilizada  pelos

autores dos 28 trabalhos selecionados para o banco de artigos. Como se observa na figura 11, não

houve  uma  concentração  de  estudos  qualitativos  ou  quantitativos,  mas  uma  distribuição  dos

trabalhos  nas  diferentes  abordagens.  Esse fato  destaca  a  relevância  e  complexidade  do assunto
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pesquisado, que é estudado, similarmente,  em ambas as metodologias de pesquisa em busca de

resultados relevantes.

Figura 11: As abordagens metodológicas utilizadas nos artigos

Abordagem metodológica Quantidade de artigos

Qualitativa 15

Quantitativa 9

Qualitativa-quantitativa 2

Revisão da Literatura 2

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos artigos qualitativos, nota-se a incidência de vários estudos de caso, o que denota a busca

dos pesquisadores por soluções quanto à ocorrência e implementação de mudanças organizacionais.

Na mesma seara, os artigos qualitativos  buscam levantar informações  acerca da implantação de

mudanças  organizacionais,  tendo  a  utilização  de  diversas  metodologias  para  este  fim,  como

equações estruturais, análise fatorial, dentre outras.

2.4.2 Análise da base de dados

Analisando os conteúdos dos artigos levantados nas bases de dados da revisão aplicada neste

estudo, tentou-se compreender os principais temas identificados, assim como estabelecer relações

entre as diversas publicações.

Após a análise inicial dos títulos das obras pesquisadas, bem como a leitura dos resumos, foi

possível identificar os principais assuntos tratados nos estudos. Dessa forma, foi possível notar a

predominância  de  algumas  palavras-chave  e  termos  comuns,  que  destacam as  principais  áreas

abordadas nos trabalhos. 

As  pesquisas  nas  bases  internacionais  apresentaram  resultados  semelhantes  quanto  às

palavras-chave abordadas nos resumos, que representam os principais tópicos estudados. Conforme

esperado,  os  tópicos  condizem com os  principais  termos  ligados  ao  assunto  de  interesse  desta

pesquisa,  como  “mudança”,  “governança”,  “pública”  e  “organizacional”.  As  figuras  12  e  13

representam, respectivamente, os  outputs obtidos na formação das nuvens de palavras dos artigos

selecionados nas bases de dados Scopus e Web of Science, obtidos a partir dos resumos das obras.
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Figura 12: Nuvem de palavras dos artigos da Base Scopus

Fonte: Elaborado pelos autores no aplicativo Biblioshiny.

Figura 13: Nuvem de palavras dos artigos da Base Web of Science

Fonte: Elaborado pelo autores no aplicativo Biblioshiny.

Nas  pesquisas  realizadas  nas  bases  nacionais,  conforme  era  previsto,  também não  houve

grande variação nas principais palavras-chave encontradas. Os termos que mais se destacaram nos

resumos dos artigos das bases SPELL e SciELO estão demonstrados na figura 14. Nota-se que,

similar às pesquisas nas bases internacionais, destacam-se os termos “mudança” ou “mudanças” e

“organizacional”. 

Os termos “resistência” e “processo”, também destacados na nuvem de palavras (figura 14),

demonstram que diversos estudos nacionais têm se esforçado para estudar o processo de mudanças

organizacionais e a resistência gerada em funcionários na implantação dessas mudanças.
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Figura 14: Nuvem de palavras dos artigos das bases SciELO e SPELL

Fonte: Elaborado pelos autores no site wordclouds.com.

Ainda  nas  informações  sobre  as  obras  selecionadas,  buscou-se  verificar  a  influência  dos

autores  no tema estudado.  A figura 15 ilustra  as citações  recebidas  de cada um dos trabalhos,

numeração obtida junto às bases pesquisadas. Esses números buscam representar o alcance de cada

publicação.

Nota-se que quatro autores se destacam nas citações: Hernandez e Caldas (2001), com 291

citações, Bressan (2004), com 109, Jun e Weare (2011), com 90, e Multiganda (2013), com 41.

Desses trabalhos, dois foram obtidos em bases internacionais e dois pelo método snowballing, após

pesquisa nas bases nacionais, como explicado na metodologia do presente trabalho.

Os dois trabalhos mais citados obtidos nas bases internacionais representam publicações em

dois dos periódicos de maior impacto obtidos na pesquisa (Jun e Weare, 2011 - Journal of Public

Administration Research and Theory e Multiganda, 2013 - Critical Perspectives on Accounting).

Os trabalhos nacionais encontrados na pesquisa destacam-se pelo grande número de citações e

relevância em diversos trabalhos obtidos nas bases de dados nacionais. Eles representam autores,

nitidamente,  destacados  no  âmbito  nacional  em pesquisas  realizadas  sobre  o  tema  “Mudanças

organizacionais”.
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Figura 15: Quantidade de citações por publicação dos artigos

Fonte: elaborado pelos autores.

Cabe destacar, também, que três artigos selecionados, todos obtidos nas bases nacionais, não

tiveram citações até a data da pesquisa. Acredita-se que os artigos ainda não tiveram grande alcance

por se tratarem de publicações recentes ocorridas nos anos de 2020 e 2021 em periódicos de menor

impacto (Randons et al, 2020, Revista de Administração da UNIMEP – Qualis B2 e Nascimento e

Silva, 2020, Revista do Serviço Público - Qualis B2, e Saldanha e Cruz, 2020, Revista Brasileira de

Gestão e Inovação – Qualis B3).

2.4.3 Variáveis que influenciam na resistência dos funcionários às mudanças organizacionais

Diversos trabalhos constantes da base de artigos desta pesquisa exploram, com bastante

ênfase,  fatores  que  influenciam  a  resistência  dos  funcionários  à  implantação  de  mudanças

organizacionais. 

Hernandez e Caldas (2001)

Jun e Weare (2011)

Bruckmann e Carvalho (2014)

Welp, Urgell e Aibar (2007)

Wyne, Verhoest e Kleizen (2019)

Plotnikof (2016)

Rivera, Jason e Landahl (2019)

Ceribeli e Merlo (2013)

Glinka e Henzel (2017)

Domingos e Neiva (2013)

Cançado e Santos (2014)

Marques, Borges e Almada (2018)

Wiedenhoft, Luciano e Porto (2019)
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Com base na revisão da literatura realizada, foram observadas as variáveis constantes da

figura  16,  possivelmente  relacionadas  ao  comportamento  de  resistência  à  implementação  de

mudanças organizacionais. Essas variáveis são identificadas pelos autores como de influência direta

ou indireta na resistência dos funcionários à implantação de mudanças organizacionais.

Na figura 16, tentou-se realizar uma junção das variáveis por similaridade, agrupando-as

em variáveis latentes. Essas, também conhecidas como constructos latentes, são definidas por Hair

et  al  (2009)  como  aquelas  variáveis  não  observáveis  que  podem ser  representadas  por  outras

observáveis ou mensuráveis.

Figura 16: As variáveis que influenciam a resistência dos funcionários às mudanças organizacionais

Variável latente Variáveis observadas Autores

Liderança

Confiança nos superiores Sopow (2020)

Valorização/reconhecimento no trabalho Sopow (2020) e Andrade (2021)

Efetividade na gestão de conflitos Sopow (2020)

Responsabilização de funcionários Sopow (2020)

Participação nas decisões
Sopow (2020), Welp, Urgell e Aibar

(2007) e Rivera e Landahl (2019)

Prioridades claramente definidas
Sopow (2020), Domingos e Neiva
(2014) e Ceribeli e Merlo (2013)

Convívio social

Bom ambiente de trabalho
Sopow (2020), Andrade (2021) e

Marques, Borges e Almada (2018)

Pressão do grupo
Nascimento e Silva (2020) e

Marques, Borges e Almada (2018)

Resistência do grupo Marques, Borges e Morais (2011)

Características
organizacionais Capacitação para as atividades

Sopow (2020), Subramaniam,
Stewart e Shulman (2013), Palmi et

al.  (2020) e Lino et al (2019)

Uso adequado de sistemas
Sopow (2020), Lino et al (2019) e

Domingos e Neiva (2014)

Ambiguidade/insuficiência das
legislações/normas

Glinka e Hensel (2017) e
Wiedenhoft, Luciano e Porto (2019)

Boa comunicação (fluidez de informações
essenciais)

Sopow (2020), Subramaniam,
Stewart e Shulman (2013), Rivera e
Landahl (2019) e Domingos e Neiva

(2014)
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Estabilidade Sopow (2020)

Características
pessoais

Habilidade para mudanças
Sopow (2020), Wiedenhoft, Luciano

e Pereira (2020) e Wiedenhoft,
Luciano e Porto (2019)

Identificação com a organização
Wiedenhoft, Luciano e Pereira
(2020), Palmi et al.  (2020) e

Wiedenhoft, Luciano e Porto (2019)

Indecisão quanto as vantagens da
implantação

Nascimento e Silva (2020) e
Marques, Borges e Almada (2018)

Idade Rivera e Landahl (2019)

Anos de serviço público Rivera e Landahl (2019)

Satisfação com a remuneração atual
(questões econômicas)

Andrade (2021), Bressan (2004)

Experiência anterior com mudanças
organizacionais

Marques, Borges e Morais (2011) e
Marques, Borges e Almada (2018)

Fonte: elaborado pelos autores.

Ao analisar  a  figura  16,  nota-se  que  diversos  fatores  são  destacados  pelos  autores  como

influenciadores da conduta de resistência à implantação de mudanças organizacionais por parte dos

funcionários de uma empresa. 

As variáveis achadas nesta pesquisa podem advir, como abordado anteriormente, de conflitos

internos  à  organização  (Radons  et  al,  2020;  Welp,  Urgell  e Aibar,  2007),  de  condutas  dos

chefes/líderes (Subramaniam; Stewart; Shulman, 2013; Bressan, 2004), da cultura organizacional

(Cançado  e  Santos,  2014;  Ceribeli  e  Merlo,  2013;  Domingos  e  Neiva,  2014),  bem  como  de

características pessoais, variando de acordo com cada indivíduo (Hernandez; Caldas, 2001).

2.5 Considerações finais

O objetivo desta pesquisa foi  analisar, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura

(RSL) quais variáveis podem influenciar a resistência dos funcionários à implantação de mudanças

organizacionais,  buscando  entender,  principalmente,  a  complexidade  envolvida  na  gestão  de

pessoas nesse processo.

Os  resultados  demonstram  a  existência  de  diversas  variáveis  que  podem  influenciar  o

comportamento dos indivíduos durante as mudanças organizacionais. Identificou-se que, além das



40

características individuais dos funcionários, fatores como a atuação dos gestores e mecanismos de

liderança,  características organizacionais (cultura organizacional)  e aspectos ligados ao convívio

social estão ligados à resistência à implantação de mudanças.

O estudo buscou, além de levantar dados da literatura produzida sobre o tema, avançar nas

discussões  sobre a  resistência  à  implantação de mudanças  organizacionais,  tema este  que deve

ganhar maior atenção devido às mudanças implementadas pelo inesperado surgimento do vírus da

COVID-19, ocorrido no início do ano de 2019. Esse acontecimento trouxe à baila a implementação,

em muitos  casos  abrupta,  de  mudanças  consideráveis  na  atuação  de  milhares  de  funcionários,

crescendo  de  importância  a  atenção  ao  comportamento  destes,  buscando  manter  o  foco  nos

objetivos organizacionais.

A agenda de pesquisa criada no estudo, pode facilitar a realização de pesquisas futuras na

área, uma vez que os bancos de dados analisados ainda carecem de literatura, principalmente, para

análises  de  casos  concretos  e  teste  das  variáveis.  Com as  novas  transformações ocorridas  nos

últimos anos, este estudo espera contribuir  para os vindouros, por meio da agenda de pesquisa

criada e o levantamento de variáveis e autores, facilitando o desenvolvimento e aplicação de novas

pesquisas.

Como todo estudo,  este  possui  algumas  limitações.  Estas  estão  ligadas,  principalmente,  à

quantidade e disponibilidade dos pesquisadores e à variedade de conceitos e palavras-chave ligadas

ao tema, que dificultam as buscas nos bancos de dados, obrigando à utilização de termos menos

limitadores aos resultados.

Visando estudos futuros, sugere-se pesquisas quantitativas que busquem realizar  aplicações

empíricas das variáveis levantadas, buscando identificar correlações existentes entre as variáveis,

cargas de influência de cada variável e de conjunto de variáveis na resistência dos funcionários.

Além  disso,  sugere-se  a  realização  de  pesquisas  qualitativas  e  quantitativas  ligadas  às  novas

mudanças  organizacionais  advindas  das  transformações  ocorridas  em  virtude  da  pandemia  da

COVID-19.

Uma das contribuições dessa pesquisa para a literatura está no fato da realização da síntese

dos principais conceitos de mudanças organizacionais,  a análise de fatores e o levantamento de

variáveis,  por autores,  que podem influenciar  a  resistência  dos funcionários  nas  cada vez mais

constantes mudanças. Outra contribuição está na pesquisa realizada nas bases de dados nacionais e

internacionais,  possibilitando  a  comparação  dos  principais  conceitos  abordados  e  variáveis  nas

diferentes literaturas e culturas.
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Dessa  forma,  entende-se  que  esta  pesquisa  conseguiu  responder  ao  seu  principal

questionamento,  apontando quais  aspectos/características  dos  funcionários  e  do  grupo  são

dificultadores no planejamento e execução de mudanças organizacionais. Os achados do presente

estudo  podem  facilitar  trabalhos  vindouros,  bem  como  a  atuação  dos  gestores  em  mudanças

organizacionais, facilitando a difícil missão de gerenciar pessoas e grupos em busca dos objetivos

no atual contexto dinâmico e complexo enfrentado pelas Organizações.
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3. ARTIGO II: A IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS EM 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: UMA ANÁLISE DAS MEDIDAS DE GOVERNANÇA A 

PARTIR DA TEORIA DA AGÊNCIA

Resumo

Palavras-chave:

O presente estudo buscou, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), verificar a

influência da Teoria da Agência, proposta inicialmente por Jensen e Mackling (1976), nas medidas

de governança proposta nas organizações públicas e privadas, de modo especial a implantação da

metodologia de gestão de riscos nas contratações públicas. Os resultados demonstram que a Teoria

da  Agência  explica  essa  implantação  como  forma  de  solução  para  o  conflito  principal-agente,

oriundo de divergências quanto aos interesses dos envolvidos. As medidas de governança buscam

limitar a atuação dos gestores, para alinhamento aos interesses dos principais da relação. A agenda

de pesquisa criada, destacada nos procedimentos metodológicos, pode facilitar futuros estudos que

envolvam a relação entre a Teoria da Agência e a realização de mudanças organizacionais. Quanto

às contribuições para a literatura, pode-se afirmar que este estudo sintetizou conceitos relativos aos

mecanismos e práticas de governança, de modo especial a gestão de riscos, à Teoria da Agência, às

contratações públicas e a relação entre esses temas.

Palavras-chave: Teoria da Agência, governança, gestão de riscos, contratações públicas.

Abstract

The present study sought, through a Systematic Literature Review (RSL), to verify the influence of

the Agency Theory, initially proposed by Jensen and Mackling (1976), on the governance measures

proposed in public and private organizations, in particular the implementation of risk management

methodology  in  public  contracts.  The  results  show  that  the  Agency  Theory  explains  this

implementation as a way of solving the principal-agent conflict, arising from divergences regarding

the interests of those involved. Governance measures seek to limit the performance of managers, in

order to align them with the interests  of the principals  in the relationship. The research agenda

created, highlighted in the methodological procedures, can facilitate future studies that involve the

relationship between the Agency Theory and the realization of organizational changes. As for the

contributions  to  the  literature,  it  can  be  said  that  this  study  synthesized  concepts  related  to

governance  mechanisms  and  practices,  especially  risk  management,  Agency  Theory,  public

procurement and the relationship between these themes.

Keywords: Agency Theory, governance, risk management, public contracts.



43

3.1 Introdução

Na formação e funcionamento das organizações, é natural o surgimento de diversas situações,

possivelmente conflituosas, nas relações entre os envolvidos. Diante dessa possibilidade,  Jensen e

Mackling  (1976)  desenvolveram  um  estudo,  internacionalmente  reconhecido,  abordando  as

questões ligadas ao que ficou conhecido como Teoria da Agência.

Após diversos estudos, com destaque para o de Eisenhardt (1989), essa teoria visa explicar as

relações entre os integrantes da organização, de modo especial o principal (proprietário) e o agente

(gestor). Ela busca explicar as relações conflituosas entre esses personagens, bem como suas causas,

consequências e melhores formas de solução dos problemas.

Diante desses conflitos e sua influência direta no alcance dos objetivos da organização, surgiu

a necessidade do desenvolvimento de mecanismos que pudessem auxiliar na solução dos conflitos

principal-agente.  Nesse  contexto,  foram  criadas  soluções  conhecidas  como  mecanismos  de

governança, que buscam limitar a atuação de gestores (agentes) alinhando seus atos aos interesses

do(s) principal(is). Esses mecanismos possuem uma grande diversidade de abordagens, bem como

foram estudados por diversos pontos de vista (Schillemans; Bjurstrøm, 2020).

Essa necessidade ocorre, de modo especial,  nos órgãos e entidades públicos, que possuem

mais complexidade envolvida, como a existência de mais de um principal (a sociedade é a principal

interessada  nos  produtos  e  serviços),  a  atuação  política  de  servidores  públicos,  dentre  outros

(Zejnullahu, 2021).

Assim, nesse complexo e incerto ambiente, surgiu a gestão de riscos como mecanismo de

governança e controle, buscando resolver problemas oriundos de diversos escândalos de corrupção

e mau uso do dinheiro público. Essas práticas, cuja implantação no Brasil se iniciou em meados de

2011, surgiram do esforço em rever estruturas do Estado, buscando melhorar a entrega de serviços à

sociedade,  reduzir  custos  e  gerenciar  riscos  (Brasil,  2020).  Atualmente,  essas  práticas  são

obrigatórias  aos  órgãos  e  entidades  públicas  (Brasil,  2017;  Brasil,  2021b),  visando  uma  maior

transparência e eficiência no emprego de recursos públicos, buscando melhores resultados para a

sociedade.

Dentre  os  processos  sujeitos  à  gestão  de  riscos  estão  as  contratações  públicas.  Essas

contratações  possuem especial  atenção da  sociedade,  tendo em vista  grande parte  dos  recursos

utilizados serem oriundos de contribuição da própria sociedade com o recolhimento de impostos e

taxas. Essa preocupação se demonstra nos recentes normativos publicados, como a Lei 14.133, de
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1º de abril de 2021,a nova lei de licitações e contratos, e a Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de

julho de 2021, que aborda as atividades de governança em contratações públicas. Elas destacam a

importância e a necessidade da boa governança e da gestão de riscos nos processos de contratações

públicas.

Dessa forma, esse estudo tem por finalidade analisar como ocorreu a implantação das medidas

de governança, de modo especial a gestão de riscos, nas contratações públicas no Brasil, buscando

uma relação com a Teoria da Agência. Para esse objetivo, foi realizada uma Revisão Sistemática da

Literatura (RSL), com base em Costa e Zoltowski (2014), com objetivo de analisar as abordagens

recentes  sobre  o  tema,  bem como  foi  realizado  um estudo  bibliográfico  em fontes  relevantes,

nacionais e internacionais, sobre governança e gestão de riscos.

Por meio deste trabalho, é possível entender a implantação dos mecanismos de governança

com base na Teoria da Agência, definir com precisão conceitos e práticas ligados às contratações

públicas, as doutrinas mais conhecidas de gestão de riscos e sua implementação, culminando com

uma associação entre esses temas no caso de implantação dos mecanismos de gestão de riscos nas

contratações públicas brasileiras.

3.2 Fundamentação teórica

3.2.1 Governança e gestão de riscos

No contexto da implantação de medidas de combate à corrupção e controle dos gestores

pelos governos e outros interessados, surgiram conceitos, empregados em todo o mundo, que se

inter-relacionam,  como  controle  interno  e  governança.  Esses  termos,  bem  como  as  práticas

relacionadas a eles, foram adaptados de estratégias usadas na iniciativa privada, que esteve bem a

frente  no  desenvolvimento  de  mecanismos  de  controle  de  gastos  e  custos,  buscando  um

desenvolvimento sustentável das agências (Vieira; Barreto, 2019).

Segundo a Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI

– International Organization of Supreme Audit Institutions, na sigla em inglês, 2004) o controle

interno pode ser definido como um processo integrado efetivado na gestão de uma Entidade e no

seu pessoal, visando reduzir riscos e proporcionando segurança na busca das suas missões.

O  termo  governança  se  refere  a  mecanismos  de  direção  e  controle  realizados  pelos

governos, pelo mercado ou por redes, sobre as organizações (públicas ou privadas), sistema, etc.

(Vieira; Barreto, 2019). A governança pública pode ser definida como o emprego de práticas de
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liderança,  estratégia  e  controle,  permitindo  às  organizações  avaliarem sua  situação  e  demanda,

direcionando esforços, melhorando sua gestão e entregando melhores serviços à população  (Brasil,

2020).

Inicialmente,  o  termo  Governança  era  aplicado  apenas  à  instituições  privadas.  Com o

tempo,  porém,  viu-se  a  possibilidade  de  aproveitar  as  iniciativas  ligadas  à  governança  nas

Instituições  públicas.  Crises  no  setor  público  incentivaram  a  realização  de  estudos  buscando

aumentar a abordagem dos temas aplicáveis às organizações governamentais (de Souza, 2019).

Governança  pública  organizacional  pode  ser  definida,  segundo  o  TCU (Brasil,  2020),

como a aplicação de práticas de liderança, estratégia e controle que permitem, aos mandatários,

gestores  e  às  partes  interessadas  nas  organizações  públicas,  avaliar  sua  situação,  bem  como

direcionar sua atuação e monitorar seu funcionamento, visando melhorar suas chances de entregar

bons resultados à sociedade.

O novo modelo  de  governança  pública  se  desenvolve a  partir  do final  do século  XX,

buscando  aprimorar  o  desempenho  e  a  legitimidade  dos  governos,  incorporando  novos  atores

sociais na execução e controle das políticas públicas (Vieira & Barreto, 2019).

A figura 1 apresenta o gráfico com detalhamento das citações do termo “governança” nos

Acórdãos  do  TCU  conforme  o  tempo.  Uma  breve  análise  mostra  o  crescimento  recente  da

importância do tema a partir do fim da primeira década dos anos 2000.

Figura 1: evolução das citações do termo “governança” em Acórdãos do TCU

Fonte: Brasil (2020)
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Cabe  destacar  que,  ao  contrário  do  que  muitos  pensam,  a  criação  de  mecanismos  de

controle  não é um aumento na burocracia  das atividades  estatais.  Na verdade,  é uma forma de

limitar a atuação dos gestores, de acordo com o interesse público, e descobrir oportunidades de

remoção  de  controles  desnecessários  que  prejudiquem  a  entrega  de  resultados,  melhorando  o

desempenho organizacional. Dessa forma, a criação e adoção de práticas, sem foco nos objetivos e

resultados, não conduz à boa governança (Brasil, 2020).

O TCU (Brasil, 2020) destaca, ainda, que governança não é o mesmo que gestão. A gestão

é a “função realizadora” que visam os objetivos da organização, enquanto a governança é a “função

direcionadora”.

Figura 2: A diferença entre governança e gestão

Fonte: Brasil (2020)

Diante disso, o TCU criou seu modelo de integração entre governança e gestão sugerido

aos órgãos e entidades públicas, conforme figura 3.
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Figura 3: Modelo de governança e gestão

Fonte: Brasil (2020)

Atualmente,  no  Brasil,  existe  a  obrigatoriedade  de  implantação  de  mecanismos  de

governança nos órgãos públicos. O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, estabelece que

cabe à alta administração dos Órgãos “implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de

governança”. Essa lei estabelece, ainda, que:

A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e
controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento
e  à  análise  crítica  de  riscos  que  possam  impactar  a  implementação  da  estratégia  e  a
consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional.

Na  mesma  seara,  a  Instrução  Normativa  Conjunta  do  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União nº 01 (IN MPOG/CGU nº 01/2016), de 10

de maio de 2016, define os conceitos ligados ao controle interno e determina, em seu artigo 3º, que

“os Órgãos e  entidades  do Poder  Executivo  Federal  deverão  implementar,  manter,  monitorar  e
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revisar os controles internos da gestão, tendo por base a identificação, avaliação e gerenciamento

dos riscos que possam impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo Poder Público”.

Os controles internos devem ser operados por todos agentes públicos responsáveis pelas

tarefas e atividades no âmbitos dos processos finalísticos e de apoio dos Órgãos do Poder Executivo

Federal, compondo a primeira linha de defesa das organizações públicas (Brasil, 2016).

O TCU já havia determinado, em seu Acórdão 1.273/2015, que, no caso específico, mas

com repercussão geral, os órgãos públicos elaborem seus modelos de governança, contemplando

medidas para a solução de fragilidades encontradas, contemplando: estratégia,  gerenciamento de

risco,  atuação  nas  auditorias  internas,  aprovação  formal  pela  autoridade  máxima  do  órgão,

direcionamento estratégico e acompanhamento de resultados.

No contexto da implantação de medidas de governança, foram definidos três mecanismos

direcionadores das atividades, quais sejam: liderança, estratégia e controle, com diversas práticas

relacionadas a elas. As práticas não estão saturadas na figura 3, estão destacadas, somente, aquelas

consideradas aplicáveis a diferentes organizações públicas. Destaca-se que as organizações devem

analisar  suas  características,  exigências  legais  e  necessidades  apresentadas  pelos  resultados

pretendidos e riscos enfrentados (Brasil, 2020).

Figura 4: Os mecanismos e práticas de governança

Fonte: Brasil (2020)
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A Portaria  nº  8.678,  de 19 de julho de 2021,  traz  as  diretrizes  para a  governança  nas

contratações públicas, quais sejam: “promoção do desenvolvimento nacional sustentável; promoção

de  tratamento  diferenciado  e  simplificado  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte;

promoção  de  ambiente  negocial  íntegro  e  confiável;  alinhamento  das  contratações  aos

planejamentos  estratégicos  dos  órgãos  e  entidades;  fomento  à  competitividade  nos  certames;

aprimoramento da interação com o mercado fornecedor; desburocratização, incentivo à participação

social,  uso  de  linguagem  simples  e  de  tecnologia;  transparência  processual;  e  padronização  e

centralização de procedimentos, sempre que pertinente”.

A  mesma  legislação  trouxe,  ainda,  os  instrumentos  de  governança  pública,  todos

detalhados  no  referido  normativo,  dos  quais  se  destacam:  o  plano  de  contratações  anual,

desenvolvido  de  acordo  com  a  gestão  organizacional  dos  órgãos  e  entidades  públicas  e  que

subsidiará a elaboração da proposta orçamentária;  a gestão por competências,  as diretrizes  para

gestão de contratos e a gestão de riscos e controle preventivo.

Dentro do mecanismo “estratégia” (figura 4), destaca-se a gestão de riscos, criada com a

finalidade de dar ao gestor conhecimento dos riscos que envolvem sua gestão, bem como condutas

adequadas para tratamento de riscos, como forma de subsidiar decisões. Trata-se de uma busca pela

evolução na governança corporativa e no controle interno.

Vários são os métodos que auxiliam a gestão de riscos das organizações. O TCU  define,

conforme publicação em seu site oficial, os modelos de referência de gestão de riscos corporativos.

São eles: as publicações do COSO (I/1992 e II/2004, atualizada em 2017), a ISO (International

Organization for Standardization) 31.000, publicada em 2009 e revisada em 2018 e o guia GOV

9100 - Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, da INTOSAI.

Buscando  a  melhor  definição  para  gestão  ou  gerenciamento  de  riscos,  encontrou-se

diversas  possibilidades  na  literatura  que  se  aproximam de  uma  ideia  central.  O  Committee  of

Sponsoring Organizations of the Treadway Comissions (2007), conhecido como COSO, a Entidade

pioneira no estudo do gerenciamento de riscos corporativos, define que

O  gerenciamento  de  riscos  corporativos  é  um  processo  conduzido  em  uma
organização  pelo  conselho  de  administração,  diretoria  e  demais  empregados,
aplicado no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a
organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de
modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar
garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos.

Dentro  de  um  mesmo  entendimento,  a  FERMA  (Federation  of  European  Risk
Management Associations, 2003) assim define:
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A gestão  de  riscos  é  um elemento  central  na  gestão  da  estratégia  de  qualquer
organização. É o processo através do qual as organizações analisam metodicamente
os  riscos  inerentes  às  respectivas  atividades,  com o  objetivo  de  atingirem uma
vantagem  sustentada  em  cada  atividade  individual  e  no  conjunto  de  todas  as
atividades.

As  discussões  modernas  sobre  gestão  de  riscos  iniciaram  no  ano  de  1921,  com  a

publicação,  por  Frank  Knight,  do  livro  Risk,  Uncertainty  and  Profit,  com  uma  abordagem

superficial  sobre o tema.  Em 1975, a  revista  Fortune publicou o artigo The Risk Management

Revolution, buscando dar enfoque corporativo e atribuir responsabilidades, buscando o controle de

riscos nas Organizações. Na década de 1990, três Entidades se tornaram referência no tema gestão

de riscos, quais sejam: o COSO, o Comitê Cadbury, do Reino Unido, e a  Standards Australia and

New  Zealand  (AS/NZS).  No  decorrer  do  século  XXI,  ocorreu  a  consolidação  das  ideias

apresentadas anteriormente, com as publicações a seguir: o  The Orange Book, do  HM Treasury

Britânico,  a  lei  Sarbanes-Oxley,  publicada  em 2002 nos  Estados Unidos da América  (EUA), o

COSO II ou COSO-ERM, o Acordo de Basileia II, aplicável à instituições bancárias mundiais, o

AS/NZS 4360:2004 e a ISO 31.000, publicada em 2009 (Brasil, 2018a, apud Hubbard, 2009, Fraser

& Simkins, 2010, COSO, 1992,  Cadbury, 1992, EUA, 2002, Austrália, 2004 e ABNT, 2009).

Dos trabalhos em destaque sobre o tema, destacam-se os do COSO. Ele teve sua origem

em 1985, e é composto por cinco grandes Instituições Privadas dos EUA, a Associação Americana

de Contabilidade – AAA, o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), os

Executivos Financeiros Internacionais – FEI, a Associação dos Contabilistas e Profissionais da área

financeira em negócios – IMA e o Instituto dos Auditores Internos – IIA, e tem por objetivo unificar

conceito e sugerir técnicas visando auxiliar na busca pela eficácia dos controles internos, gestão de

risco corporativo e combate à fraudes (Araujo, 2015).

Em 1992, o COSO realizou uma publicação de grande repercussão no mundo, intitulada

“Internal  Control – Integrated Framework”.  Essa publicação foi  denominada como COSO I  e

“consiste em uma estrutura baseada em três dimensões constituintes de um cubo, onde a primeira

delas  é  baseada  nos  objetivos,  a  segunda  nos  níveis  de  avaliação  e  a  terceira  nos  aspectos

componentes do controle interno” (Vianna Junior, 2019), conforme demonstrado na figura 5.
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Figura 5 – Modelos de referência de gestão de riscos corporativos – COSO I adaptado para o português

Fonte:  TCU  (disponível  em:  https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-
riscos/politica-de-gestao-de-riscos/modelos-de-referencia.htm)

No ano de 2004, complementando os dados constantes do COSO I, foi publicado o

“Enterprise Risk Management – integrated framework”, que ficou conhecido como COSO ERM ou

COSO II, modelo tido como referência,  até os dias atuais, de gestão de riscos corporativos. As

mudanças  propostas em seus modelos buscam um avanço em relação aos  objetivos,  sendo eles

classificados como: estratégicos, operações, comunicação e conformidade. A lógica dos processos

propostos pelo COSO indica a importância do correto direcionamento da organização, alinhando

suas estratégias com seus objetivos (Vianna Junior, 2019).

A  ISO  31.000  (ABNT NBR ISO  31.000:2018),  publicada  inicialmente  em 2009  e

atualizada em 2018, com o título de “Gestão de Riscos – Diretrizes”, busca estabelecer princípios,

estrutura  e  processos  para  implementação  da  gestão  de  riscos  nas  organizações.  A ISO 31000

apresenta  definição  de  política  de  gestão  de  riscos  com  base  nas  intenções  e  diretrizes  da

organização relacionadas aos riscos enfrentados (Vianna Junior, 2019).

A norma ISO 31000 possui três partes fundamentais, quais sejam: princípios, estrutura e

processo de gestão de riscos. Esses processos, inter-relacionados, buscam fornecer uma abordagem

comum para a aplicação dos procedimentos e práticas de gestão de riscos (Brasil, 2018a).

https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/politica-de-gestao-de-riscos/modelos-de-referencia.htm
https://portal.tcu.gov.br/planejamento-governanca-e-gestao/gestao-de-riscos/politica-de-gestao-de-riscos/modelos-de-referencia.htm
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Figura 6– modelo gestão de riscos da ISO 31.000

Fonte: businessanalytics.pt/iso31000/

A  INTOSAI,  em  2004,  publicou  o  GOV  9100  -  Guidelines  for  Internal  Control

Standards for the Public Sector, tendo por finalidade, segundo o TCU, de prover um modelo de

controle interno no setor público e fornecer uma base por meio do qual o controle interno pode ser

avaliado e aplicável a todos os aspectos relacionados com o funcionamento de uma organização

pública. Essa publicação faz abordagem ao controle interno de modo geral, sem detalhamento de

aspectos ligados à gestão de riscos corporativos. No ano de 2007, surgiu o GOV 9130 – Guidelines

for  Internal  Control  Standards  for  the  Public  Sector  –  Further  Information  on  Entity  Risk

Management, que visa complementar as informações do anterior.

Essa publicação mais recente recomenda maneiras de aplicar princípios de gestão de

riscos de entidades no setor público, definindo bases para a avaliação de políticas implementadas. A

INTOSAI (2007) deixa claro que “a intenção não é substituir ou suplantar o Guidelines for Internal

Control  Standards  for  the  Public  Sector,  mas,  ao  invés  disso,  proporciona  informações

complementares adicionais para serem usadas nos padrões onde os estados-membros considerarem

apropriado.

O TCU, que vem promovendo e incentivando as práticas de gestão de riscos desde 2011 no

Brasil,  afirma  que  a  busca  de  objetivos  de  uma  organização  pública  envolve  riscos  em  suas

atividades, seja por mudanças inesperadas, demandas sociais específicas ou a própria dinâmica de

cada entidade,  além do aumento constante da exigência de transparência,  prestação de contas e

atendimento à legislações vigentes. Dessa forma, todas as Organizações necessitam aplicar a gestão
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de  riscos, identificando-os, analisando-os e verificando a necessidade de intervenções,  buscando

segurança razoável no alcance dos objetivos institucionais (Vieira, Barreto, 2019; Brasil, 2017).

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e a Controladoria-Geral da

União (Brasil, 2016) definem o gerenciamento de riscos como o processo utilizado para identificar,

avaliar, administrar e controlar situações, visando o alcance dos objetivos organizacionais.

3.2.2 As contratações públicas

As contratações públicas estão sempre sob atenção da sociedade, pois são os cidadãos do

país  responsáveis  por  grande  parte  da  arrecadação  federal.  Visando  criar  mecanismos  que

dificultem possíveis fraudes, as compras públicas são realizadas, de modo geral, por licitação.

A  licitação,  que  é  o  procedimento  que  seleciona  a  proposta  mais  vantajosa  para  a

Administração  Pública  (Meirelles,  1999),  é  processo  obrigatório  de  contratação,  salvo  casos

específicos em legislação, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988) em

seu artigo 37, inciso XXI.

Complementando  o  dever  de  licitar  previsto  na  CF/1988,  foram  publicadas  diversas

normas versando sobre as contratações públicas, com destaque para a Lei 8.666, de 21 de junho de

1993, que rege essas contratações por mais de 28 anos, acrescida da Lei 10.520, de 17 de julho de

2002, que adicionou à Lei 8.666 uma nova modalidade de licitação, o pregão, e outras diversas

regulamentações do Governo Federal. No momento, as leis 8.666/93 e 10.520/2002 encontram-se

sendo substituídas pela Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, num período de dois anos de transição,

segundo publicado na própria lei.

O Tribunal  de Contas  da União (Brasil,  2010) define que a licitação busca atender  ao

princípio constitucional da isonomia, que é o tratamento igualitário a todos os concorrentes, visando

obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. O mesmo documento estabelece que

as licitações devem ser utilizadas para compras de bens, execução de obras, prestação de serviços,

alienações e locações, exceto para os casos excepcionais previstos em lei.

Com a evolução tecnológica e mudanças estruturais realizadas no país, neste ano de 2021,

foi publicada a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que veio substituir a Lei 8.666/1993, trazendo

diversas novas diretrizes e procedimentos, mas sem perder a essência de buscar a maior eficiência e

eficácia dos gastos públicos. Cabe destacar que a Lei 14.133/21 trouxe, em seu artigo 193, inciso II,

a previsão de um período de transição, permanecendo a Lei 8.666/93 vigente ainda por um período
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de dois anos. Dessa forma, até o dia 31 de março de 2023, estão vigentes as duas normas, devendo o

agente público optar sobre qual será a utilizada em seus processos licitatórios.

A lei 14.133/21 trouxe nova definição para as finalidades da licitação:

I  –  a  seleção  da  proposta  apta  a  gerar  o  resultado  de  contratação  mais
vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo
de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa
competição;

III  -  evitar  contratações  com sobrepreço  ou  com preços  manifestamente
inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Pela  nova  lei,  existem  cinco  modalidades  de  licitação,  quais  sejam:  o  pregão,  a

concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo (Art. 28), escolhidas para aplicação de

acordo com sua adaptação à necessidade do órgão público. Além disso, existem seis critérios para o

julgamento  das  propostas  apresentadas,  também  escolhidos  de  acordo  com  a  aquisição  ou

contratação a ser realizada:  menor preço,  maior desconto, melhor  técnica ou conteúdo artístico,

técnica e preço, maior lance, no caso de leilão e maior retorno econômico (Art. 33).

Cabe destacar, que as Leis 8.666/93 e a 14.133/21 estabelecem condições e requisitos para

as chamadas contratações diretas, que podem ocorrer por meio de licitação dispensada (extinta na

nova lei), dispensável ou inexigível, que tratam-se de exceções ao dever de licitar, estabelecido na

CF/88.  A  licitação  é  dispensada  nos  casos  de  alienação  de  bens  móveis  e  imóveis  pela

Administração Pública; é dispensável nos casos enumerados em lei onde o procedimento licitatório

não  é  obrigatório,  em razão  dos  princípios  que  regem a  atividade  administrativa;  é  inexigível

quando a competição entre os licitantes é inviável, seja em razão da singularidade do objeto, seja

pela existência de fornecedor único para o fornecimento (Brasil, 2010).

3.2.3 As medidas de governança e os resultados das organizações

A  busca  por  melhores  resultados  está  na  essência  das  organizações.  Nesse  contexto,  as

medidas  de  governança  trouxeram  melhorias  expressivas  nos  processos  dessas  organizações,

impactando diretamente em seus resultados.
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Kyere e Ausloos (2021) afirmam, em seu trabalho, que existem evidências que associam uma

boa estrutura de governança à vontade dos investidores em aplicar  maior  capital  nas empresas.

Dessa forma, pode-se relacionar a governança com a performance financeira das firmas,  com a

redução de seus custos (Mahmud et al, 2021).

A  literatura  especifica  que  um  melhor  sistema  de  governança  melhora  o  desempenho

financeiro dos negócios. Estudo realizado na Indonésia descobriu que mecanismos de governança

(com exceção do tamanho do conselho, dos comitês de auditoria e da propriedade gerencial) afetam

positivamente a performance organizacional (Ashgar et al, 2021).

Estudo  realizado  por  Shah,  Kouser,  Aamir  e  Hussain  (2012)  avaliou  a  conexão  entre

mecanismos de governança, performance da organização e risco das atitudes, concluindo que uma

melhor governança tem efeito positivo no nível de risco e na performance do negócio (Ashgar et al,

2021).

Os achados de pesquisas passadas e das teorias de governança, de modo especial a Teoria da

Agência, concluem que as atividades de governança diminuem o custo de agência e aumentam a

performance organizacional (Ashgar et al, 2021).

As organizações e entidades públicas, apesar de não visarem, diretamente, o lucro (resultado),

são  cobradas,  constantemente,  por  medidas  de  eficiência  no  emprego  de  recursos  oriundos  da

contribuição do povo, devendo prover serviços de qualidade,  atendendo as necessidades sociais

visando proteger o interesse público. Diante disso, a necessidade de boa performance operacional e

financeira desses órgãos e entidades é crucial devido ao seu impacto no orçamento governamental

(Zejnullahu, 2021).

Assim,  com  os  diversos  dispositivos  legais  a  serem seguidos  e  inúmeras  diretrizes  para

cumprir, o setor público deve enfrentar o “paradoxo do accountability”, onde os procedimentos têm

até precedência sobre a perfomance, como afirmam Schillemans e Bjurstrøm (2020) na busca por

resultados.

3.2.4 A Teoria da Agência

Discussões acerca da Teoria da Agência ocorreram em um marcante estudo publicado em

1976  por  Jensen  e  Mackling,  da  Universidade  de  Rochester,  Nova  York,  Estados  Unidos  da

América. Os autores destacam, nesse notável trabalho, que as discussões acerca da teoria da agência
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têm  sido,  até  então,  direcionadas  apenas  a  aspectos  de  mercado,  onde  as  firmas  são  apenas

“importantes atores”. O trabalho explora, dentre outros, os conceitos de direito de propriedade e

custos  de  agência,  além  de  realizar  abordagem  detalhada  dos  conflitos  entre  proprietários

(principais) e gestores (agentes) e suas consequências.

Custos de agência são definidos como aqueles valores desperdiçados devido a divergências de

interesses entre os principais e os agentes em conflitos que ocorrem, naturalmente, nas organizações

(Kyere, Ausloos, 2021). Desse modo, a Teoria da Agência busca, de modo geral, explicar e buscar

soluções para esses interesses divergentes entre os principais e seus gestores (Kyere, Ausloos, 2021;

Waheed et al, 2021; Schillemans, Bjurstrøm, 2020).

Diversos conflitos surgem da relação entre principal e agente, com destaque para a assimetria

da informação (Ozdemir, Kilincarslan, 2021; Zejnullahu, 2021) e interesses pessoais e profissionais

envolvidos nas decisões (Zaid, Abuhijleh, Pucheta-Martínez, 2020; Zejnullahu, 2021).

Os conflitos de interesse ocorrem, também, em órgãos e entidades públicas, devido ao fato de

que políticos e funcionários públicos tendem a defender seus interesses pessoais como agentes e não

trabalham de acordo com o interesse da sociedade, que é seu verdadeiro patrão (Zejnullahu, 2021).

A Teoria da Agência, quanto às organizações públicas, define que elas enfrentam diversos

problemas como desafios de controle substancial, assimetria da informação e deficiências críticas

de prestação de contas na relação entre principal-agente (Schmidt, Papenfuss, 2021).

Diante  desses  conflitos,  a  Teoria  da  Agência  sugere  que  é  importante  para  os  principais

criarem formas de conter os abusos do poder discricionário dado aos agentes. De certo modo, pode-

se  dizer  que  a  teoria  recomenda  que  os  principais  determinem os  limites  ligados  à  tomada  de

decisão. (Tremml, Lobbe & Kuckertz, 2021; Schillemans & Bjurstrøm, 2020). É como se a teoria

pudesse  ser  resumida  na  célebre  frase:  “Em Deus  nós  acreditamos,  os  outros  nós  auditamos”

(Schillemans & Bjurstrøm, 2020, p. 656).

3.3 Procedimentos metodológicos

Na  busca  pelo  objetivo  estabelecido  para  este  estudo,  optou-se,  inicialmente,  por  uma

pesquisa  bibliográfica  sobre  os  principais  aspectos  ligados  à  implantação  de  mecanismos  de

governança pública no Brasil e no mundo.
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Na  pesquisa  bibliográfica,  o  pesquisador  deve  buscar  uma  estratégia  que  facilite  a

identificação dos principais trabalhos sobre o tema, tendo em vista o vasto conteúdo disponível,

buscando coletar os principais achados científicos (Treinta et al, 2014). Assim, essa pesquisa inicial

se limitou a normativos (leis, decretos, portarias e manuais) do Governo Federal brasileiro, com

destaque para o Tribunal de Contas da União (TCU), e a documentos nacionais e internacionais que

tratam de gestão de riscos,  com destaque para as  produções  do COSO, da FERMA, da ISO e

INTOSAI, além de obras renomadas sobre o tema, recomendadas pelo próprio TCU.

Após a pesquisa bibliográfica inicial, visando levantar mais informações que dessem amparo

à implantação de mecanismo de governança e a explicação para sua necessidade, buscou-se uma

possível ligação entre a Teoria da Agência e a criação desses mecanismos. Para isso, realizou-se

uma revisão sistemática da literatura (RSL), processo definido como  aquele guiado por métodos

levando  a  resultados  específicos  (Hermann;  Hatak,  2014).  Essa  pesquisa  busca  um avanço  no

conhecimento,  o  desenvolvimento  da  teoria  e  a  descoberta  de  novas  áreas  de  pesquisa  (Fisch;

Block, 2018).

Visando  tornar  lógica  a  sua  elaboração,  foi  utilizado  no  presente  trabalho  o  processo  de

revisão da literatura definido por Costa e Zoltowski (2014), feito de maneira sistemática. Trata-se de

um método que maximiza o potencial de uma busca, encontrando um maior número de resultados

de forma organizada (Costa e Zoltowski, 2014). A RSL busca revisar o conhecimento em um campo

obedecendo um rigoroso padrão (Okoli e Schabram, 2010).

O  método  sugere  oito  passos  sequenciais  para  a  elaboração  da  Revisão  Sistemática  da

Literatura (Costa e Zoltowski, 2014):

1. delimitação da questão a ser pesquisada;

2. escolha das fontes de dados;

3. eleição das palavras-chave para a busca;

4. busca e armazenamento dos resultados;

5. seleção de artigos pelo resumo, de acordo com critérios de inclusão e exclusão;

6. extração dos dados dos artigos selecionados;

7. avaliação dos artigos;

8. síntese e interpretação dos dados.

O primeiro passo, trata da delimitação da questão a ser pesquisada. Nessa fase da pesquisa, a

questão é: como pode-se explicar, à luz da Teoria da Agência, a implementação de mecanismos de

governança nas organizações públicas?
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A  definição  da  questão  de  pesquisa  baseou-se  na  necessidade  do  pesquisador  buscar

informações sobre a origem da implementação de mecanismos de governança nas organizações,

tentando entender sua relação com a Teoria da Agência.

Como  segundo  passo,  fez-se  a  escolha  das  fontes  de  dados.  Foi  realizada  pesquisa  nas

seguintes bases: Scopus, da editora Elsevier e Web of Science, da Clarivate Analytics.  Tratam-se de

2 (duas) bases internacionais reconhecidas por sua relevância no meio científico. As bases foram

selecionadas tendo por base sua abrangência e facilidade na obtenção da íntegra da maior parte dos

textos.

Nas  buscas  nas  bases,  foram utilizados  os  operadores  booleanos  “AND/E”  e  “OR/OU”,

visando aumentar o alcance da pesquisa. Visando delimitar esse alcance, optou-se pela inclusão de

palavras-chave que  apresentassem artigos  mais  direcionados ao objetivo da pesquisa,  conforme

tabela 1.

Tabela 1: As pesquisas nas bases científicas internacionais

Questão de pesquisa: como pode-se explicar, à luz da Teoria da Agência, a implementação de

mecanismos de governança nas organizações públicas?

Data da consulta: 22 de outubro de 2021

Base String de busca Doc
Área de

pesquisa

Período de

publicação
Idioma

Resultado

s

Scopus

TITLE-ABS ("Agency theory")
AND  TITLE-ABS-KEY
("Governance")  AND
( LIMIT-TO(OA, "all")) AND (
LIMIT-TO (DOCTYPE,  "ar"))
AND   (LIMIT-TO
(SUBJAREA,  "BUSI")) AND
(LIMIT-TO  (PUBSTAGE,
"final"))  AND   (LIMIT-TO
(LANGUAGE,  "English"))

Artigos

Business,

Manageme

nt and

Accounting

Últimos 5

anos
Inglês 94

Web of

Science

(TI=(governance)  OR
AB=(governance))  AND
AB=(agency  theory)  AND
SU=(Business  Economics  or
Public Administration) and PY
=  (2021  or  2020  or  2019  or
2018) and WC= (Management
or  Business  or  Public
Administration)

Acesso  Aberto:  Todos  de
acesso aberto

Artigos

Business

Economics

or Public

Administrat

ion

Últimos 4

anos

Inglês ou

português
122

Fonte: elaboração pelos autores.
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De acordo com os resultados obtidos com as palavras-chave pesquisadas, foram aplicados

filtros de interesse da pesquisa que pudessem tornar o quantitativo de artigos obtidos plausíveis de

serem analisados pelo método, tendo por base limitação de tempo dos pesquisadores.

Após  as  buscas,  foram removidos  os  artigos  encontrados  em duplicidade  nas  bases.  Na

sequência, foi realizada a leitura do resumo dos artigos remanescentes, visando identificar àqueles

que  supostamente  possuíam ligação  com a  questão  de  pesquisa.  Os  artigos  que  não  possuíam

ligação com o tema, foram excluídos. Após a conclusão dessa fase, restaram um total de 41 artigos

relacionados ao tema pesquisado.

No próximo passo, seguindo a ordem proposta por Costa e Zoltowski (2014), foi realizada a

extração dos dados, com a leitura integral dos artigos selecionados nos passos anteriores. No acesso

para  a  leitura  dos  artigos,  cinco  foram  excluídos  por  dificuldade  de  acesso  ao  texto  integral

gratuitamente, sendo lidos, portanto, 36 artigos.

Por fim, foi feita a leitura dos artigos remanescentes, sendo descartados 20  artigos por não

terem relação direta  com a questão de pesquisa,  não agregando valor ao tema estudado.  Dessa

forma, após essa fase, permaneceram 16 trabalhos no estudo.

Seguindo os passos propostos por Costa e Zoltowski (2014), foi realizada a avaliação dos

artigos  selecionados.  Para  essa  avaliação,  foram utilizados  sete  critérios,  baseados  em Dyba  e

Dingsoyr (2008), detalhados no quadro a seguir, com atribuição de notas para cada critério, sendo: 1

– artigo que não atende ao critério avaliado; 5 – artigo atende parcialmente ao critério avaliado e 10

– artigo atende plenamente o critério avaliado. Ao término da avaliação, artigos que possuíssem

média inferior a 5 seriam excluídos do banco de artigos.

Tabela 2: Avaliação dos artigos

Qualidade dos artigos

Nr Critério Nota
1 O estudo apresenta uma pesquisa empírica e não apenas lições aprendidas

baseadas na opinião de especialistas.
2 As metas e objetivos do estudo estão claramente apresentados.
3 Existe uma adequada descrição do contexto em que a pesquisa foi realizada.
4 O desenho da pesquisa está adequado aos objetivos propostos?
5 Os métodos de coleta de dados foram apropriados e detalhados no trabalho.
6 O estudo  apresenta  seus  achados  com resultados  confiáveis  e  conclusões

justificadas.
7 O estudo agregou valor ao tema pesquisado ou à prática.

Fonte: Elaboração pelos autores com base em Dyba e Dingsoyr (2008).
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Após as avaliações, nenhum trabalho obteve média inferior a 5,0, não havendo exclusão de

artigos neste passo.

Tabela 3: A avaliação dos artigos

Resultados avaliações dos artigos

Nr Título do artigo Média

1 Understanding  self-regulation  for  political  control  and  policymaking:
Effects of governance mechanisms on accountability

8,28

2 Board characteristics and disclosure of corporate anti-corruption policies 8,00

3 Corporate  governance  and firms  financial  performance  in  the  United
Kingdom

9,57

4 Principal-agent problems in publicly owned enterprises: The failure of
the shareholder

8,28

5 Corporate social responsibility and firm performance: The moderation of
investment horizon and corporate governance

8,28

6 Better corporate governance leads to better performance: Evidence from
asian countries

8,28

7 Boards of directors in Brazil: Literature review and research agenda 8,00

8 Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the
governance of agencies

8,28

9 Ownership  structure,  stakeholder  engagement,  and  corporate  social
responsibility policies: The moderating effect of board independence

10,0

10 Corporate governance and firm risk: evidence from malaysian shariah
compliance companies

7,00

11 The government as shareholder and principal-principal conflicts in the
Brazilian electric power industry

6,71

12 Public  governance,  corporate  governance,  and  firm  innovation:  an
examination of state-owned enterprises

10,0

13 Bringing the Law Back In: The Law-Government Nexus in an Era of
Network Governance

9,00

14 The  governance  role  of  shareholders  and  board  of  directors  on  firm
performance: an eclectic governance-performance model

8,28

15 Overview  of  the  literature  on  corporate  governance:  a  bibliometric
analysis of the theoretical bases and approaches most used in articles

8,28

16 Board  behavior's  impact  on  entrepreneurial  orientation  in  public
enterprises

8,28

Fonte: elaboração pelos autores
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Por  fim,  segundo  o  método  utilizado,  foi  realizada  a  sintetização  dos  dados,  buscando

interpretar a associação encontrada entre a implantação de mecanismos de governança e a teoria da

agência, fundamento da implantação desses mecanismos nas organizações.

De posse das informações obtidas, foi possível fazer uma contextualização dos achados da

pesquisa  bibliográfica  e  da  RSL  com  a  implantação  da  metodologia  de  gestão  de  riscos  nas

aquisições públicas, buscando responder ao questionamento principal da presente pesquisa: como

pode ser explicada, à luz da Teoria da Agência, a implantação dos mecanismos de gestão de riscos

nas contratações públicas brasileiras?

3.4 Resultados

Os resultados da presente pesquisa foram divididos entre a relação da Teoria da Agência e as

medidas de governança, a gestão de riscos nas contratações públicas e o caso da implantação das

práticas de gestão de riscos nas contratações públicas no Brasil.

3.4.1 A Teoria da Agência e as medidas de governança

Os processos, práticas e procedimentos de governança corporativa buscam confirmar que a

organização  está  sendo  gerida,  da  melhor  maneira  possível,  em busca  do  atingimento  de  seus

objetivos,  como  definido  pelo(s)  principal(is)  (Kyere,  Ausloos,  2021).  Essas  medidas  buscam

facilitar uma efetiva e prudente gestão que possa conduzir a organização para um sucesso duradouro

(Mahmud et al, 2021).

Dessa forma, as medidas de governança foram criadas buscando dar suporte a esses limites

estabelecidos para a atuação dos gestores (agentes) nas organizações. Não surpreende que a Teoria

da Agência encontra-se como paradigma dominante nas pesquisas sobre governança corporativa no

período de 2000 a 2018, conforme estudo realizado por Simões e Souza (2020).

A  implantação  de  medidas  de  governança  nas  organizações  simboliza  mecanismos  que

buscam antecipar a redução de riscos de agência que surgem da assimetria da informação. Essas

medidas reduzem esses riscos e buscam influenciar o comportamento dos gestores, assim como

melhorar a transparência dos atos nas organizações, como identificado no estudo de Ismail et al

(2020).

No  cerne  da  implantação  das  medidas  de  governança  encontram-se  as  práticas  que

determinam o risco gerencial,  que foram destacadas no estudo de Jia, Huang e Zhang (2019): a
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utilização de ferramentas de governança,  que buscam alinhar os interesses dos gestores aos dos

principais e o monitoramento constante dos atos dos agentes pelos principais.

Diante disso, a Teoria da Agência propõe a governança corporativa não apenas para eliminar

os conflitos principal-agente, mas também para beneficiar todos os interessados nos processos da

organização (Waheed et al, 2021). Trata-se de um processo de ganha-ganha, do ponto de vista das

organizações e dos stakeholders.

Nas organizações públicas não acontece diferente. Os servidores públicos, assim como nas

empresas  privadas,  podem  orientar  suas  ações  por  interesses  particulares.  O  Estado,  um  dos

principais da relação, acaba por tomar decisões que ele não tomaria se tivesse acesso à informação

completa do caso. Essa assimetria da informação acaba dificultando que ele identifique problemas

nos órgãos públicos,  levando-o a  tomar as medidas  necessárias  para evitar  crises,  como afirma

Zejnullahu (2021) em seu estudo.

Alguns  autores  entendem  que  nas  organizações  públicas,  surge,  também,  o  problema  da

existência  de diferentes principais,  com objetivos distintos.  Além do Estado, considera-se como

principal os cidadãos, beneficiários dos produtos e serviços dessas organizações. Esses problemas

podem se  agravar  quando  os  gestores  são  designados  pelo  governo.  Os  cidadãos  elegem seus

representantes (agentes) para os poderes executivos e legislativo, buscando que eles tomem suas

decisões  alinhadas  ao  interesse  do povo,  como apontado por  Zejnullahu (2021).  Muitas  vezes,

porém, suas decisões não se alinham ao maior interesse popular que eles deveriam representar (Jia,

Huang, Zhang, 2019).

No caso do Brasil, existe a previsão constitucional de que o poder emana do povo, que o

exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Dessa forma, a sociedade deve ser

tratada como o principal da relação, sendo todos os cidadãos que compõem a estrutura do Estado

tratados como agentes, que devem agir a serviço do povo (Brasil, 2020).

A imagem 7 demonstra os pontos de intersecção, de interesses coincidentes, entre a Teoria da

Agência, as medidas de governança nas aquisições e o processo de contratações públicas.
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Imagem 7:  A relação entre  a  Teoria  da Agência  e  os  mecanismos  de governança no
processo de contratações públicas.

Fonte: elaborado pelos autores no aplicativo Paint.

3.4.2 A gestão de riscos em contratações públicas

Como  afirmado  anteriormente,  as  contratações  públicas,  àquelas  realizadas  por  órgãos

pertencentes aos governos federais, estaduais e municipais, sempre atraíram a atenção dos cidadãos,

por se tratar de emprego de dinheiro público. Recentes casos de corrupção, não só no Brasil, mas

em boa parte do mundo, geraram esforços no sentido de rever estruturas do Estado, aumentando a

capacidade de entregar melhores serviços à sociedade, reduzir custos e melhorar o gerenciamento

de riscos (Brasil, 2020).

Dentre os processos com implantação dos mecanismos de governança, de modo especial a

gestão de riscos, destacam-se as contratações pelos órgãos governamentais. Diversos casos recentes

de fraudes e corrupção foram identificados pelo TCU, em conjunto com a Controladoria Geral da

União  (CGU)  e  outros  órgãos  de  controle  interno  e  externo  vinculados  aos  governos  federal,

estaduais e municipais.

Confirmando a preocupação recente com a gestão de riscos nas contratações públicas, a

atualização da lei de licitações e contratos brasileira, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que
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veio substituir a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, trouxe conceitos importantes de gestão de riscos

nas contratações públicas, se alinhando aos padrões internacionais de controle interno.

Nos últimos cinco anos, o TCU realizou diversos trabalhos buscando orientar a correta

implantação  de  mecanismos  de  governança  corporativa,  com  destaque  para  a  publicação  do

Referencial Básico de Governança Organizacional (2014), atualizado em 2020, com a 3ª edição e o

manual “Riscos e controles nas aquisições”, no ano de 2014 (Acórdão 1.321/2014).

A implantação dos mecanismos de governança e gestão de riscos nos serviços públicos

enfrenta,  porém,  grande  dificuldade,  tendo  em  vista  os  desafios  de  implantação  de  mudanças

organizacionais, citados em item anterior. A “resistência” oferecida por funcionários públicos, bem

como o planejamento da implantação são hipóteses que podem justificar a não implantação correta

e completa desses mecanismos.

Desde o ano de 2017, o Tribunal de Contas da União realiza levantamento unificado de

dados, chegando ao índice integrado de governanças e gestão públicas (iGG), que inclui os índices

ligados  à  gestão  de  pessoas,  TI,  contratações  e  governança  pública.  No  último  levantamento,

realizado em 2018, o TCU identificou que o iGG, está em 68% (sessenta e oito por cento), enquanto

o índice de capacidade em gestão de contratações (iGestContrat) encontra-se em 63% (sessenta e

três por cento) (Brasil, 2018a).

No mesmo sentido,  pesquisa realizada  junto aos servidores  da Central  de Compras  do

Governo Federal (Bittencourt  et al,  2018) demonstrou a dificuldade de aplicação de práticas de

governança nas contratações públicas desse Órgão. No estudo que buscou verificar a aplicação de

práticas e métodos de governança nas aquisições públicas, chegou-se à conclusão de que, em média,

mais de 30% (trinta por cento) dos servidores pesquisados discordam totalmente ou parcialmente

que as práticas de governança ocorrem nos processos dos quais são responsáveis.

Essas  pesquisas  denotam,  alinhado  com o estudado  por  Jia,  Huang  e  Zhang  (2019)  e

Zejnullahu  (2021),  a  possibilidade  de  existência  de  conflitos  entre  principais  e  agentes  nas

organizações públicas brasileiras. Esses conflitos têm dificultado a implementação de mecanismos

de governança, ressaltando aspectos ligados à diferentes interesses, como explicado na Teoria da

Agência.

Diante dessa dificuldade, foi publicada a Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, que “dispõe

sobre a governança das contratações públicas no âmbito da Administração Pública federal direta,

autárquica  e  fundacional”.  Essa  legislação,  alinhando-se  a  proposta  da  Lei  14.333/21,  trouxe

diversos novos encargos e recomendações sobre a gestão de riscos nas contratações públicas.
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Definindo as atividades como de gestão de riscos e controle preventivo, a Portaria trata da

necessidade  dos  órgãos  e  entidades  públicas  estabelecerem  e  realizarem  a  gestão  de  riscos  e

controle  preventivo  em todo o processo de contratação,  bem como incluir  a gestão de riscos e

controle preventivo das contratações públicas em suas auditorias internas e assegurar aos tomadores

de decisão o acesso às informações sobre os riscos envolvidos no processo de contratação.

3.4.3 O caso da implantação das práticas de gestão de riscos nas contratações públicas no

Brasil

Como afirmado na fundamentação teórica, a implantação das práticas de gestão de riscos nas

contratações  públicas  teve  início,  no Brasil,  por  volta  de  2011.  Diversos  normativos  buscaram

regular as medidas necessárias para a correta execução das práticas, buscando resultados concretos.

A teoria da agência, apresentada anteriormente, explica a necessidade da implantação desses

mecanismos. Alinhado com o proposto por Ozdemir e Kilincarslan (2021) e Zejnullahu (2021), essa

implantação  teve  como  finalidade  reduzir  a  assimetria  da  informação  e  limitar  interesses

profissionais e pessoais envolvidos nos processos de contratação pública, como: favorecimento a

fornecedores, escolhas não baseadas em critérios técnicos, dentre outros.

Dessa forma,  a  gestão de riscos busca minimizar  o  conflito  principal-agente.  Os diversos

“principais” existentes nessa relação, como ressaltado por Zejnullahu (2021) e Jia, Huang e Zhang

(2019), são representados, principalmente, pelo Poder Executivo Federal e pela sociedade, principal

usuária dos produtos e serviços advindos das contratações públicas. Os agentes são os servidores

públicos, em sua grande maioria nomeados mediante concurso.

As diversas práticas de gestão de riscos detalhadas pelo COSO, pela FERMA, pelo TCU, pela

ISO 31000, dentre outros, definem as práticas que buscam limitar a atuação do gestor, impondo

limites à tomada de decisão, como proposto por Tremml, Lobbe e Kuckertz (2021) e Schillemans e

Bjurstrøm (2020).

A robusta regulamentação das práticas de gestão de riscos, a partir do ano de 2011, destacam

essa finalidade de limitar a atuação dos gestores. Destaca-se, ainda, as diversas auditorias do TCU,

CGU e órgãos de controle interno com foco nessas práticas e os resultados alcançados, bem como a

busca por oportunidade de melhoria nos processos.

Assim, nas contratações públicas, essas práticas buscam alinhar os interesses dos principais,

como sugerem Kyere e Ausloos (2021), à atuação dos agentes, conduzindo a uma  mais efetiva e
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prudente gestão do recurso público, fato destacado por Mahmud et al (2021), além de beneficiar

todos os interessados nos processos da organização (stakeholders), conforme ideia de Waheed et al

(2021).

Salienta-se, também, o caráter anticorrupção das práticas de gestão de riscos nas contratações

públicas. Alinhado-se ao interesse dos principais (a sociedade, principalmente), esses mecanismos

auxiliam no combate à corrupção de agentes públicos, por meio de uma orientação quanto à maior

transparência dos processos, necessidade de justificativa, além do amparo legal, em suas decisões e

alinhamento  aos  interesses  públicos,  dentre  outros.  Esses  fatos  são  destacados  no  Referencial

Básico de Governança Organizacional do TCU, atualizado recentemente (Brasil, 2020).

As práticas de gestão de riscos são mecanismos que buscam possibilitar  o tratamento dos

riscos (conforme modelos do COSO ou ISO 31000) inerentes às contratações públicas, além de

reduzir a assimetria da informação, buscando influenciar o comportamento dos gestores e melhorar

a transparência dos atos nas organizações, alinhando-se à afirmação de Ismail et al (2020).

Assim como os demais processos organizacionais públicos, as contratações também podem

sofrer com a influência política, buscando direcionar produtos e serviços a interesses diversos, em

detrimento do maior benefício aos cidadãos, podendo ser esses fatores agravados pela indicação de

gestores,  como  apresentado  por  Zejnullahu  (2021).  A  maior  transparência,  por  meio  de  uma

prestação de contas mais completa e tempestiva, bem como a limitação do poder discricionário dos

agentes advinda das práticas de governança, buscam limitar esses fatores nas contratações públicas,

visando o melhor atendimento das necessidades da sociedade.

A implantação das práticas de gestão de riscos nas aquisições públicas acabam ficando na

linha  tênue que separa as boas  e eficientes  práticas  do excesso de burocracia  e dificuldade  no

emprego  de  recursos  estatais.  Cresce  de  importância,  portanto,  uma  correta  execução  dos

procedimentos propostos (consolidados pelo TCU), visando evitar o dilema destacado por  Tremml,

Lobbe e Kuckertz (2021) entre empreender e inovar.

Assim, corroborando com o apresentado pelo TCU (Brasil, 2020) a implantação das práticas

de governança, de modo especial a gestão de riscos, nas contratações públicas podem contribuir

para os princípios da boa governança nas contratações públicas, conforme demonstrado na imagem

8,  especialmente  nas  seguintes  áreas:  transparência,  relacionamento  com as  partes  interessadas,

avaliação de desempenho da alta administração, independência da auditoria interna e promoção de

valores éticos e padrões de conduta.
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Imagem 8:  A Governança  nas  organizações,  de modo especial  a  gestão de
riscos, e as contratações públicas.

Fonte: elaborado pelos autores no aplicativo Paint.

3.5 Considerações finais

O  objetivo  da  presente  pesquisa  foi  analisar,  à  luz  da  Teoria  da  Agência,  inicialmente

proposta por Jensen e Mackling (1976) e complementada por estudos posteriores, a implantação de

mecanismos de gestão de riscos nas contratações públicas brasileiras como medidas de governança.

Os resultados demonstram que a Teoria da Agência explica essa implantação como forma de

solução  para  o  conflito  principal-agente,  oriundo  de  divergências  quanto  aos  interesses  dos

envolvidos. Essas medidas, conhecidas como governança, podem limitar a atuação dos gestores,

buscando um alinhamento aos interesses dos principais da relação. Cabe destacar, que no caso das

organizações  públicas,  existe  mais  de  um principal,  com destaque  para  a  sociedade,  principal

interessada nos produtos e serviços públicos.

Este estudo buscou, além de levantar conceitos e práticas ligadas à gestão de riscos e sua

ligação com a Teoria da Agência, destacar aspectos ligados às contratações públicas e a limitação

de atuação dos gestores nessa área, destacada pela recente publicação da Lei 14.133/21 e da Portaria

SEGES/ME  nº  8.678/21,  além  de  diversos  normativos  do  TCU  analisando  e  apontando

oportunidades de melhoria nas práticas dos órgãos públicos nessa área.
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Quanto a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) realizada,  a agenda de pesquisa criada,

destacada nos procedimentos metodológicos, pode facilitar futuros estudos que envolvam a relação

entre a Teoria da Agência e a implantação de mecanismos de governança nas organizações.

Como todo estudo, este possui algumas limitações. Dentre elas, destaca-se a pouca literatura

disponível sobre o tema que se alinhe aos objetivos deste trabalho, de modo especial  ligado às

organizações públicas. A grande maioria dos estudos ligados à Teoria da Agência e à práticas de

governança abordam aspectos de organizações privadas, com foco para seu uso na melhoria dos

resultados organizacionais.

Outra  limitação está  envolvida no tempo disponível  dos pesquisadores.  Tendo em vista o

grande número de artigos obtidos nas pesquisas com termos mais amplos, foi necessária a limitação

da literatura aos artigos produzidos nos últimos anos, visando uma melhor e mais objetiva análise

pelos pesquisadores.

Para estudos futuros, sugere-se a análise da implantação de mecanismos de governança nas

organizações  públicas,  buscando  aplicações  práticas  desses  mecanismos  e  suas  dificuldades  e

limitações,  bem  como  benefícios  quantificáveis  dessa  implementação.  Além  disso,  sugere-se

estudos  quantitativos  ligados  à  possível  resistência  à  implantação  dessas  práticas,  buscando  o

desenvolvimento de modelos que possam explicar esse fato.

Quanto às contribuições para a literatura, pode-se afirmar que este estudo buscou sintetizar

conceitos relativos aos mecanismos e práticas de governança, de modo especial a gestão de riscos, à

Teoria  da Agência,  às  contratações  públicas  e  a  relação entre  esses temas.  Além disso,  a  RSL

realizada trouxe maior amplitude e relevância para a abordagem, trazendo conceitos e aplicações de

estudos recentes.

Dessa  forma,  entende-se  que  a  presente  pesquisa  conseguiu  responder  ao  seu  principal

questionamento,  abordando  conceitos  ligados  aos  temas  estudados,  bem como  demonstrando  a

interessante relação entre a implantação das práticas de gestão de riscos nas contratações públicas,

como forma de governança, e a Teoria da Agência, destacando aspectos do conflito principal-agente

que deram origem a essa implementação.
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4.  ARTIGO  III:  RESISTÊNCIA  À  MUDANÇA:  A  IMPLANTAÇÃO  DA  GESTÃO  DE

RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Resumo

O presente estudo tem por finalidade relacionar variáveis ligadas à resistência à implantação de

mudanças organizacionais e validar um modelo quantitativo desse comportamento,  tomando por

base  o  caso  da  implantação  de  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas  contratações  públicas  em

Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  (IFES).  Inicialmente,  foram  realizadas  Revisões

Sistemáticas  da  Literatura  buscando variáveis  que  influenciam na  resistência  dos  servidores  às

mudanças organizacionais e a ligação entre a mudança organizacional e a Teoria da Agência. Por

fim, foi realizada a validação de um modelo quantitativo pelo Método de Equações Estruturais, por

meio do  Partial Least Squares (PLS-SEM), para análise dos dados. Para a coleta dos dados, foi

utilizado  um questionário  padronizado  já  validado,  sendo utilizada  uma escala  Likert  de  cinco

pontos.  A  conclusão  corroborou  com  as  hipóteses  de  pesquisa,  confirmando  a  influência  das

variáveis  latentes  (“Comunicação”,  “Convívio  social”,  “Indecisão”,  “Pressão  do  grupo”)  na

resistência  dos  servidores  à  implantação  da  metodologia  de  gestão  de  riscos  nas  contratações

públicas. As quatro variáveis latentes podem explicar por volta de 1/3 (um terço) dessa reação dos

servidores.

Palavras-chave: 

resistência  à  mudança,  mudanças  organizacionais,  governança,  gestão  de  riscos,  contratações

públicas.

Abstract

The  present  study  aims  to  relate  variables  linked  to  resistance  to  the  implementation  of

organizational changes, validating a quantitative model of this behavior, based on the case of the

implementation of risk management mechanisms in public contracts. Initially, Systematic Literature

Reviews  were  carried  out  looking  for  variables  that  influence  the  resistance  of   servants  to

organizational changes and the link between organizational change and Agency Theory. Finally, the

validation of a quantitative model  was carried out by the Structural  Equations Method, through

Partial  Least  Squares  (PLS-SEM),  for  data  analysis.  For  data  collection,  an  already  validated

standardized questionnaire was used, using a five-point Likert scale. The conclusion corroborated

the research hypotheses, confirming the influence of latent variables ("Communication",  "Social

interaction", "Indecision", "Group pressure"), on the servants’ resistance to the implementation of
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the methodology of risk management  in public  contracts.  The four latent  variables  can explain

around 1/3 (one third) of this reaction from servants. 

Keywords: governance, risk management, public contracts, resistance to change, organizational 

changes. 

4.1 Introdução

As organizações  públicas  têm buscado implementar  medidas  que busquem aumentar  a

eficiência, transparência e efetividade de suas despesas. Dentre essas medidas, aplicadas visando

melhorar a governança pública, está a implementação de práticas de gestão de riscos, metodologia

adaptada da utilizada em organizações privadas.  Modelos como o do  Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Comissions  (COSO), da  International  Organization of Supreme

Audit  Institutions  (INTOSAI) e da  International  Organization for Standardization  (ISO) são as

principais bases desses processos.

A  implementação  dessas  práticas,  e  também  de  outras  ligadas  à  governança  das

organizações,  tem ligação direta  com a Teoria  da Agência,  iniciada  por Jensen e Mackling em

estudo publicado no ano de 1976. Essa teoria busca  entender as relações entre os integrantes da

organização, de modo especial o principal (proprietário) e o agente (gestor), explicando as relações

conflituosas entre eles, bem como suas causas, consequências e melhores formas de solução de

problemas.

No Brasil, a implementação da gestão de riscos, iniciada no ano de 2011, sob orientação e

fiscalização do Tribunal  de Contas  da União  (TCU),  tem seguido com dificuldades,  apesar  do

tempo desde os primeiros passos dados em direção à boa governança. Essas práticas visam, dentre

outras finalidades, proteger as organizações e os recursos públicos, seja de mudanças inesperadas,

demandas sociais específicas ou a própria dinâmica de cada entidade, além do aumento constante da

exigência  de transparência,  prestação de contas e atendimento à legislações  vigentes  (BRASIL,

2017).

Dentre os processos de foco da gestão de riscos, destacam-se as contratações realizadas

pelas organizações públicas. Diversos casos recentes de fraudes e corrupção foram identificados

pelo TCU, em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU) e outros órgãos de controle

interno dos governos federais, estaduais e municipais.
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Essas  dificuldades  e  desafios  são  encontrados  na  implementação  de  mudanças

organizacionais  na  literatura  nacional  e  internacional.  Dados  ligados  à  liderança  dos  gestores,

convívio social nas organizações, características pessoais e organizacionais estão ligadas a aceitação

ou resistência da implantação desses mecanismos. Nesse escopo, destacam-se obras como: Kotter e

Schlesinger (1979), Ford, Ford e D’Amelio (2008), Glinka e Hensel (2017), Welp, Urgell e Aibar

(2007), Hernandez e Caldas (2001), dentre outras.

Dessa forma, este trabalho tem por finalidade analisar a influência de fatores ligados à

resistência à implantação de mecanismos de gestão de riscos em processos de contratações públicas,

culminando  com  a  validação  de  um  modelo  quantitativo  em  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior (IFES) brasileiras, baseando-se no seguinte problema de pesquisa: diante das dificuldades

inerentes  às  mudanças  organizacionais,  quais  fatores  influenciam  e  podem ajudar  a  explicar  a

resistência  à  implantação  de  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas  aquisições  públicas  das

Instituições Federais de Ensino Superior?

Espera-se  que  os  resultados  da  presente  pesquisa  possam motivar  na  implantação  das

medidas de governança e possibilitar um melhor direcionamento de ações dos diversos escalões das

Organizações  visando  reduzir,  ou  até  mesmo  eliminar,  as  resistências  que  tanto  prejudicam  a

implementação de mudanças.

4.2 Fundamentação teórica

4.2.1 Mudanças organizacionais

O conceito de mudanças organizacionais possui diferentes abordagens, com diversas formas

de tratar o tema. Alguns autores buscaram a melhor definição tentando entender o que realmente

acontece nas organizações antes, durante e após esse processo. Dessas definições, algumas ideias se

destacam,  como:  necessidade  de  um  bom  planejamento,  definição  clara  dos  objetivos  e  da

abrangência da mudança, entre outros.

 Observando definições propostas por alguns autores, presentes no estudo de Bressan (2004),

nota-se que, apesar da diferença nos termos, os autores abordam questões estruturais ou regulatórias

e fazem abordagens comportamentais, considerando a grande influência dos indivíduos no sucesso

das mudanças organizacionais.

Wiedenhoft, Luciano e Porto (2019) definem dois pilares das mudanças organizacionais, um

focado em aspectos regulatórios e legislação e outro ligado a fatores comportamentais inerentes aos

indivíduos. Além do necessário entendimento do comportamento dos indivíduos nessas mudanças,
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também é relevante o ambiente organizacional no qual os indivíduos se inserem (Rivera & Landahl,

2019).

As  mudanças  organizacionais  geram diversos  desafios  aos  colaboradores  e  na  gestão  das

equipes  e  causam  grande  temor  em  relação  às  suas  consequências  (Neiva  &  Paz,  2007).  As

iniciativas de mudança organizacional criadas para aumentar a qualidade e eficiência podem ter

consequências negativas nas identidades dos servidores, aumentando a incerteza e levando-os ao

aumento da incapacidade (Glinka & Hensel, 2017). 

Com essas dificuldades e a ocorrência cada vez maior dessas mudanças, o stress e a ansiedade

de alguns colaboradores elevou-se a níveis altos, bem como causou tensão, causando sensação de

desamparo,  o  que  contribui  para  a  maior  dificuldade  nas  mudanças  organizacionais  (Wynen,

Verhoest & Kleizen, 2019; Glinka & Hensel, 2017).

Nas organizações públicas ocorre de maneira similar. As conexões cada vez maiores entre a

sociedade e o governo criam novas demandas de disponibilidade rápida de informações e serviços

(Wiedenhoft  et  al.,  2019).  Dessa  forma,  os  conceitos  de  mudança  organizacional,  inicialmente

utilizados na iniciativa privada foram adaptados para as organizações públicas, na busca por um

modelo baseado em princípios que sejam guias das mudanças (Bruckmann & Carvalho, 2014).

 Nem sempre as mudanças são vistas como positivas pelos funcionários, principalmente no

caso de organizações públicas,  conduta reforçada pela natureza conservadora dessas instituições

(Marques, Borges & Morais, 2011). Apesar da percepção da mudança ser individual, a capacidade

de suportar o período de ajustamento varia bastante, gerando resistência em alguns servidores pela

relutância em encarar os desafios da nova proposta (Radons, Gomes, Estivalete, Löbler & Moura,

2020). Essa  reação  pode  variar  de  “adesão  imediata  à  proposta  de  mudança  até  a  resistência

completa a qualquer tipo de mudança” (Bressan, 2004). 

4.2.2 A resistência à mudança organizacional

A resistência é a reação mais comum à mudança organizacional (Bressan, 2004) e é uma das

principais barreiras à implantação dessas mudanças (Hernandez & Caldas, 2001). Essa resistência

ocorre,  em  grande  parte,  por  um  diferente  entendimento  quanto  aos  benefícios  e  dificuldades

oriundas da mudança por parte de gestores e funcionários,  gerando conflitos entre os diferentes

grupos (Radons et al., 2020; Welp et al., 2007).
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A resistência à implantação de mudanças pode ter causas individuais ou coletivas. A reação

dos  indivíduos  ou  do  grupo  podem  influenciar,  diretamente,  no  sucesso  da  implantação  das

mudanças. Não basta o investimento em tecnologia, é necessária a implantação de modificações

técnicas e estruturais, gerando mudanças no comportamento das pessoas (Cançado & Santos, 2011;

Ferreira & Philyppis Jr, 2019).

Alguns fatores podem aumentar a resistência às mudanças organizacionais, potencializando a

reação do indivíduo. Hábitos, necessidades, características de personalidade, inseguranças, grau de

conhecimento, questões econômicas, aspectos culturais, o papel do líder, a idade dos funcionários e

a eficiência na comunicação podem ser citados como alguns desses fatores (Bressan, 2004).

Diferentes reações são apresentadas pelos empregados quando da implantação de mudanças

organizacionais. Essa reação está ligada aos sentimentos dos envolvidos, podendo ser focados os

aspectos positivos, que favorecem a aceitação, ou apenas as dificuldades, ou até mesmo os custos,

gerando a  resistência.  Essa  resistência  se  trata  da atitude  de  desacreditar,  atrasar  ou  impedir  a

implementação  da  mudança  organizacional,  podendo  iniciar  com  reclamações  até  chegar  aos

problemas maiores, como sabotagem e absenteísmo (Cançado & Santos, 2014).

4.2.3 Variáveis que influenciam na resistência dos funcionários às mudanças organizacionais

Para a definição das variáveis que influenciam na resistência dos funcionários às mudanças

organizacionais,  durante  a  elaboração  deste  trabalho,  realizou-se  uma  Revisão  Sistemática  da

Literatura (RSL).

Após a conclusão da revisão, cujos aspectos principais estão descritos na metodologia, foram

destacadas  as variáveis  constantes  da tabela  1,  relacionadas  ao comportamento  de resistência  à

implementação de mudanças organizacionais. Essas variáveis são identificadas pelos autores como

de influência direta ou indireta na resistência dos funcionários à implantação de mudanças.

Tabela 1: Variáveis que influenciam a resistência dos funcionários às mudanças organizacionais

Variáveis observadas Autores

Convívio Social
Sopow (2020); Andrade (2021); Marques,

Borges e Almada (2018); Marques, Borges e
Reis (2016); Marques, Borges e Morais (2011).
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Pressão do grupo
Nascimento e Silva (2020); Marques, Borges e

Almada (2018); Marques, Borges e Morais
(2011).

Boa comunicação (fluidez de informações
essenciais)

Sopow (2020); Subramaniam, Stewart e Shulman
(2013); Rivera e Landahl (2019); Domingos e

Neiva (2014).

Indecisão quanto as vantagens da implantação Nascimento e Silva (2020); Marques, Borges e
Almada (2018).

Experiência anterior com mudanças
organizacionais

Marques, Borges e Morais (2011); Marques,
Borges e Almada (2018).

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2.4 A implantação da metodologia de gestão de riscos nas contratações públicas

4.2.4.1 A Teoria da Agência

Diante  dos  desafios  enfrentados  pelas  organizações  contemporâneas,  medidas  de  controle

interno  e  limitação  da  atuação  dos  gestores  foram implementadas.  A  Teoria  da  Agência,  cuja

discussão se intensificou em estudo de Jensen e Mackling (1976), da Universidade de Rochester,

Nova York, Estados Unidos da América buscou explicar detalhes  da relação entre proprietátios

(principais) e os gestores (agentes) e suas consequências.

Do  conflito  na  relação  Principal-Agente  surgem  diversas  situações  desafiadoras  para  as

organizações, como a assimetria da informação (Ozdemir & Kilincarslan, 2021; Zejnullahu, 2021) e

o  surgimento  de  interesses  pessoais  e  profissionais  nas  decisões  (Zaid,  Abuhijleh  &  Pucheta-

Martínez, 2020; Zejnullahu, 2021).

Assim, a Teoria da Agência sugere que é importante para os principais criarem formas de

conter os abusos do poder discricionário dado aos agentes. De certo modo, pode-se dizer que a

teoria recomenda que os principais determinem os limites ligados à tomada de decisão (Tremml,

Lobbe & Kuckertz, 2021; Schillemans & Bjurstrøm, 2020).

Diante disso, a Teoria da Agência propõe a governança corporativa não apenas para eliminar

os conflitos principal-agente, mas também para beneficiar todos os interessados nos processos da

organização (Waheed,  Hussain,  Hanif,  Mahmood & Malik,  2021).  Trata-se  de  um processo  de

ganha-ganha, do ponto de vista das organizações e dos stakeholders. Não surpreende que a Teoria

da Agência encontra-se como paradigma dominante nas pesquisas sobre governança corporativa no

período de 2000 a 2018, conforme estudo realizado por Simões e Souza (2020).
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No  cerne  da  implantação  das  medidas  de  governança  encontram-se  as  práticas  que

determinam o risco gerencial, que foram destacadas no estudo de Jia, Huang e Zhang (2019): a

utilização de ferramentas de governança, que buscam alinhar os interesses dos gestores aos dos

principais e o monitoramento constante dos atos dos agentes pelos principais.

4.2.4.2 Governança

As medidas  de direção e  controle  são conhecidas  como governança e  foram inicialmente

implementadas nas organizações privadas, sendo adaptadas, posteriormente, para as públicas. Na

área pública, governança pode ser definida como o emprego de práticas de liderança, estratégia e

controle,  permitindo  às  organizações  avaliarem sua  situação e  demanda,  direcionando esforços,

melhorando sua gestão e entregando melhores serviços à população  (Brasil, 2020).

Atualmente,  no  Brasil,  existe  a  obrigatoriedade  de  implantação  de  mecanismos  de

governança nos órgãos públicos. O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, estabelece que

cabe à alta administração dos Órgãos “implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de

governança”. A Instrução Normativa Conjunta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

e da Controladoria-Geral da União nº 01 (IN MPOG/CGU nº 01/2016) definiu parâmetros para a

implantação das medidas de governança.

4.2.4.3 A gestão de riscos

A Portaria nº 8.678, do Ministério da Economia/Secretaria Especial  de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, de 19 de julho de 2021,  recém-publicada, traz as

diretrizes para a governança nas contratações públicas. Essa legislação apresentou os instrumentos a

serem utilizados nessas atividades. Entre essas atividades, destaca-se a gestão de riscos.

As discussões modernas sobre gestão de riscos iniciaram no ano de 1921, com a publicação,

por Frank Knight, do livro  Risk, Uncertainty and Profit,  com uma abordagem superficial sobre o

tema. Em 1975, a revista Fortune publicou o artigo The Risk Management Revolution, buscando dar

enfoque corporativo e atribuir responsabilidades, buscando o controle de riscos nas Organizações.

Na década de 1990, três Entidades se tornaram referência no tema gestão de riscos, quais sejam: o

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comissions, o Comitê Cadbury, do Reino

Unido, e a Standards Australia and New Zealand (AS/NZS).
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No decorrer do século XXI, ocorreu a consolidação das ideias apresentadas anteriormente,

com destaque para as seguintes publicações: a lei Sarbanes-Oxley, publicada em 2002 nos Estados

Unidos da América (EUA), o The Orange Book (2013), do HM Treasury Britânico, e o COSO II ou

COSO-ERM (2007).

A gestão, ou gerenciamento, de riscos pode ser definida como um processo conduzido pela

organização visando identificar eventos em potencial  que possam afetá-la, definindo meios para

administração dos riscos, mantendo-os compatíveis com o apetite a risco definido, possibilitando a

busca pelo cumprimento dos objetivos organizacionais (COSO, 2007).

Atualmente,  as práticas  de gestão de riscos estão relacionadas,  principalmente,  a algumas

relevantes  publicações.  Em 1992,  o  COSO realizou  uma  publicação  de  grande repercussão  no

mundo, intitulada  “Internal Control – Integrated Framework”.  Essa publicação foi denominada

como COSO I e define uma estrutura para a gestão de riscos, representadas em um cubo com 3

dimensões. No ano de 2004, complementando os dados constantes do COSO I, foi publicado o

“Enterprise Risk Management – integrated framework”, que ficou conhecido como COSO ERM ou

COSO II, modelo tido como referência, até os dias atuais, de gestão de riscos corporativos.

Outras publicações de destaque colaboraram para uma maior exploração da gestão de riscos,

como a ISO 31.000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT NBR ISO 31.000:2018),

publicada  inicialmente  em 2009  e  atualizada  em 2018,  com  o  título  de  “Gestão  de  Riscos  –

Diretrizes” e a GOV 9130 –  Guidelines for Internal Control Standards for the  Public Sector –

Further Information on Entity Risk Management (2004), da International Organization of Supreme

Audit Institutions.

4.2.4.4 A metodologia de gestão de riscos nas contratações públicas no Brasil

As contratações públicas estão sempre sob atenção da sociedade, pois são os cidadãos do

país  responsáveis  por  grande  parte  da  arrecadação  federal.  Visando  criar  mecanismos  que

dificultem possíveis fraudes, as contratações públicas são realizadas, de modo geral, por licitação.

Trata-se  do  procedimento  formal  obrigatório,  salvo  casos  específicos  em legislação,  segundo a

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  (Constituição  Federal/1988)  em seu  artigo  37,

inciso  XXI,  que  busca  atender  ao  princípio  constitucional  da  isonomia,  que  é  o  tratamento

igualitário a todos os concorrentes, visando obter a proposta mais vantajosa para a Administração

Pública (Brasil, 2010).
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Confirmando  a  preocupação  recente  com a  gestão  de  riscos  nas  contratações  públicas,  a

atualização da lei de licitações e contratos brasileira, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que

veio substituir a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, trouxe conceitos importantes de gestão de riscos

nas contratações públicas, se alinhando aos padrões internacionais de controle interno.

Destaca-se, também, o caráter anticorrupção das práticas de gestão de riscos nas contratações

públicas. Alinhado-se ao interesse dos principais (a sociedade, principalmente), esses mecanismos

auxiliam no combate à corrupção de agentes públicos, por meio de uma orientação quanto à maior

transparência dos processos, necessidade de justificativa, além do amparo legal, em suas decisões e

alinhamento aos interesses públicos, entre outros. Esses fatos são destacados no Referencial Básico

de Governança Organizacional do TCU, atualizado recentemente (Brasil, 2020).

Assim, corroborando com o apresentado pelo TCU (Brasil, 2020) a implantação das práticas

de governança, de modo especial a gestão de riscos, nas contratações públicas podem contribuir

para os princípios da boa governança: transparência,  relacionamento com as partes interessadas,

avaliação de desempenho da alta administração, independência da auditoria interna e promoção de

valores éticos e padrões de conduta.

4.2.4.5 As dificuldades na implantação de medidas de governança em organizações públicas

A implantação das medidas de governança foram implementadas visando auxiliar na solução

do problema Principal-Agente,  citados na Teoria da Agência. Dessa forma, pode-se dizer que a

implantação  de  medidas  de  governança  nas  organizações  públicas  é  um processo  de  mudança

organizacional de larga escala, por envolver diversos processos.

Os  desafios  enfrentados  na  implantação  de  mudanças  organizacionais  nas  organizações

públicas brasileiras podem ser observados em levantamentos de dados recentes. Desde o ano de

2017, o Tribunal de Contas da União (TCU) realiza levantamento unificado de dados, chegando ao

índice integrado de governanças e gestão públicas (iGG), que inclui os índices ligados à gestão de

pessoas, TI, contratações e governança pública. No último levantamento, realizado em 2021, o TCU

identificou,  pelo  cálculo  do  iGG,  que  apenas  18%  das  organizações  possuem  governança

aprimorada, enquanto 22% possuem governança inexistente ou em estágio inicial (Brasil, 2021).

Outro  índice  avaliado  pelo  TCU,  o  IgestContrat,  o  índice  de  capacidade  em  gestão  de

contratações,  apresentou  resultado  similar.  Nesse  caso,  24%  das  organizações  apresentaram

governança de contratações aprimorada e 20% apresentaram a governança inexistente ou em estágio

inicial (Brasil, 2021).
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No mesmo sentido,  pesquisa realizada  junto aos servidores  da Central  de Compras  do

Governo  Federal  (Bittencourt,  Veloso,  Almeida,  Josemin  &  Baptista,  2018)  demonstrou  a

dificuldade  de  aplicação  de  práticas  de governança  nas  contratações  públicas  desse Órgão.  No

estudo que buscou verificar  a  aplicação  de  práticas  e  métodos  de  governança  nas  contratações

públicas,  chegou-se  à  conclusão  de  que,  em  média,  mais  de  30% dos  servidores  pesquisados

discordam totalmente ou parcialmente que as práticas de governança ocorrem nos processos dos

quais são responsáveis.

4.3 Procedimentos metodológicos

Na busca pelo objetivo estabelecido para este estudo, optou-se, inicialmente, pela realização

de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL). É um método que maximiza o potencial de uma

busca,  encontrando  um maior  número de  resultados  de  forma  organizada  (Costa  & Zoltowski,

2014). Trata-se de um artigo elaborado como uma revista, buscando revisar o conhecimento em um

campo obedecendo um rigoroso padrão (Okoli & Schabram, 2010)  para verificação em trabalhos

científicos das variáveis que influenciam a resistência dos trabalhadores a implantação de mudanças

organizacionais.

Na RLS, foram exploradas as bases de pesquisa internacionais Scopus, da editora Elsevier, e

Web  of  Science,  da  Clarivate  Analytics,  e  as  bases  nacionais  SPELL  (Scientific  Periodicals

Eletcronic  Library),  da  Associação Nacional  de  Pós-graduação e  Pesquisa em Administração  e

SciELO  (Scientific  Electronic  Library  Online).  Dessa  análise,  foram  selecionados  30  (trinta)

trabalhos nessas bases de pesquisa, que ampararam a definição das variáveis constantes da tabela

citada no referencial teórico.

Em seguida,  visando aprender  mais  sobre governança e  gestão de riscos,  realizou-se uma

pesquisa  bibliográfica  sobre  os  principais  aspectos  ligados  à  implantação  de  mecanismos  de

governança  pública,  de  modo especial  a  gestão  de  riscos,  no  Brasil  e  no  mundo.  Na pesquisa

bibliográfica, o pesquisador deve buscar uma estratégia que facilite a identificação dos principais

trabalhos sobre o tema, tendo em vista o vasto conteúdo disponível, buscando coletar os principais

achados científicos (Treinta, Farias Filho, Sant’anna & Rabelo, 2014). Assim, essa pesquisa inicial

limitou-se a normativos (leis, decretos, portarias e manuais) do Governo Federal brasileiro, com

destaque para o Tribunal de Contas da União (TCU), e a documentos nacionais e internacionais que

tratam de gestão de riscos,  com destaque para as  produções  do COSO, da FERMA, da ISO e

INTOSAI, além de obras renomadas sobre o tema, recomendadas pelo próprio TCU.
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Após a pesquisa bibliográfica inicial, visando levantar mais informações que dessem amparo

à implantação de mecanismo de governança e a explicação para sua necessidade, buscou-se uma

possível ligação entre a Teoria da Agência e a criação desses mecanismos. Para isso, realizou-se

uma nova RSL, que teve 16 artigos selecionados, que confirmaram a hipótese de que a implantação

de medidas de governança, consideradas mudanças organizacionais, estão diretamente relacionadas

à Teoria da Agência.

Assim, optou-se pela realização de uma validação empírica de um modelo quantitativo nas

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), construído por meio das variáveis obtidas na RSL

realizada.

Devido à complexidade das variáveis e de suas relações, para a operacionalização do estudo,

foi utilizada a Modelagem de Equações Estruturais (SEM, na sigla em inglês), que trata-se de uma

“família de modelos estatísticos que buscam explicar as relações entre múltiplas variáveis” (Hair Jr,

Black, Babin, Anderson & Tathan, 2009). 

Com base na complexidade do modelo e da existência de um menor desenvolvimento da

teoria  (Hair  Jr,  Hult,  Ringle,  Sarstedt  &  Marko,  2017),  com limitação  de  bancos  de  dados  e

publicações em artigos de impacto, optou-se, neste estudo, em fazer uso do método de Mínimos

Quadrados  Parciais  (PLS,  na  sigla  em  inglês),  muito  utilizado  em  estudos  recentes  ligados  à

psicologia e ciências sociais, bem como diversas áreas de negócios e Administração (Lee, Petter,

Fayard, & Robinson, 2011).

Dentre os benefícios  que advém desse método, destacam-se: esses modelos  apresentam

menos problemas com identificação estatística e com erros que inutilizam modelos (Hair Jr et al.,

2009), possuem alta eficiência na estimação dos parâmetros, com ótimo poder estatístico (Hair Jr et

al., 2017) e aceitam, de modo geral, suposições de distribuições mais suaves, não sendo requerida a

normalidade na distribuição dos dados (Lee et al., 2011; Hair Jr et al., 2017). Cabe salientar que o

modelo e a estimação não são suavizados, somente as distribuições (Lohmoller, 1989 apud Hair Jr

et al., 2017).

No uso do método PLS-SEM neste estudo, optou-se pela utilização do software SmartPLS,

em sua versão 3.0 para a modelagem e estimação estatística. A escolha pelo seu uso se baseia em

sua grande utilização nos trabalhos  recentes  e por possuir  versão gratuita  para pesquisadores e

estudantes.

4.3.1 Hipóteses

As hipóteses da presente pesquisa estão relacionadas à relação entre as variáveis latentes:
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I – As variáveis latentes Comunicação, Indecisão, Pressão do grupo, Convívio Social e

Experiência  Anterior  possuem  influência  similar  na  Aceitação/Resistência  à  implantação  dos

mecanismos de gestão de riscos nas organizações;

II – A variável Comunicação deve possuir influência positiva na Aceitação/Resistência à

implantação dos mecanismos de gestão de riscos nas organizações. Dessa forma, um aumento nessa

variável  deve  gerar  um  aumento  na  aceitação  (ou  redução  da  resistência)  da  mudança

organizacional;

III  –  A variável  Indecisão  deve possuir  influência  negativa  na Aceitação/Resistência  à

implantação  dos  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas  organizações.  Assim,  espera-se  que  um

aumento na indecisão gera uma diminuição na aceitação (ou aumento na resistência) à mudança

organizacional;

IV - A variável Pressão do grupo deve possuir influência negativa na Aceitação/Resistência

à implantação dos mecanismos  de gestão de riscos nas organizações.  Assim,  espera-se que um

aumento  na  pressão  gera  um  aumento  na  aceitação  (ou  redução  na  resistência)  à  mudança

organizacional;

V - A variável Convívio Social deve possuir influência positiva na Aceitação/Resistência à

implantação  dos  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas  organizações.  Assim,  espera-se  que  um

aumento  nessa  variável  gera  um aumento  na  aceitação  (ou  redução  na  resistência)  à  mudança

organizacional;

VI  -  A  variável  Experiência  anterior  deve  possuir  influência  positiva  na

Aceitação/Resistência à implantação dos mecanismos de gestão de riscos nas organizações. Assim,

espera-se que a experiência anterior gere uma maior aceitação (ou menor resistência) à mudança

organizacional.

4.3.2 Instrumento de coleta de dados

Os dados referentes às variáveis observadas foram coletados por meio de uma  survey, com

aplicação  de  um  questionário  padronizado,  utilizando  uma  escala  Likert  de  cinco  pontos.  A

aplicação  deste  instrumento  traz  algumas  vantagens,  como:  uniformidade  na  avaliação  e  a

possibilidade  de  anonimato,  incentivando  os  participantes  a  apresentarem  respostas  que  se

aproximem da realidade (Marques; Borges & Morais, 2011).
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O instrumento de coleta de dados da presente pesquisa foi elaborado pelos autores, com base

no questionário validado pelo estudo de Chaves,  Marques e Dias (2005),  adequado à realidade

brasileira. As perguntas foram adequadas aos assuntos de interesse e selecionadas de acordo com as

variáveis .identificadas no referencial teórico.

A distribuição dos questionários ocorreu, exclusivamente,  por meio digital,  utilizando-se a

ferramenta dos “Formulários  Google”.  Esse procedimento evita a ocorrência de  missing (alguns

dados ausentes), por obrigar o participante a preencher toda a pesquisa antes de enviar. Os  links

para preenchimento dos questionários foram remetidos às IFES por meio de sistema existente na

rede de ensino superior  pública federal,  com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte, caracterizando a aleatoriedade da amostra.

4.3.3 Validação do modelo e do instrumento de coleta de dados e projeto-piloto

Considerando  a  necessidade  de  robusta  revisão  da  literatura  e  forte  base  teórica  para  a

elaboração do modelo (Hair et al, 2009), ocorreu a revisão do modelo e do instrumento de coleta de

dados por um profissional de reconhecido conhecimento na área de gestão de riscos e de pessoas.

Assim, o modelo e o instrumento de coleta de dados (questionário) foram revisados e avaliados por

um  especialista  da  área  de  gestão  de  riscos  (currículo  disponível  em:

http://lattes.cnpq.br/5198096607014082), que possui experiência profissional na implantação desses

mecanismos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e possui trabalhos publicados sobre

o tema.

Após a validação do instrumento de coleta de dados e do modelo pelo profissional citado, foi

realizado uma pesquisa-piloto, com servidores públicos indicados pelos autores, visando verificar a

clareza  dos  questionamentos  e  possíveis  dúvidas  quanto  a  algum item.  Nesse  processo,  foram

corrigidos  alguns  detalhes  pontuais  apontados  pelos  participantes  dessa  fase  da  pesquisa.  As

principais alterações sugeridas e acatadas estão resumidas a seguir:

- Utilização da escala Likert de cinco ponto ao invés da inicialmente proposta de 6 pontos,

visando tornar o entendimento mais lógico pelos respondentes do questionário;

-  Inclusão  do estado da  federação da  IFES do respondente,  possibilitando noção sobre a

diversidade de localização dos participantes; e

- Pequenas alterações no texto de apresentação das finalidades da pesquisa.

http://lattes.cnpq.br/5198096607014082


82

4.3.4 População e amostra

A população do estudo refere-se a todos os servidores públicos das Instituições Federais de

Ensino Superior (IFES) que atuam na área de contratações e/ou licitações,  em qualquer fase do

processo.  Optou-se  pela  delimitação  da  população  aos  servidores  públicos  federais  das  IFES,

visando a consistência e ausência de viés nos resultados, uma vez que os órgãos do Poder Executivo

federal  têm  o  dever  de  adotar  práticas  relacionadas  a  gestão  de  riscos,  controle  interno  e

governança,  devidamente  recomendadas  pela  Controladoria-Geral  da  União  e  TCU,  conforme

determinação constante da Instrução Normativa conjunta CGU/MP nº 001, de 10 de maio de 2016.

A amostra possui caraccterísticas  que evidenciam a variedade das observações.  Apenas

dois  Estados  da  Federação  não  tiveram  participação  na  presente  pesquisa  (Bahia  e  Roraima),

conforme imagem 1. 

Imagem 1: Estados da Federação dos participantes da presente pesquisa

Fonte: elaborado pelos autores.

A idade dos respondentes também foi diversificada, com entrevistados com idades entre 24

a 67 anos, com média de 39,625, faixas etárias destacadas na imagem 2.
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Imagem 2: Faixa etária dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores.

O  tempo  de  serviço  público  dos  respondentes  do  questionário  também  foi  bem

diversificado, variando de 3 a 42 anos, com média de 13,125, conforme dados da imagem 3.

Imagem 3: Tempo de serviço público dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores.
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Quanto ao tamanho amostral, foram obtidas 88 observações, distribuídas por quase todos

os Estados da federação (24 no total),  concedendo boa abrangência à pesquisa. Essa quantidade

atende ao que  recomenda Hair Jr et al (2017). Ele afirma que a amostra deve conter 10 vezes o

maior  número  de indicadores  usados para definir  um constructo  ou 10 vezes  o maior  número,

modelo estrutural, de caminhos direcionados a um constructo em particular no modelo estrutural.

No caso deste estudo, a variável latente “Aceitação ou resistência à mudança” (exógena), possui

quatro indicadores, perfazendo uma necessidade total de, no mínimo, 40 observações.

4.3.5 Definições quanto ao modelo

O modelo  inicialmente  proposto neste  trabalho possuía  cinco variáveis  latentes  exógenas,

quais sejam: “Comunicação”, “Convívio social”, “Experiência anterior”, “Indecisão”, “Pressão do

grupo”. Após a aplicação do algoritmo do SmartPLS, a variável “Experiência anterior” apresentou

estatísticas consideradas baixas e destoantes das demais variáveis, conforme demonstrado na Tabela

2:

Tabela 2: Estatísticas do constructo “Experiência anterior”:

Análise do modelo
de medida

AVE –
confiabilidade
do constructo

Confiabilidade
composta –

confiabilidade dos
indicadores

Alpha de
Crombach –

confiabilidade dos
indicadores

HTMT –
correlação entre

constructos

0,687 0,812 0,576 Indecisão – 0,877

Análise do modelo estrutural
P-valor Estatística “t” f²

0,964 0,045 0

Fonte: elaborado pelos autores.

Dessa forma, observando-se os valores estatísticos obtidos, além da realização de testes de

exclusão de variáveis, optou-se pela remoção da variável “Experiência anterior” do modelo final

deste trabalho. Esse constructo não foi significante e não teve valores consistentes nas validações

convergentes e discriminantes, assim como não houve confiabilidade da consistência interna. Na
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análise  do  modelo  estrutural,  sua  remoção  não  causou impactos  relevantes  no  modelo.  Assim,

prosseguiu-se no estudo com quatro variáveis exógenas.

No instrumento  de coleta  de  dados,  após  análise  das cargas  externas  (outer  loadings)  da

questão 9 (Q9) do questionário ficou constatado valor abaixo do mínimo recomendado por Hair Jr

et al (0,708), estimada em 0,590. Dessa forma, optou-se por remover a Q9 do modelo final deste

estudo, visando evitar possíveis correlações com outros constructos.

Assim,  quanto  ao  instrumento  de  coleta  de  dados,  é  possível  afirmar  que  atendeu  as

expectativas na estimação das variáveis latentes, com exceção da variável “Experiência anterior”,

que foi removida do modelo final.

4.4 Resultados

4.4.1 A Teoria da Agência e a implantação de mecanismos de governança

Como forma de criar um respaldo científico para a implantação de medidas de governança nas

organizações, buscou-se na literatura uma possível relação da implantação desses mecanismos com

princípios consagrados na Administração. Após uma pesquisa inicial, verificou-se a possibilidade de

ligação da Teoria da Agência com as medidas de governança. 

Após  a  realização da  RSL, conforme explicado na metodologia,  notou-se que  a  presente

pesquisa corrobora os estudos de Waheed et al. (2021) e Jia, Huang e Zhang (2019), que propõem a

ligação entre a Teoria da Agência e os mecanismos de governança das organizações. Os achados da

presente pesquisa possibilitaram verificar a intersecção entre os temas, corroborando com a Teoria

da Agência e os problemas oriundos da relação Principal-Agente. 

O surgimento  da  resistência  dos  funcionários  às  mudanças  organizacionais  é  diretamente

relacionado à Teoria da Agência, uma vez que há a tendência dos agentes evitarem o controle dos

principais (alta administração), confirmando as ideias de Zejnullahu (2021).

Os mecanismos de governança, vistos como controles internos, são fatores primordiais para a

solução do conflito e dos custos de agência, por buscarem a limitação à atuação dos gestores, na

busca dos objetivos dos principais da relação. As variáveis identificadas no modelo, bem como os

resultados  quantitativos,  trazem  fatores  interessantes  a  serem  observados  na  implantação  de

medidas de governança.

Dessa forma, sendo os mecanismos de governança fatores mitigadores de riscos, o modelo

desenvolvido na presente pesquisa pode auxiliar na solução desse “problema de agência”. Assim, a
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presente  pesquisa  pode proporcionar  ferramentas  facilitadoras  para  a  implantação de  mudanças

organizacionais, como as medidas de governança, de modo especial em organizações públicas.

4.4.2 Análise descritiva dos modelos de medida e estrutural

Inicialmente, foi montado o diagrama de caminho (path model) com as quatro variáveis

latentes e os indicadores reflexivos. Foram utilizados indicadores reflexivos, entendidos como uma

amostra que representa todos os itens envolvidos no domínio do constructo (Hair Jr et al., 2017).

Em  seguida,  buscou-se  a  execução  do  algoritmo  do  PLS  buscando  verificar  alguns

parâmetros importantes para validade e relevância do modelo. Após verificada a convergência do

algoritmo, foi iniciada a análise do modelo de medida reflexivo.

Quanto  à  avaliação  convergente,  foram  verificadas  as  cargas  dos  indicadores  (outer

loadings), que indicam a correlação entre os indicadores na definição da variável latente. Hair Jr et

al,  estabelecem a  necessidade  de  serem estatisticamente  significantes  e  com um valor  mínimo

indicado de 0,708. Essas variáveis devem ser excluídas do modelo caso sua remoção aumente a

confiabilidade composta ou a Average Variance Extracted (AVE), que serão tratados a seguir. 

Ao verificar os dados da Average Variance Extracted (AVE), que mede a confiabilidade do

constructo, deve-se buscar valores acima de 0,5, caso contrário, a variância do erro é maior que a

explicada  pelo  constructo.  Com  a  remoção  da  Q9,  citada  anteriormente,  todas  as  variáveis

obtiveram valores significativos entre 0,582 e 0,870.

Dando  prosseguimento,  foi  verificada  a  confiabilidade  da  consistência  interna,  usando  a

confiabilidade  composta,  conhecida  como  a  confiabilidade  dos  indicadores,  e  o  Alpha  de

Crombach. 

A confiabilidade composta leva em consideração as diferentes cargas externas dos indicadores

e varia de 0 a 1. Hair Jr et al (2017) estabelecem que valores ideias entre 0,7 e 0,95. Todos as

variáveis latentes tiveram bons valores, variando de 0,738 a 0,930.

O Alpha de Crombach, que estima a confiabilidade baseada na correlação entre os indicadores

das variáveis latentes, também foi utilizado para verificação da qualidade do modelo. Hair Jr et al

(2017) estabelece valores aceitáveis, em pesquisas exploratórias como esta, de 0,6 a 0,7. 2 (duas)

variáveis obtiveram medição inferior a considerada confiável pela literatura, com valores de 0,369 e

0,464. Os autores citados destacam que o Alpha de Crombach é um indicador limitado, devendo ser

analisado conjuntamente com outras medições,  principalmente a confiabilidade composta.  Dessa
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forma, optou-se pela manutenção das variáveis no modelo, apesar dos valores inferiores ao ideal

nesse quesito, por obterem valores significantes nas demais medições.

Na validação discriminante, busca-se verificar se um constructo é verdadeiramente diferente

dos  demais  do  modelo,  considerando  padrões  empíricos.  Para  essa  avaliação,  utilizou-se  o

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), que é a média de todas as correlações de indicadores entre

constructos medindo diferentes constructos. Tecnicamente, a abordagem HTMT é uma estimativa

de qual seria a verdadeira correlação entre dois construtos, se eles forem perfeitamente medidos.

A tabela 3 resume a análise realizada no modelo de medida reflexivo.

Tabela 3: Resumo da análise do modelo de medida reflexivo:

Variável
AVE –

confiabilidade
do constructo

Confiabilidade
composta –

confiabilidade dos
indicadores

Alpha de
Crombach –

confiabilidade dos
indicadores

HTMT –
correlação entre

constructos

Referência Acima de 0,5
Desejável entre 0,7

e 0,95
0,6 a 0,7 -
aceitável

Ideal abaixo de
0,85

Comunicação 0,651 0,789 0,464 OK

Convívio social 0,818 0,900 0,777 OK

Indecisão 0,597 0,738 0,369 OK

Pressão do grupo 0,870 0,930 0,856 OK

Aceitação/Resistênci
a à mudança

0,582 0,846 0,764 OK

Fonte: elaborado pelos autores.

Confirmadas a confiabilidade e a validade das variáveis no modelo de medida, foi iniciada

a análise do modelo estrutural. Essa análise busca verificar a capacidade preditiva e a relação entre

os constructos do modelo (Hair Jr. et al, 2017).

Inicialmente, foi calculada a colinearidade entre as variáveis latentes. São buscados valores

de Variance Inflation Factor (VIF) acima de 0,5. Todas as variáveis latentes obtiveram valores

significativos entre 1,095 e 1,396. 
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Posteriormente,  buscou-se verificar os coeficientes dos caminhos, que medem a relação

hipotética entre os constructos. São valores padronizados (entre 1 e +1).

Imagem 5: Diagrama de caminhos

Fonte: elaborado pelos autores no software SmartPLS 3.0.

Nota-se,  observando  o  diagrama  de  caminhos  (Imagem  2),  que  a  variável  latente

“Comunicação” possui maior  influência  na aceitação/resistência  à mudança (0,427),  enquanto o

“Convívio social” possui a segunda maior (-0,327), seguida pela “Indecisão” (-0,196) e “Pressão do

grupo” (0,155).

Em  seguida,  foi  verificada  a  significância  dos  constructos.  Após  a  realização  do

procedimento de bootstrapping, que é uma abordagem de amostragens aleatórias, com substituição,

dos dados, estimando o caminho do modelo diversas vezes, alterando ligeiramente os dados (Hair Jr

et  al,  2017).  Dessa  forma,  foi  possível  obter  estatísticas  “t”  e  p-valores  das  variáveis.  Como

demonstrado na tabela 4, extraída do SmartPLS, as variáveis “Comunicação” e “Convívio social”

são significantes a 1%, enquanto a variável “Indecisão” é significante a 10%. Já a variável latentes
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“Pressão  do  Grupo”  obtiveram p-valores  mais  alto,  fora  do  nível  de  significância  buscado  no

estudo.

Tabela 4: Os p-valores e estatísticas “t”:

Variáveis Estatística “t” P-valor

Comunicação => Aceitação/Resistência 4,489 0,000

Convívio social => Aceitação/Resistência 2,959 0,003

Indecisão => Aceitação/Resistência 1,805 0,067

Pressão do Grupo => Aceitação/Resistência 1,038 0,292

Fonte: elaborado pelos autores.

Prosseguindo,  foi  verificada  a  capacidade  preditiva  da  amostra,  o  coeficiente  de

explicação  do  modelo,  o  conhecido  “R²”.  Essa  capacidade  foi  calculada  em  33,1%,  que  é

considerada uma relação intermediária entre as variáveis do modelo estrutural (Hair Jr et al, 2017). 

Em complemento ao “R²”, foi calculado o tamanho do efeito, o “f²” de todos constructos

endógenos.  Ele  calcula  o  impacto  da  omissão  de  algum  dos  constructos  no  valor  do  “R²”,

verificando se os constructos têm impacto considerável no constructo endógeno. Os valores obtidos

estão na tabela 5. 

Tabela 5: Os valores de “f²”do modelo:

Fonte: elaborado pelos autores (gerado no software SmartPLS).
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Por fim, ainda complementando o cálculo do  “R²”, foi calculada a relevância preditiva do

modelo, o “Stone-Geisser Q²” (“Q²”). Para seu cálculo, omite-se cada dado coletado de uma vez e

realiza-se nova “rodagem” do modelo. A tabela 6 detalha os detalhes do cálculo do “Q²” obtido. O

valor obtido considera um efeito preditivo médio.

Tabela 6: O valor “Q²”do modelo:

Fonte: elaborado pelos autores (gerado no software SmartPLS).

4.4.3 Análise das hipóteses de pesquisa

Após a análise descritiva, pode-se verificar as hipóteses inicialmente previstas neste estudo.

Como  proposto,  foi  confirmada  uma  interessante  influência  dos  constructos  “Comunicação”,

“Convívio social”,  “Indecisão” e “Pressão do grupo” na aceitação/resistência dos servidores das

IFES. Essas variáveis latentes respondem por cerca de 1/3 (um terço) dessa reação, corroborando

com os efeitos das variáveis estudadas nos estudos de Sopow (2020), Andrade (2021), Marques,

Borges  e  Morais  (2018),  Marques,  Borges  e  Morais  (2011),  Nascimento  Silva  (2020),

Subramaniam, Stewart e Shulman (2013), Rivera e Landahl (2019) e Domingos e Neiva (2014). Por

sua vez,  a variável  latente  “Experiência  anterior” não teve a sua influência confirmada sobre a

aceitação/resistência dos servidores, por não possuir consistência e confiabilidade na análise dos

dados.

Analisando o impacto de cada variável latente, tendo por base os padrões estabelecidos por

Hair et al (2017), nota-se que a “Comunicação” possui efeito de médio a grande e boa influência na

aceitação/resistência  dos  servidores  à  implantação  de  mecanismos  de  gestão  de  riscos  nas

contratações  públicas.  As  demais  variáveis  possuem  efeito  e  influência  médios  na

aceitação/resistência dos servidores à implantação da mudança organizacional. Esse resultado está

alinhado às hipóteses inicialmente definidas neste estudo.
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Quanto  às  relações  no  modelo  estrutural,  acreditava-se  que  as  variáveis  latentes  teriam

influência similar na “Aceitação/Resistência à mudança”. Do modelo, interpreta-se, porém, que a

variável  latente  “Comunicação”  possui  maior  peso,  possuindo  grande  influência  sobre  esse

comportamento.  O  alto  coeficiente  obtido  indica  que  a  boa  comunicação,  caracterizada  pela

divulgação formal da mudança,  buscando dirimir dúvidas sobre os novos procedimentos,  e pela

veracidade das informações passadas pelos colegas de trabalho pode levar à melhorr aceitação da

mudança. Dessa forma, os resultados corroboram com os estudos de Rivera e Landahl (2019) e

Domingos e Neiva (2014) que destacam a importância fundamental da boa comunicação, com alto

nível de informação e aproveitamento da tecnologia, que são fatores facilitadores na introdução de

mudanças no sistema organizacional.

Em seguida, a variável “Convívio social”, que trata da preocupação dos servidores em relação

aos  colegas,  que  também  possui  peso  considerável  na  “Aceitação/Resistência  à  mudança”.  O

coeficiente  negativo  indica que um aumento  na preocupação com o convívio social  aumenta  a

resistência à mudança organizacional. Esse resultado destaca a preocupação dos servidores com o

convívio  social  e  a  possibilidade  de mudanças  ligadas  à  pessoal  durante  a  mudança.  Assim,  é

confirmada a pesquisa quantitativa de Marques, Borges e Morais, que obtiveram coeficiente similar

para a influência da variável (β = -0,35/β = -0,327).

A  variável  “Indecisão”  apresentou  uma  influência  baixa  na  aceitação/resistência.  O

coeficiente  negativo  define  que  um  aumento  na  indecisão  dos  servidores  leva  a  uma  maior

resistência dos servidores. Esses dados estão alinhados com o estudo de Marques, Borges e Almada

(2018).  Os resultados  também se alinham com o definido por  Nascimento  e  Silva (2020),  que

tratam  a  indecisão  como  uma  das  causas  da  resistência  dos  funcionários  nas  mudanças

organizacionais.

A “Pressão do Grupo” possui influência um pouco menor sobre a “Resistência à mudança”. O

resultado demonstra que um aumento da pressão do grupo gera um pequeno aumento na aceitação,

diminuindo a resistência dos servidores. A variável trata das críticas dos colegas à implementação

da  mudança  e  da  pressão  dos  colegas  pela  utilização  da  metodologia  de  gestão  de  riscos  nas

aquisições  públicas.  O  resultado  corrobora,  em partes,  com o  trabalho  de  Nascimento  e  Silva

(2020), que entendem aponta a influência dessa variável na resistência dos funcionários.

Corroborando,  ainda,  com as  hipóteses  da  pesquisa,  chegou-se  a  conclusão  da  influência

considerável das variáveis latentes sobre a resistência dos servidores. Tendo por base que diversos

outros aspectos podem influenciar esse comportamento, como: cultura organizacional, relação entre
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os integrantes dos grupos, conduta dos servidores em posição de liderança, entre outros, considera-

se que as variáveis latentes podem explicar grande parte da reação dos servidores. 

4.5 Considerações finais

O  principal  objetivo  da  presente  pesquisa  foi  analisar  as  dimensões  da  resistência  à

implantação  de  gestão  de  riscos  em contratações  públicas  das  Instituições  Federais  de  Ensino

Superior  (IFES),  possibilitando  que  gestores  possam identificar  os  principais  obstáculos  para  a

implantação de mudanças organizacionais em organizações públicas, facilitando o direcionamento

das ações em casos similares.

As variáveis e suas relações, bem como as hipóteses da presente pesquisa foram construídas

por meio de revisão da literatura realizada nas bases Scopus, Web of Science, SPELL e SciELO,

sendo agrupadas por similaridade com base em diversos autores, conforme quadro constante do

referencial teórico.

Os resultados demonstram que as variáveis latentes do modelo podem explicar, com  precisão,

boa parte da resistência dos servidores à implantação dessa mudança organizacional. Nota-se que a

“Comunicação”,  “Convívio  social”,  “Indecisão”  e  “Pressão  do  grupo”,  medidas  por  meio  da

utilização de um questionário padronizado já validado em outras pesquisas, influenciam diretamente

na  condita  dos  servidores  às  mudanças  organizacionais,  de  modo  especial,  na  implantação  de

mecanismos de gestão de riscos nas contratações públicas. 

O  modelo  validado  em amostra  de  servidores  das  IFES  brasileiras  apresenta  parâmetros

confiáveis, metodologicamente testados. Os resultados dessa validação corroboram com o obtido na

revisão da literatura realizada.

Este  estudo  buscou,  além  de  levantar  conceitos  e  práticas  ligadas  à  gestão  de  riscos,

contratações  públicas  e  ligações  das  ações  de  governança  com  a  Teoria  da  Agência,  definir

variáveis que influenciam no comportamento dos servidores às mudanças organizacionais, obtendo

variáveis que pudessem ser testadas na validação do modelo.

Assim,  este  trabalho  pode  auxiliar  os  gestores,  principalmente  de  organizações  públicas,

quando do planejamento de mudanças organizacionais, de modo especial a implantação de medidas

de governança, proporcionando ideias para o direcionamento de ações que amenizem a resistência à

mudança. Apesar de diversos outros fatores que possam influenciar na reação dos trabalhadores às
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mudanças  organizacionais,  acredita-se  que  as  variáveis  latentes  do  modelo  podem influenciar,

consideravelmente, os comportamentos dos indivíduos.

Como todo estudo, este possui algumas limitações. Dentre elas, destaca-se a pouca literatura

disponível com testagem de modelos quantitativos das variáveis que influenciam a resistência à

implantação  de  mudanças  organizacionais.  Além  disso,  pouquíssima  literatura  distingue  essa

resistência  para servidores de organizações públicas e privadas,  que podem ter comportamentos

convergentes ou não.

A utilização da escala Likert com cinco pontos também pode representar um fator limitante da

presente pesquisa.  Optou-se pela utilização da escala  com ponto central  e outras quatro opções

visando facilitar  a resposta  dos respondentes  do questionário,  considerando que nem todos tem

conhecimentos científicos consideráveis para distinguir a escala, visando reduzir prejuízos por erro

de medida dos respondentes. Assim, considera-se a limitação da própria escala, mas nota-se que o

ponto  neutro  e  a  escala  com apenas  cinco  pontos  não  influenciou  nos  resultados  da  presente

pesquisa.

A quantidade de indicadores  reflexivos  para medição das variáveis latentes  Comunicação,

Pressão do grupo, Indecisão e Convívio Social,  que possuem apenas dois indicadores reflexivos

(medidas em apenas duas perguntas do questionário).  Para estudos futuros e novas testagens do

modelo,  recomeda-se  avaliar  a  necessidade/possibilidade  de  inserção  de  mais  indicadores

formativos para os indicadores reflexivos das variáveis latentes citadas.

O número de observações obtidas por meio do instrumento de pesquisa também pode ser

considerado  um  fator  limitador.  Durante  a  pesquisa  de  campo,  obteve-se  88  respostas  aos

questionários, após a divulgação da pesquisa e motivação para participação dos interessados. Após

a análise e “rodagem”do modelo, acredita-se que a amostragem pode ter influenciado na remoção

da variável latente Experiência Anterior e na remoção da Q9.

Para  estudos  futuros,  sugere-se  a  testagem de  modelos  quantitativos  em outras  amostras,

buscando  confirmar  o  modelo  desenvolvido.  Além  disso,  outras  variáveis  latentes,  de  caráter

político, social ou econômico, podem ser acrescentadas, buscando obter uma maior explicação do

comportamento dos servidores nas mudanças.

Quanto  às  contribuições  para a  literatura,  acredita-se que  este  estudo sintetizou conceitos

relativos  aos  mecanismos  e  práticas  de  governança,  de  modo  especial  a  gestão  de  riscos,

apresentando os modelos mais relevantes existentes; à Teoria da Agência; às contratações públicas

e  a  relação  entre  esses  temas.  Também relacionou  variáveis  que  influenciam na  resistência  de
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servidores à implantação de mudanças organizacionais.  Além disso, a testagem do modelo com

servidores das IFES pode servir de referência para pesquisas subsequentes na área.
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Apêndice A – Instrumento de coleta de dados

Considere a implantação da metodologia de gestão de riscos nas aquisições públicas na 
Organização à qual faz parte. Com base na sua análise, responda as questões abaixo de 
acordo com a escala à direita.

Dados pessoais

1 Qual a sua idade?

2
Quanto anos de serviço público 
o(a) Sr(a) possui?

3
Em qual Estado da Federação está 
localizada a IFES que o (a) Sr (a) 
trabalha?

Questões referente à implantação da 
metodologia de gestão de riscos nas 
aquisições públicas

Discord
o

totalme
nte

Discordo
parcialm

ente

Não
concord
o nem

discord
o

Concord
o

parcialm
ente

Concor
do

totalme
nte

4

O (A) Sr (a) cooperou ativamente 
com o processo de implantação da 
metodologia de gestão de riscos 
nas contratações da Organização 
através de sugestões espontâneas 
sobre ele.

1 2 3 4 5

5

O (A) Sr (a) divulgou 
espontaneamente os benefícios da 
implantação da gestão de riscos 
nas contratações na sua área de 
trabalho. 

1 2 3 4 5

6

O (A) Sr (a) considera que, apesar 
de não ter participado ativamente 
da implantação da metodologia de 
gestão de riscos nas contratações, 
ela foi boa para a Organização. 

1 2 3 4 5

7 O (A) Sr (a) aceitou os preceitos da
gestão de riscos nas contratações 
como bons para o futuro da 

1 2 3 4 5
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Organização, sem se opor.

8

O (A) Sr (a) ainda não conseguiu 
concluir se a implantação da 
metodologia de gestão de riscos 
nas contratações foi boa ou ruim 
para a Organização em que 
trabalha. 

1 2 3 4 5

9

Às vezes o (a) Sr (a) apoiou a 
implantação da metodologia de 
gestão de riscos nas contratações 
da Organização em que atua, 
outras vezes não. 

1 2 3 4 5

10

O (A) Sr (a) considerou alguns 
aspectos aceitáveis da metodologia
de gestão de riscos nas 
contratações em sua Organização, 
enquanto outros aspectos são, na 
sua opinião, inaceitáveis. 

1 2 3 4 5

11

O (A) Sr (a) tinha medo de que, 
com a implantação da metodologia
de gestão de riscos nas 
contratações, pessoas que gosta 
seriam desligadas da Organização 
ou do seu setor de trabalho.

1 2 3 4 5

12

O (A) Sr (a) tinha medo, com a 
implantação da metodologia de 
gestão de riscos nas contratações, 
de ser realocado para setores onde 
teria que trabalhar com pessoas de 
quem o (a) Sr (a) não gosta e que 
não gostam do (a) Sr (a). 

1 2 3 4 5

13

As informações a respeito da 
metodologia de gestão de riscos 
nas contratações foram 
transmitidas pelos canais formais 
da Organização sendo, sozinhas, 
suficientes para esclarecer todas as 
suas dúvidas sobre a mudança. 

1 2 3 4 5

14 As informações sobre a 
metodologia de gestão de riscos 
nas contratações que o (a) Sr 
(a)recebeu através dos seus colegas

1 2 3 4 5
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de trabalho foram todas 
verdadeiras. 

15

Seu grupo de trabalho na 
Organização te critica quando o (a)
Sr (a) tenta utilizar a metodologia 
de gestão de riscos nas 
contratações. 

1 2 3 4 5

16

Durante a implantação da 
metodologia de gestão de riscos 
nas contratações, seu grupo de 
trabalho te pressionou para 
continuar realizando o seu trabalho
da maneira antiga.

1 2 3 4 5

17

As experiências anteriores de 
mudança mal sucedidas na 
Organização o tornaram descrente 
em relação ao sucesso de futuras 
mudanças nessa organização.

1 2 3 4 5

18

Quando uma mudança é proposta 
na Organização, o (a) Sr (a) acha 
que é mais uma tentativa 
desgastante de mudança que, no 
final das contas, as coisas mudarão
para pior ou ficarão no mesmo 
lugar. 

1 2 3 4 5
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a elaboração dos três artigos da presente dissertação, estudando a base teórica e realizando a

validação empírica do modelo criado, a subseção seguinte apresenta a síntese do trabalho e algumas

observações finais.

5.1 Síntese dos trabalhos

O primeiro  artigo  representou uma imersão  na  literatura,  realizando  a  RSL em busca  da

definição de variáveis que influenciam o comportamento dos trabalhadores em relação às mudanças

organizacionais.  Apesar  da grande literatura  produzida  sobre mudanças  organizacionais,  poucos

estudos se dedicam a entender as causas e apontar variáveis que influenciem o comportamento de

aceitação ou resistência a esse processo, principalmente nas organizações públicas. As variáveis

encontradas,  na  literatura  nacional  e  internacional,  foram agrupadas  por  afinidade  em variáveis

latentes definidas pelos autores.

O segundo artigo buscou verificar a ligação entre as medidas de governança,  com destaque

para  as  implantadas  nas  aquisições  públicas, implantadas  nas  organizações,  principalmente  nas

públicas, e a Teoria da Agência, citada pela primeira vez por Jensen e Mackling (1976). O estudo

confirmou a interseção entre os  assuntos, confirmando as medidas de governança como soluções

para o problema Principal-Agente, buscando limitar a sua área de atuação e esclarecer diretrizes do

Princiapl, mantendo o foco nos objetivos estabelecidos.

O terceiro artigo teve por finalidade criar um modelo e realizar a sua validação empírica em

servidores das IFES, na implantação do processo de gestão de riscos nas contratações públicas.

Tendo  em vista  a  existência  de  limitados  estudos  anteriores,  mas  com a  robusta  base  teórica

desenvolvida nos artigos anteriores, optou-se pela utilização do método de equações estruturais, por

meio do Partial Least Squares (PLS). Os resultados apontaram para uma interessante relação entre

as variáveis latentes, por meio de parâmetros com valores destacados para a pesquisa exploratória

realizada.

Objetivo específico
Artigo(s) que

atende ao
objetivo

Como o objetivo foi
atingido?

1) Identificar  as dimensões e suas relações que
dão  origem  à  resistência  à  implantação  de

Artigo 1 Por meio de uma RSL em
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mudanças  organizacionais,  de modo especial  as
medidas de governança, nas organizações.

quatro bases científicas.

2)  Estabelecer  um  conjunto  de  relações  da
resistência com antecedentes e consequentes.

Artigos 1, 2 e 3

Por meio da criação de um
modelo de equações

estruturais, baseado no
obtido nas duas RSL

realizadas.

3)  Buscar  realizar  uma  ligação  entre  as
dificuldades  para  implantação  de  mudanças
organizacionais  em  Organizações  diversas  às
encontradas em Organizações Públicas.

Artigos 1 e 2
Por meio da comparação do

obtido na literatura
pesquisada.

4)   Relacionar  a  implantação  de  práticas  de
governança, de modo especial a gestão de riscos,
à Teoria da Agência.

Artigo 2
Por meio de uma RSL em
quatro bases científicas.

5)   Apresentar  a  validação  de  um  modelo  de
equações  estruturais  pelo  método  dos  Mínimos
Quadrados  Parciais  (PLS-SEM)  em um estudo
com os servidores públicos federais das IFES.

Artigo 3

Por meio da análise dos
parâmetros obtidos no
modelo de equações

estruturais, utilizando o PLS,
no aplicativo SmartPLS 3.0.

5.2 Principais contribuições

A presente  pesquisa contribui  para  a  ciência  com a possibilidade  de utilização de base  teórica

criada,  além  da  utilização  do  modelo  para  auxílio  análises  em  mudanças  organizacionais,

principalmente na implantação de medidas de governança. 

O  levantamento  de  variáveis  que  influenciam  na  resistência  de  servidores  às  mudanças

organizacionais, realizado seguindo criterioso processo metodológico, pode auxiliar em pesquisas

futuras, principalmente para desenvolvimento e testagem de modelos quantitativos.

A ligação entre a Teoria da Agência e as mudanças organizacionais, de modo especial as ligadas à

governança, auxilia no entendimento do comportamento dos gestores e demais funcionários antes,

durante e após a mudança implantada.

Além  disso,  o  modelo  desenvolvido  e  validado  empiricamente  pode  auxiliar  os  gestores  em

decisões quando da implantação de mudanças organizacionais. O comportamento dos funcionários

é um grande obstáculo a implantação dessas mudanças, devendo ter especial atenção dos gestores.

Dessa forma, o modelo demonstra as variáveis que possuem maior influência nesse comportamento,

possibilitando o direcionamento nas diretrizes e procedimentos desenvolvidos.
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5.3 Limitações e sugestões de estudo futuro

Dentre  as  limitações  identificadas  no  presente  estudo,  encontra-se,  inicialmente,  a  pouca

literatura  disponível  com  testagem  de  modelos  quantitativos  das  variáveis  que  influenciam  a

resistência  à  implantação  de  mudanças  organizacionais.  Poucos  trabalhos  propuseram  a

identificação  e  testagem de modelos  envolvendo  variáveis  ligadas  à  mudanças  organizacionais,

especialmente no Brasil. 

Outra  limitação  está  na  pouquíssima  literatura  distinguindo  a  aceitação  ou  resistência  à

mudança  para  servidores  de  organizações  públicas  e  privadas,  que  possuem,  notadamente,

características distintas, podendo ter comportamentos convergentes ou não. Diante dos objetivos do

presente trabalho, optou-se por testar o modelo em organizações públicas, as IFES.

A utilização da escala Likert com cinco pontos também pode representar um fator limitante da

presente pesquisa.  Optou-se pela utilização da escala  com ponto central  e outras quatro opções

visando facilitar  a resposta  dos respondentes  do questionário,  considerando que nem todos tem

conhecimentos científicos consideráveis para distinguir a escala, visando reduzir prejuízos por erro

de medida dos respondentes. Assim, considera-se a limitação da própria escala, mas nota-se que o

ponto  neutro  e  a  escala  com apenas  cinco  pontos  não  influenciou  nos  resultados  da  presente

pesquisa.

A quantidade de indicadores  reflexivos  para medição das variáveis latentes  Comunicação,

Pressão do grupo, Indecisão e Convívio Social,  que possuem apenas dois indicadores reflexivos

(medidas em apenas duas perguntas do questionário).  Para estudos futuros e novas testagens do

modelo,  recomeda-se  avaliar  a  necessidade/possibilidade  de  inserção  de  mais  indicadores

formativos para os indicadores reflexivos das variáveis latentes citadas.

Para  estudos  futuros,  sugere-se  a  testagem de  modelos  quantitativos  em outras  amostras,

buscando  confirmar  o  modelo  desenvolvido.  Além  disso,  outras  varáveis  latentes  podem  ser

acrescentadas,  buscando  obter  uma  maior  explicação  do  comportamento  dos  servidores  nas

mudanças.
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