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RESUMO 

 

As organizações vêm sendo, ao longo do tempo, continuamente transformadas. As mudanças 

são a única constante em suas rotinas e, cada vez mais, requerem adaptabilidade e 

flexibilidade. Aqueles que estão inseridos nesse ambiente mutável e inconstante merecem 

alguns cuidados especiais para que, deste modo, não apresentem muita resistência. 

Compreende-se que a resistência é um processo natural que ocorre durante a mudança, 

independente da proporção atingida por esta. As pessoas resistem por não estarem preparadas 

para romper as suas rotinas. Para amenizar desgastes e o atraso no processo de implantação 

das mudanças, os gestores têm investido em ações que buscam integrar seus colaboradores no 

processo, dentre as quais se destacam as práticas de desenvolvimento organizacional. Assim, 

foi exposta, inicialmente, uma abordagem teórica referente à mudança, à resistência e ao 

desenvolvimento organizacional a fim de dar suporte ao trabalho. Em seguida, foi realizada 

uma pesquisa para avaliar como os colaboradores da instituição se sentem diante das 

mudanças e como os mesmos avaliam os seus gestores. 

 

Palavras-chave: Mudanças. Resistência. Gestores. Desenvolvimento organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Organizations are being, over time, continuously processed. The changes are the only constant 

in their routines and, increasingly, require adaptability and flexibility. Those included in this 

changing environment and shifting deserve special care so that, therefore, did not show much 

resistance. It is understood that the resistance is a natural process that occurs during the 

change, regardless of the rate achieved by this. People resist because they are not prepared to 

break their routines. To minimize wear and delay in the deployment process of change, 

managers have invested in stocks that seek to integrate its employees in the process, among 

which we highlight the practices of organizational development. Thus, it was exposed initially 

referring to a theoretical change resistance and organization development to support the work. 

Then a search was conducted to assess how employees feel about the institution of the 

changes and how they evaluate their managers. 

 

Keywords: Changes. Resistance. Managers. Organizational development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido às profundas alterações nos mais diversos setores da sociedade, em 

decorrência, em grande parte, dos avanços tecnológicos e das exigências do mercado 

globalizado, as organizações estão inseridas em um ambiente mutável e competitivo. 

 

Destes avanços que no século XX começaram pelo taylorismo-fordismo e, no meio 

deste século à revolução da microeletrônica pôde-se observar um movimento migratório 

urbano do setor industrial para o setor de serviços. Tais transformações ocorreram mais 

intensamente a partir dos anos 80 e geraram uma forma de relacionamento capital/trabalho 

diferente da anteriormente estabelecida ocorrendo, por exemplo, uma emergencial 

requalificação da força de trabalho. Visto que os sistemas operados manualmente ou 

eletromecanicamente passaram a ser, em grande parte, regidos por sistemas automatizados. 

 

Para se adequarem a esse contexto, as organizações são obrigadas a promover 

constantes mudanças, tornarem-se estruturalmente flexíveis com o objetivo de até mesmo 

evitar sua falência. Em virtude destas premências, surgem questionamentos como: o que os 

membros da organização sentem diante das mudanças? 

 

O senso comum atribui duas máximas: a primeira que é difícil lidar com gente e a 

segunda que toda a mudança gera resistência; se de fato estas afirmações fossem verdadeiras, 

respectivamente, poder-se-ia indagar: Se existe resistência e como superá-la? Ou ainda que 

etapas devam compor o processo de mudança e como implementá-lo e geri-lo diminuindo 

seus impactos negativos tanto para a empresa como para as pessoas envolvidas? Destas 

questões a que orientou a presente pesquisa refere-se à operacionalização de um processo de 

implantação de mudança. 

 

Este trabalho tem como objetivos desenvolver o assunto anteriormente mencionado, 

procurando esclarecer os processos ou, pelo menos, identificar possibilidades para que a 

mudança ocorra de forma mais “suave” nas organizações. Para tanto o desenvolvimento 

metodológico deste trabalho, além da pesquisa bibliográfica foi obtido por meio de relatos 

como esta sucedeu em uma empresa na cidade de Fortaleza em janeiro de dois mil e treze. 

Estas informações geraram o estudo de caso que será apresentado mais adiante nesta 

monografia. 
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Abordando o tema mudança refere-se à definição dada por Chiavenato (1999, p. 321) 

que “mudança é a etapa em que novas idéias e práticas são experimentadas, exercitadas e 

aprendidas. Ocorre quando há a descoberta e adoção de novas atitudes, valores, 

comportamentos”. A mudança é inerente a todo ser humano e em qualquer contexto social em 

que se encontre se considerada a sua trajetória da fase infantil à fase adulta. 

 

Os impactos proporcionados pelas mudanças organizacionais, focando principalmente 

o posicionamento dos colaboradores, suas percepções e sentimentos em reflexo das alterações 

sejam em processos, ou diretamente nas suas atividades. Sendo desenvolvida com dados do 

ano corrente e possuindo como população os colaboradores de uma organização do segmento 

bancário. 

 

Mudança organizacional é um tema sempre atual. Adquirir noções de como 

administrar essas transições é uma ferramenta fundamental para reduzir os impactos negativos 

tanto para os colaboradores com para as instituições. 

 

As mudanças são um quesito para o aperfeiçoamento das atividades de qualquer 

organização. A diferença está no conhecimento e na habilidade para vivenciá-la. Sendo assim, 

saber administrar e coordenar as mudanças é primordial para reduzir erros e frustrações. 

 

A presente monografia está subdividida em cinco capítulos, sendo, inicialmente, 

exposta uma introdução do tema, sua relevância e a metodologia utilizada para a 

concretização do trabalho. O segundo capítulo aborda um breve referencial teórico sobre 

mudança e resistência organizacional, demonstrando conceitos, as etapas da mudança, os 

tipos de resistência.  O terceiro capítulo define os principais conceitos, técnicas e modelos de 

desenvolvimento organizacional. O quarto capítulo abrange dados relevantes do setor 

bancário no Brasil e em seguida apresenta o estudo de caso. Por último, a conclusão resultante 

da pesquisa efetivada. 
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2 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

2.1 Conceitos e histórico 

 

Conforme menciona Gramigna (2007), as pressões externas e o processo de 

globalização propulsionam as organizações a buscar diferenciação no mercado. Os 

indicadores mais importantes são: competências fundamentais (destaque para o que a 

organização sabe fazer de melhor); gestão de pessoas (ocorre uma maior abertura para 

investimentos em capital humano); gestão do conhecimento (o conhecimento também se torna 

fonte de diferencial competitivo assim como as pessoas); mudanças na estrutura 

organizacional (criação de estruturas mais flexíveis, diminuição da hierarquia e criação de 

culturas mais dinâmicas) e custo de produção. 

A autora destaca, ainda, algumas práticas organizacionais que mais influenciam na 

gestão de pessoas, quais sejam: o desenvolvimento organizacional, a qualidade total e a 

reengenharia. Dentre essas técnicas, ressalta-se o desenvolvimento organizacional. Para 

Chiavenato (1999, p. 331), “o desenvolvimento organizacional é uma abordagem especial de 

mudança organizacional na qual os próprios funcionários formulam a mudança necessária e a 

implementam, muitas vezes através da assistência de um consultor interno ou externo”. 

 
O desenvolvimento organizacional (DO) é uma resposta à mudança, uma complexa 

estratégia educacional que tem por finalidade mudar as crenças, as atitudes, os 

valores e a estrutura de organizações, de modo que elas possam melhor se adaptar 

aos novos mercados, tecnologias e desafios e ao próprio ritmo vertiginoso de 

mudança. (BENNIS, 1972, p. 2) 

 

De acordo com Wagner (2009), o desenvolvimento organizacional auxilia a 

organização a implantar mudanças planejadas. As ações desenvolvidas não focam apenas os 

objetivos, mas também sua adequação ao objetivo organizacional e suas implicações. Todos 

os níveis hierárquicos da empresa tornam-se parte do processo. 

É necessário que as pessoas tenham consciência de que as mudanças são um processo 

contínuo. As ações de desenvolvimento organizacional devem ser baseadas em valores como 

respeito pelas pessoas, participação, equalização do poder, confiança e apoio. 

 
Desenvolvimento organizacional consiste em um termo utilizado para englobar uma 

série de intervenções de mudança planejada, com base em valores humanísticos e 

democráticos, que buscam melhorar a eficácia organizacional e o bem-estar dos 

funcionários. (ROBBINS, 2009, p. 267). 
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Para Bowditch e Buono (2006), o desenvolvimento organizacional representa uma 

técnica diferenciada de mudança, uma vez que enfoca tanto os processos como a cultura da 

organização, procurando trabalhar o sistema total e proporcionar um melhoramento contínuo 

dentro do ambiente organizacional. 

 

O foco é envolver todos. A participação dos colaboradores nos processos de mudança 

possibilita um maior conhecimento das atividades, mais satisfação nos envolvidos, eleva a 

sensação de controle pessoal e a confiança na gestão, melhora o desempenho organizacional e 

facilita a aceitação das mudanças. 

De acordo com Scatena (2010), a abordagem do desenvolvimento organizacional 

surgiu em 1960 com o objetivo de auxiliar no gerenciamento das mudanças planejadas, 

provendo ferramentas que possibilitassem melhorias no processo de mudança organizacional. 

Na visão desta abordagem, o primeiro passo é aumentar o comprometimento e a lealdade das 

pessoas para, com o passar do tempo, efetivar mudanças por meio do processo de 

conscientização das mesmas, o que possibilita a transformação organizacional e promove a 

mudança da cultura da empresa. 

O desenvolvimento organizacional passou a ser uma prática amplamente adotada no 

Brasil a partir dos anos 1980, representando, para as pessoas envolvidas no processo, maior 

participação. Além de focar o compartilhamento do trabalho, objetiva unificar a compreensão 

da missão, da visão e dos objetivos organizacionais, ressaltando os valores e as crenças da 

organização e, ainda, possibilitando a execução de planos setoriais em busca do cumprimento 

das metas e objetivos. 

Silva (2008) compara as atividades de desenvolvimento organizacional dos anos 1980 

com as exercidas na atualidade. No primeiro momento, os esforços eram dirigidos para o 

estudo do estilo de administração, o desenvolvimento de estratégias e a integração da 

tecnologia. Hoje, as práticas de desenvolvimento organizacional são voltadas principalmente 

ao auxílio aos gerentes, à mudança de estratégias e à cultura organizacional. 
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2.2 Principais características e aplicações do desenvolvimento organizacional 

 

Chiavenato (2008) destaca algumas características marcantes do desenvolvimento 

organizacional que o diferenciam de outros modelos e técnicas de administração de mudanças 

organizacionais, quais sejam: 

 

a) foco em toda a organização: para ocorrer de forma efetiva, a mudança precisa 

ser incorporada por toda a organização; 

b) orientação sistêmica: existe uma preocupação entre o relacionamento de todas 

as partes, que são as pessoas, a estrutura e os processos organizacionais; 

c) agente de mudança: requer um ou mais responsáveis pela coordenação da 

mudança, podendo contar com o auxílio de um consultor externo, mas sempre 

com o apoio da alta administração e de um responsável pelo pela área de 

Recursos Humanos; 

d) solução de problemas: o desenvolvimento organizacional utiliza a ferramenta 

pesquisa-ação para identificar o foco dos problemas e, por meio de suas etapas, 

encontrar soluções para reduzi-los; 

e) aprendizagem experiencial: o aprendizado deriva de experiências coletivas, 

através de atividades, discussões e reuniões em grupos; 

f) processos de grupos: as técnicas de desenvolvimento organizacional são 

conduzidas, em grande parte, visando o trabalho em grupos; 

g) retroação: as pessoas recebem feedback de suas ações referente aos processos 

em que estão envolvidas; 

h) orientação contingencial: o desenvolvimento organizacional procura 

desenvolver uma postura mais flexível nas empresas, que procure diversas 

alternativas para contornar um problema; 

i) desenvolvimento de equipes: busca a cooperação e a interação entre os 

grupos. 
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Diante do exposto, pode-se perceber que um ponto relevante para o desenvolvimento 

organizacional é o foco nas pessoas e em ações voltadas para manter a coesão da organização 

como um todo durante o processo de mudança. As características apresentadas representam 

um conjunto de práticas que qualquer organização pode adotar para diminuir os impactos que 

as mudanças proporcionam em suas estruturas sem gerar custos elevados. 

 

Bennis (1972) aprofunda a apresentação das características do desenvolvimento 

organizacional, listando outros pontos igualmente relevantes, a saber: 

 

a) independente da estratégia, o desenvolvimento organizacional geralmente foca 

nos valores, atitudes, relações e clima organizacional, sendo as “variáveis das 

pessoas” mais relevantes que metas, estruturas e tecnologias da organização; 

 

b) o desenvolvimento organizacional objetiva auxiliar a condução das mudanças 

almejadas, as quais são diretamente ligadas à necessidade organizacional e 

podem ser divididas em três categorias: problemas de destino (crescimento, 

identidade e revitalização), problemas de satisfação e desenvolvimento humano 

e problemas de eficiência organizacional; 

 

c) o desenvolvimento organizacional se baseia em uma estratégia educacional que 

enfatiza métodos baseados na experiência passada (feedback de dados, 

treinamento de sensitividade, reunião de confrontação dentre outros) para, 

assim, planejar suas ações; 

 

d) pelo menos durante a fase inicial da mudança, é essencial para a organização 

contar com o auxílio de um agente de mudança externo; 

 

e) a palavra-chave no desenvolvimento organizacional é a colaboração. Sem 

confiança mútua entre o agente de mudanças e os membros da organização, 

torna-se difícil a implantação de qualquer mudança. 
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Conforme Chiavenato (2008), independente do método escolhido, há três grandes 

aplicações dos modelos e técnicas de desenvolvimento organizacional para as organizações, a 

saber: 

 

a) aquisições ou fusões de empresas: o desenvolvimento organizacional pode 

auxiliar na integração dos aspectos culturais como valores, crenças e práticas 

entre as empresas, reduzindo a ansiedade e o estresse dos colaboradores; 

 

b) declínio/revitalização organizacional: as técnicas de desenvolvimento 

organizacional reduzem os conflitos, tais como falta de confiança, absenteísmo 

e rotatividade, entre as fases de declínio e revitalização, utilizando processos 

como comunicação aberta e busca por inovação; 

 

c) administração de conflitos: busca a solução de possíveis conflitos inerentes às 

mudanças ocorridas na organização. 

 

Pode-se constatar que os modelos e técnicas advindos do desenvolvimento 

organizacional são necessários para as organizações durante qualquer fase do seu ciclo de 

vida. Contudo, as organizações costumam requerê-los com mais frequência quando enfrentam 

alguma mudança mais profunda. 

 

Uma vez que são encontrados, na literatura, diversos modelos e técnicas de 

desenvolvimento organizacional, serão apresentados, nas seções seguintes, os mais citados 

como a pesquisa-ação, os modelos e técnicas de intervenção, o modelo do Grade Gerencial e 

o modelo de Lawrence e Lorsh. 

 

2.3 Pesquisa-ação  

 

A pesquisa-ação é uma das metodologias utilizadas pelo desenvolvimento 

organizacional para auxiliar na identificação do problema bem como no desenvolvimento de 

alternativas para corrigi-lo. Wagner (2009) descreve o modelo em sete etapas, quais sejam: 

a) identificação do problema: inicialmente, busca-se a formulação do problema 

e a identificação das suas possíveis causas. Às vezes, é necessário contar com o 

auxílio de um agente de mudanças para facilitar o processo; 
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b) consulta com o agente de mudanças: o gerente e o agente de mudanças, após 

especificarem o problema, procuram desenvolver um conjunto de soluções para 

avaliar a que melhor se compatibiliza com as necessidades da organização; 

 

c) coleta de dados e diagnóstico provisório: fase destinada ao aprofundamento 

do problema por meio da reunião de dados obtidos em conversas e entrevistas 

informais sobre o mesmo; 

 

d) feedback para a organização cliente: o diagnóstico inicial deve ser 

apresentado à alta administração para que, com o seu apoio, as correções 

necessárias sejam mais facilmente implementadas; 

 

e) diagnóstico conjunto e planejamento da ação: os demais envolvidos no 

processo de mudança também participam do planejamento das ações; 

 

f) ação: a organização põe em prática todos os processos anteriormente 

projetados,  momento este no qual, também, podem ser coletados novos dados; 

 

g) coleta de dados e avaliação pós-ação: uma vez que o processo de pesquisa-

ação é cíclico, esta última etapa realiza a análise final da situação para 

monitorar o alcance dos objetivos ou a necessidade de buscar novas soluções. 

 

Figura 1: Modelo de pesquisa-ação. 

 

Fonte: Wagner (2009, p. 379). 
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Silva (2008) constata que a etapa de diagnóstico requer habilidades para trabalhar com 

a análise dos aspectos visíveis e, principalmente, para lidar com os aspectos ocultos, 

destacando a analogia da organização com um iceberg, como se pode visualizar na figura a 

seguir: 

 

Figura 2: O iceberg organizacional com seus elementos de diagnóstico. 

 

 
Fonte: Silva (2008, p. 378). 

 

Uma vez que seria dispendioso trabalhar todas essas variáveis, o autor apresenta 

quatro estratégias para facilitar a etapa do diagnóstico: revisão de registros (ao acompanhar os 

registros, pode-se avaliar a frequência dos problemas, as principais reclamações e o 

desempenho financeiro da organização), entrevistas, questionários de pesquisa e observação 

direta. A seguir, um quadro comparativo destas estratégias: 

 

 

Figura 3: Forças e fraquezas das diversas abordagens de diagnóstico. 

 

Abordagem de 

diagnóstico 

Forças principais Fraquezas principais 

 

Revisão de registros 

Prevê perspectiva histórica de 

longo período 

 

Fotos e figuras confirmam ou 

refutam as intenções e/ou 

percepções dos empregados 

Consume muito tempo 

 

Manutenção incorreta do 

arquivo pode ser destrutiva 
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Entrevistas 

O contato face a face é 

revelador (linguagem 

corporal) 

 

Questões podem ser inseridas 

no momento, para sondar 

áreas importantes 

Os entrevistados geralmente 

tentam parecer bons aos olhos 

do entrevistador 

 

Há consumo de tempo e custos 

se uma grande amostra é 

exigida 

 

 

Questionários de 

pesquisa 

Adequado para grandes 

amostras 

 

A administração é eficiente 

em tempo e custo 

Questionários pré-elaborados 

podem formular questões 

erradas 

 

A preparação e interpretação 

de questionários ‘em casa’ 

podem consumir muito tempo 

e custar caro 

 

 

Observação direta 

Os comportamentos falam 

por si mesmos (ações dizem 

mais que palavras) 

 

Problemas previamente 

desconhecidos podem ser 

localizados por um 

observador externo treinado 

A preparação do observador 

geralmente provoca 

comportamentos anormais dos 

indivíduos 

 

Consumo de tempo e custos 

ocorrem se uma grande 

amostra é exigida 

 

Fonte: Silva (2008, p. 379).  

 

Pode-se inferir que, dentre as estratégias mencionadas para facilitar a obtenção de 

dados, os quais, por sua vez, auxiliam no diagnóstico do problema, não existe aquela que seja 

perfeita ou não requeira dispêndio de recursos financeiros e de tempo. Além disso, vale 

ressaltar que a utilização de uma não necessariamente requer a exclusão da outra. 

 

2.4 Modelos ou técnicas de intervenção 

 

Há diversos modelos ou técnicas de intervenção referentes ao desenvolvimento 

organizacional. A distinção entre eles diz respeito à profundidade e ao objetivo da mudança. 

A profundidade representa o grau de intensidade da mudança, que pode ser superficial ou 

profundo, enquanto o objetivo se refere ao foco da mudança, o qual pode variar desde as 

relações interpessoais e grupais até a organização por completo. Wagner (2009) menciona 

algumas técnicas de intervenções que podem ser aplicadas de acordo com a necessidade 

organizacional, a saber: 
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a) intervenções interpessoais: as técnicas mais conhecidas são a análise de 

papéis e o treinamento de sensibilidade. A primeira é mais superficial e 

objetiva reduzir os conflitos de papéis organizacionais. Nela, tanto o indivíduo 

como o grupo faz uma análise das suas expectativas quanto as suas funções e 

procura encontrar um equilíbrio quanto ao alcance das mesmas. A segunda, por 

sua vez, procura estruturar as relações interpessoais por meio da troca de ideias 

e opiniões; 

b) intervenções grupais: procuram reduzir problemas de desempenho e 

liderança. As técnicas mais comuns são a consultoria de processo, a qual 

analisa como as atividades são feitas e auxilia o grupo a diminuir as barreiras 

de comunicação e a melhor compreenderem os processos de liderança, e o 

desenvolvimento de equipes, que procura avaliar e modificar as atividades dos 

grupos de modo a reduzir os conflitos e requer mudanças mais profundas; 

 

c) intervenções intergrupais: buscam reduzir conflitos entre os grupos. A 

primeira intervenção é a mediação de terceiros, a qual se compromete, 

basicamente, em solucionar mal-entendidos e busca incentivar a comunicação 

interna. A formação de equipe intergrupal é uma intervenção mais profunda, 

pois provoca a interação entre os grupos, promovendo alterações que 

possibilitam a compreensão do pensamento e das necessidades do outro grupo; 

 

d) intervenções organizacionais: possuem o objetivo de corrigir problemas com 

a comunicação e a coordenação e proporcionam impactos estruturais e 

culturais na organização. As técnicas mais comuns são o feedback de 

pesquisa, onde o foco é no compartilhamento das informações e a mudança é 

tratada em segundo plano, e o planejamento de sistemas abertos, que amplia o 

foco na compreensão da missão da organização e nos principais clientes, e no 

qual as ações são planejadas cuidadosamente, de modo a conciliar os 

interesses da organização com o de seus stakeholders. 
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As técnicas de DO são geralmente aplicadas em uma sequência definida. O ponto de 

partida é melhorar inicialmente a sensibilidade intrapessoal para posteriormente 

melhorar e incentivar os seus relacionamentos interpessoais. A seguir, inicia-se a 

formação e desenvolvimento de equipes com técnicas intragrupais, às quais se 

seguem as técnicas intergrupais necessárias para integrar as diferentes equipes entre 

si e, mais adiante, as técnicas intraorganizacionais a serem alcançadas mediante o 

trabalho conjunto e coordenado das diferentes equipes envolvidas. (CHIAVENATO, 

1999, p. 335). 

 

Como se pode visualizar, as organizações podem se valer de diversas técnicas para 

lidar com seus conflitos organizacionais. Essa divisão entre os tipos de intervenção facilita 

para a organização optar pela técnica direcionada ao foco do seu problema, reduzindo custos e 

ganhando tempo para investir em outras atividades. 

 

2.5 Modelos de desenvolvimento organizacional 

 

Há diversos modelos de desenvolvimento organizacional que podem ser facilmente 

incorporados pelas organizações. Conforme Chiavenato (2008), dois desses modelos merecem 

destaque: o do Grade Gerencial e o de Lawrence e Lorsh. 

 

O Grade Gerencial é uma técnica de mudança planejada, idealizada por Robert R. 

Blake e Jane Mouton. Este modelo foca a preocupação do gestor com duas variáveis de 

extrema relevância para a organização: a produção e as pessoas. O modelo avalia de um a 

nove cada uma dessas variáveis, representando o número 1 uma baixa importância e o número 

9 uma elevada preocupação do gestor. Na figura abaixo, pode-se visualizar os cinco tipos de 

gestão conforme o Grade Gerencial: 

 

Figura 4: Estilos gerenciais. 

 

 

Fonte: Chiavenato (2008, p. 182). 
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De acordo com Lacombe (2008), cada um dos estilos gerenciais apresentados 

considera aspectos relevantes da postura do gestor frente aos subordinados, tais como critérios 

de avaliação, modo de lidar com conflitos e tomada de decisão. Sendo assim, o autor 

caracteriza cada um dos estilos acima do seguinte modo: 

 

a) estilo gerencial 9.1: a preocupação com a produção está acima de qualquer 

outra atividade dentro da organização. A relação com os subordinados é 

extremamente autoritária; 

 

b) estilo gerencial 1.9: as pessoas são mais importantes que a produção. O gestor 

acredita que funcionários felizes e motivados não precisam de forte supervisão 

para a concretização de suas atividades; 

 

c) estilo gerencial 1.1: não há preocupação do gestor nem com as pessoas nem 

com a produção. O gestor age de modo passivo, deixando que os funcionários 

conduzam as suas atividades da forma que querem; 

 

d) estilo gerencial 5.5: partindo do pressuposto de que os objetivos individuais e 

os objetivos organizacionais não são compatíveis. Nesse estado o gerente 

funciona com um intermediador e procura fazer com que as duas variáveis 

tenham a atenção satisfatória; 

 

e) estilo gerencial 9.9: nesse estilo o gestor compreende que as duas variáveis 

são interligadas e que possuem a mesma importância. E que a participação e o 

envolvimento das pessoas permite que os processos produtivos fluam melhor. 

 

Chiavenato (2008) explica que o modelo do Grade Gerencial é composto por seis 

fases, quais sejam: 

 

a) seminários de laboratório: têm o objetivo de avaliar o desempenho 

organizacional de todas as áreas do topo para a base, sendo que as próprias 

equipes avaliam suas áreas; 

 

b) desenvolvimento de equipes: a avaliação passa a ser realizada por equipes 

para estimular o trabalho em grupo. Estas possuem a missão de identificar os 

problemas e gerar soluções viáveis; 
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c) reuniões de confrontação intergrupais: têm o objetivo de melhorar a 

dinâmica entre os grupos e enfatizar a coordenação e a cooperação; 

 

d) estabelecimento de objetivos organizacionais: destina-se à definição de 

metas e estratégias da organização, sendo responsabilidade da cúpula 

organizacional; 

 

e) implantação por meio das equipes: os colaboradores, em conjunto, elaboram 

os planos operacionais para o alcance das metas e objetivos impostos pela 

cúpula organizacional; 

 

f) avaliação dos resultados: seja realizada pelos agentes de mudança ou mesmo 

pelos membros da cúpula, a avaliação é uma ferramenta fundamental para 

mensurar o alcance das ações realizadas, bem como identificar possíveis 

disfunções que ainda necessitam de correção. 

 

O modelo de Lawrence e Lorsch se resume em quatro etapas, as quais se encontram 

enumeradas abaixo: 

 

a) diagnóstico: durante o diagnóstico, os agentes da mudança realizam um 

levantamento da organização e do ambiente ao seu redor para identificar a atual 

situação da organização e aonde se quer chegar; 

 

b) planejamento da ação: a etapa do planejamento envolve a escolha dos 

métodos de mudança necessários para que a organização continue a se 

desenvolver; 

 

c) implementação e monitoramento: a fase de implementação e monitoramento 

representa o início das mudanças, sendo o monitoramento primordial para 

assegurar o bom desempenho; 

 

d) avaliação: por fim, a avaliação se destina a identificar as metas realmente 

alcançadas e, caso seja necessário, inicia-se um novo diagnóstico, retomando o 

ciclo. 
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3 RESISTÊNCIAS DOS TRABALHADORES ÀS MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS 

 

 Como dito anteriormente, existe um preconceito de que as pessoas, de modo geral, são 

resistentes à mudança. Por isso, cabe, inicialmente, tecer conceitos de mudança e mostrar 

como esta ocorre no ambiente de trabalho. 

 

3.1 Tipos de mudanças 

 

As organizações podem reagir às mudanças de forma reativa ou proativa. A postura 

será determinada de acordo com a percepção da instituição quanto à necessidade e à 

viabilidade da mudança. Chiavenato (2008) apresenta os quatro principais tipos de mudança 

que podem ser implementados pelas organizações, a saber: 

 

a) contínua: esse tipo de mudança requer uma visão em longo prazo e uma 

administração mais participativa. Visa à melhoria contínua e à qualidade total e 

deve ser implantada de baixo para cima; 

 

b) planejada: é uma mudança usualmente realizada nos aspectos culturais e 

comportamentais das organizações. Visa ao desenvolvimento organizacional e 

requer ações em médio e longo prazo; 

 

c) radicais: são mudanças que partem de cima para baixo e buscam o redesenho 

dos processos organizacionais; 

 

d) estratégica: objetiva modificar o posicionamento da empresa. Uma técnica 

bastante utilizada é a do Balanced Scorecard (BSC), a qual busca equilibrar o 

interesse dos clientes, dos acionistas e os processos internos. 

 

3.2 Etapas de um processo de mudança 

 

Conforme Hitt, Miller e Colella (2007), uma das formas de mudança planejada mais 

conhecida é o modelo de três etapas de Kurt Lewin. Abaixo, são descritas as fases do 

processo e, em seguida, há uma ilustração do modelo segundo Chiavenato (2009): 
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a) descongelamento: primeiramente deve-se apresentar uma razão fundamentada 

para a necessidade da mudança. Posteriormente, analisar e expor para o grupo 

envolvido os fatores negativos que podem ocorrer se a mudança em questão 

não for implementada. Por fim, difundir entre os participantes a ideia de que 

podem mudar com êxito; 

 

b) movimento: momento para manter os colaboradores informados sobre a 

mudança e fornecer argumentos convincentes quanto ao processo em questão. 

Poder-se-á adotar táticas como teste-piloto, consultores externos e divulgação; 

 

c) recongelamento: busca a continuidade do processo implantado, tornando o 

novo uma regra geral. O inter-relacionamento neste processo pode ser visto na 

figura abaixo: 

Figura 5: O processo de mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2008, p. 375). 

 

3.3 Pressões para a mudança organizacional 

  

Segundo Hitt, Miller e Colella (2007), as pressões para a mudança são classificadas 

basicamente em duas categorias: internas e externas. As pressões internas ocorrem na 

dinâmica interna das organizações, sendo seus tipos mais comuns as forças naturais do ciclo 

de vida e as discrepâncias entre aspirações e desempenhos, mostradas abaixo: 

 

Descongelamento Mudança Recongelamento 

Velhas ideias e práticas 

são derretidas, 

abandonadas e 

desaprendidas 

Novas idéias e 

práticas são exercidas 

e aprendidas 

Novas idéias e práticas 

são incorporadas 

definitivamente ao 

comportamento 

Identificação Internalização Suporte Reforço 
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a) forças naturais do ciclo de vida: são pressões normais para qualquer 

organização durante seus estágios de desenvolvimento. Dentre os vários 

modelos que definem o ciclo de vida organizacional, pode-se destacar um que 

define quatro fases: 

 

– empreendedorismo: etapa destinada à criação de produtos e à busca por um 

nicho de mercado. Inicia-se um crescimento organizacional de modo que se 

tornam necessárias a contratação de mais funcionários e a implantação de 

um processo de seleção e treinamento mais rigoroso; 

– coletividade: fase de contínuo crescimento em que é necessário incorporar 

processos formais referentes à coordenação e ao controle; 

– formalização e controle: existe cada vez mais a necessidade de padronização 

nos resultados organizacionais; 

– elaboração: há um maior equilíbrio na organização; 

b) discrepâncias entre aspirações e desempenhos: quando indivíduos ou grupos 

de trabalho não estão alcançando o desempenho esperado, há uma tendência de 

que ocorram alterações nos processos de modo a reverter o quadro negativo em 

que se encontram. 

As pressões externas, por sua vez, exercem tanta influência quanto às internas e, se 

não forem acompanhadas pela organização, podem comprometer suas ações, podendo até 

mesmo resultar em falência da mesma. As pressões externas mais comuns são: 

 

a) avanços tecnológicos: provocam mudanças nos processos e nos produtos. As 

organizações que não conseguirem se adaptar, provavelmente irão se tornar 

obsoletas e ineficientes; 

 

b) introdução e extinção de regulamentações governamentais: o governo pode 

facilitar ou não a dinâmica organizacional mediante regulamentações; 

 

c) mudança de valores estabelecidos pela sociedade: mais uma vez o consumo 

de bens ou serviços é influenciado pelos valores difundidos na sociedade; 
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d) dinâmica política inconstante: tanto a política externa quanto a do próprio 

país pode estabelecer parâmetros que desestabilizem algumas organizações; 

 

e) mudanças nas características demográficas: representa outro fator externo 

que interfere nas rotinas de trabalho das organizações; 

 

f) crescente interdependência nas relações internacionais: reforça a 

necessidade de as organizações terem conhecimento do que ocorre em outros 

países. 

Figura 6: Pressões internas e externas para a mudança organizacional. 

 

 

 

Fonte: Hitt, Miller e Colella (2007, p. 418) 

 

Pode-se inferir que as organizações são inseridas em um cenário predominantemente 

instável, o qual as força a promover contínuas mudanças em suas estruturas a fim de 

possibilitar o seu desenvolvimento e a manutenção das suas atividades. Esse conjunto de 
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forças nem sempre atua de forma negativa, pois também impulsiona as organizações a 

tornarem suas estruturas mais flexíveis e a inovarem os seus processos.  

 

Jones (2010) apresenta uma visão favorável referente às mudanças externas. Segundo 

este autor, essas variáveis atuam como um conjunto de forças propulsoras de mudanças, 

podendo ser categorizadas em quatro vertentes, a saber:  

 

a) concorrência (força competitiva): força a organização a realizar mudanças 

em processos e a buscar novas tecnologias com o objetivo de torná-la superior 

aos seus concorrentes; 

 

b) forças econômicas, políticas e globais: direcionam a produção ou a prestação 

de serviços da organização. Na busca por melhores mercados e ganhos 

financeiros, a organização necessita estar aberta a novas culturas e à atuação no 

mercado externo; 

 

c) forças demográficas e sociais: irão determinar tanto o direcionamento dos 

produtos e serviços ao público-alvo, bem como configurar a realidade 

organizacional quanto à força de trabalho, representando a diversidade dentro 

da empresa; 

 

d) forças éticas: principalmente nos dias atuais, a ética organizacional é um fator 

determinante na aceitação das empresas pelo público. Considerando a 

importância dessa variável, as organizações objetivam tornar suas ações 

conhecidas, divulgando seus resultados de maneira ética. 

 

Diante de todas essas forças que impulsionam as organizações a mudar, estas 

necessitam preparar suas estruturas para a mudança. O melhor caminho para passar por essa 

fase de transição é identificar o que precisa ser modificado e, principalmente, que impacto 

essa mudança representa para a organização como um todo. Deste modo, a seção seguinte 

aborda pontos relevantes para serem seguidos ao iniciar o processo de mudança 

organizacional. 
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3.4 Lista de checagem para a mudança 

 

Conforme Cohen e Fink (2003), um dos primeiros passos para a mudança 

organizacional é identificar o número de indivíduos inseridos em seu contexto, uma vez que 

essas mudanças podem atingir um único indivíduo, um grupo, alguns setores ou a organização 

por completo. Nesse ponto, os autores citam quatro processos fundamentais para iniciar a 

mudança: identificar onde está a tensão no sistema; analisar o grau de conexão entre a unidade 

com problemas e os outros setores; conhecer em que medida a organização opera 

hierarquicamente e identificar em que parte existe maior predisposição para a mudança. 

 

A tensão pode ser considerada um fator impulsionador de mudanças. Contudo, em 

algumas ocasiões, situações com dois extremos podem proporcionar certa resistência. Os 

indivíduos no centro dessa tensão são os mais propensos à mudança. 

 

Quanto maior for a autonomia da unidade envolvida no processo de mudança, os 

processos ocorrem mais facilmente e proporcionam menores impactos sobre as outras 

unidades da organização. 

 

Para a mudança ser efetiva, não pode haver, simplesmente, uma imposição de cima 

para baixo, tampouco iniciar de baixo sem o apoio do alto escalão. É necessário que haja um 

determinado equilíbrio entre os diversos níveis organizacionais para que a mudança ocorra da 

melhor forma. Iniciar o processo de mudança com o apoio das áreas envolvidas ou reduzir os 

fatores de resistência representa uma ótima estratégia para o sucesso da organização. 

 

3.5 Métodos de mudança organizacional 

 

Há diversos métodos para administrar a mudança organizacional. Segundo Cohen e 

Fink, alguns desses métodos podem ser apresentados dentro de três categorias, a saber: 

 

a) métodos de mudança ligados diretamente aos fatores ambientais: 

 

– mudanças pessoais: demissões ou remanejamentos de pessoas podem gerar 

diminuição do desempenho, problemas de trabalho em grupo e elevar o 

nível de insegurança dos colaboradores; 
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– treinamento e capacitação: representa uma necessidade primordial em 

qualquer organização. As empresas buscam constantemente a revisão dos 

seus processos e possibilitar aos seus colaboradores ferramentas que 

agilizem suas atividades e elevem sua produtividade. Esses processos 

precisam de estruturação e coordenação, pois nem todos os envolvidos 

aderem aos mesmos facilmente; 

 

– tecnologia e layout do posto de trabalho: em determinadas situações, uma 

simples mudança no layout organizacional ou o investimento em uma nova 

tecnologia representa uma peça-chave no desempenho da empresa; 

 

– planos de incentivo: alterações nessa variável afetam diretamente o 

comportamento dos envolvidos. Precisa-se realizar uma boa avaliação 

devido às diferenças pessoais e, consequentemente, à dificuldade de definir 

uma recompensa bem aceita por todos; 

 

– cultura do ambiente: é o aspecto mais difícil de ser modificado, requer 

planejamento; 

 

b) métodos para mudar o sistema requerido, o qual está sob o controle direto e 

imediato do gerente como, por exemplo, a alocação de trabalhos e a definição 

de tarefas, padrões e rotinas: 

 

– exames das descrições de cargo e das relações de trabalho: podem servir 

como centro da mudança e diminuem problemas ligados a responsabilidades 

e autoridade; 

 

– modificações no cargo: são alterações feitas de acordo com a necessidade de 

conciliar as funções exercidas com o indivíduo responsável por elas. Cada 

vez mais busca-se, como medida de combate ao absenteísmo, enriquecer os 

cargos assim como formar equipes para maior integração; 

 

– horários de trabalho alternativos: funcionam como ferramenta para 

equilibrar tanto as necessidades individuais como as organizacionais; 
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– trabalho em casa: forma de dar mais liberdade ao colaborador bem como 

diminuir custos da organização; 

 

– reformulação dos objetivos do trabalho: modificações simples podem 

motivar os indivíduos a quebrar a rotina e os velhos paradigmas; 

 

c) métodos para mudar o sistema emergente, o qual foca a organização como a 

soma de todas as partes: 

 

– aconselhamento/orientação: ferramenta para minimizar dificuldades que se 

referem a um indivíduo. Como exemplo, os programas de assistência; 

 

– consulta a terceiros: participação de outro indivíduo, podendo ser arbitrária 

ou mediadora, para resolver um conflito existente entre duas pessoas ou 

grupos; 

 

– treinamento de grupos: consultoria de processos e de formação de equipes; 

 

– confronto entre grupos: com um mediador, esse confronto pode 

proporcionar novas ideias e diminuir o choque de opiniões contrárias; 

 

– pesquisa de feedback: é importante para a organização ter retorno sobre o 

que os seus colaboradores pensam e sentem depois das alterações 

implantadas. 

 

O processo de mudança precisa ter o apoio dos indivíduos para ser desenvolvido. As 

organizações devem preparar as pessoas para a mudança, sendo que sem comunicação e 

provisão de um ambiente favorável, o que tiver sido planejado não será realmente 

incorporado. 

As mudanças proporcionam modificações na rotina, aumento de responsabilidades e 

novas práticas, os quais nem sempre são facilmente perceptíveis para os envolvidos.  Cada um 

possui um limiar diferenciado quanto à capacidade de lidar com a mudança, sendo que quanto 

mais profunda e proporcionadora de alterações for a mudança, maiores serão os níveis de 

preocupação, conforme pode-se visualizar na figura abaixo: 
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Figura 7: As mudanças e o limiar de sensibilidade das pessoas. 

 

 

 

Nível de 
mudança 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2008, p. 292). 

 

Nota-se que os indivíduos reagem de acordo com o impacto das mudanças sobre suas 

rotinas. Considerando as mais diversas nomenclaturas e os inúmeros tipos de mudanças 

citados pelos mais variados autores, pode-se resumir que as mudanças são basicamente 

classificadas nas que alteram apenas alguns aspectos da organização e nas que atingem a 

organização como um todo. 

 

Observando essa simplificada classificação e voltando à análise da figura acima, pode-

se deduzir que as mudanças que modificam apenas alguns aspectos são aquelas que realizam 

pequenos ajustes de forma contínua e que, deste modo, causam um impacto menor nas 

pessoas envolvidas. 

 

 Por sua vez, as mudanças que afetam a organização como um todo geram uma maior 

ruptura nos padrões já consolidados e incorporados, o que proporciona uma alteração mais 

profunda, afetando as pessoas envolvidas com mais intensidade. 

 

3.6 Resistência à mudança 

 

Caracterizadas as formas de mudança que dizem respeito ao presente estudo, passa-se 

a identificar as formas de resistência que, porventura, possam ter relacionamento com as 

mudanças anteriormente vistas. 

Elevado 

  Baixo 

As mudanças causam forte pressão sobre as 

pessoas, causando-lhes grande preocupação, 

aflição e ansiedade. 

 

As mudanças são percebidas pelas pessoas. As 

pessoas convivem com as mudanças, mas 

preocupadas e ansiosas. Limiar de 

sensibilidade das 

pessoas 
As mudanças são levemente percebidas pelas 

pessoas. As pessoas convivem rotineiramente e 

quase sem perceber os efeitos das mudanças. 

As mudanças são imperceptíveis às pessoas. As 

pessoas convivem inconscientemente com as 

mudanças e quase sem o perceber. 
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Segundo Ansoff e McDonnell (1993, p. 465), 

 
A resistência à mudança é um fenômeno que possui várias faces que podem 

provocar atrasos, custos altos e, ainda, instabilidades inesperadas durante o processo 

de mudança organizacional. Manifesta-se ao longo de toda história de uma mudança 

e inicia-se desde a implantação, quando ocorrem atrasos decorridos das ineficiências 

imprevistas, retardando a mudança e aumentando, assim, seus custos originais 

previstos. 

 

Conforme Chiavenato (2008), os indivíduos envolvidos no processo de mudança 

reagem à mesma de forma positiva ou negativa, existindo uma variação entre esses opostos 

dividida em seis níveis. A figura, a seguir, simplifica essa análise: 

 
Figura 8: Possíveis tipos de aceitação da mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Chiavenato (2008, p. 294). 

 

A mudança, de acordo com Cohen e Fink (2003), provoca uma sensação de incerteza 

nos indivíduos. De modo geral, representa a substituição do conhecido pelo desconhecido. É 

preciso considerar que cada indivíduo possui uma propensão distinta para o risco e essa 

percepção afeta suas ações frente à mudança. 

Para alguns, a mudança representa uma possível ameaça à posição em que se 

encontram na organização, pois desconhecem os benefícios que a mesma pode propiciar. Para 

outros, a resistência é resultante apenas da falta de conhecimento e informação sobre o 

processo de mudança e suas implicações. Existem, ainda, pessoas que percebem a mudança 

como uma perda direta, seja de poder, status ou privilégios. Este pensamento é reforçado por 

POSITIVA 

Aceitação da 

Mudança 

NEGATIVA 

Proação: quando os envolvidos tomam iniciativa própria para mudar 

Aceitação: as pessoas mudam através de argumentos apresentados 

Reação: as pessoas mudam porque são estimuladas 

Acomodação: as pessoas se acomodam ao cotidiano rotineiro 

Defesa: as pessoas se defendem de possíveis mudanças 

Obstrução: as pessoas lutam contra a mudança 
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Cohen e Fink (2003, p. 350), quando afirmam que “as pessoas resistem à mudança quando 

consideram que suas consequências são negativas”. 

 

As mudanças interferem no sistema social da empresa, podendo ou não causar 

prejuízos. Por isso, precisam de gerenciamento durante sua implementação e 

desenvolvimento. As organizações precisam ter uma postura mais flexível para qualquer 

intervenção necessária de acordo com os feedbacks fornecidos pelos funcionários. 

Conforme Hitt, Miller e Colella (2007), os fatores que causam a resistência podem ser 

enquadrados em quatro categorias: falta de entendimento, diferentes avaliações, interesses 

pessoais e baixa tolerância à mudança. 

A falta de entendimento é promovida pela insegurança proporcionada pela incerteza 

que a mudança gera no ambiente futuro da organização. A comunicação efetiva é uma das 

ferramentas que possibilita, aos gestores da mudança, reduzir este efeito negativo. 

A resistência à mudança, em certas ocasiões, pode ser gerada por parte da própria 

administração das organizações. Em alguns casos, é resultante da interdependência dos 

subsistemas, devido à hierarquia existente entre os mesmos. Às vezes, evitar a mudança 

aparenta uma certa estabilidade no ambiente interno da organização. Isto pode ocorrer devido 

ao receio de que a mudança proporcione uma redistribuição da autoridade e da tomada de 

decisão, ocasionando perda de poder. 

 

3.7 Fontes de resistência 

 

Como exposto anteriormente, o processo de mudança requer esforços para lidar com 

um conjunto de forças ao seu redor. Por isso, buscam-se programas de mudanças planejadas 

que atuem diminuindo as forças restritivas e aumentando as forças impulsionadoras. 

 

Esse conjunto de forças pode ser de muitos tipos e afeta o comportamento ou o 

desempenho a níveis individuais, grupais ou até mesmo organizacionais. Na figura abaixo, 

encontra-se a ilustração do modelo de Lewin, que representa claramente esse campo de 

forças: 
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Figura 9: Diagrama de campo de forças. 

 

 

 

 

 

                                    Nova tecnologia                              Normas de desempenho do grupo 

                                                                                

                      Matérias-primas melhores                              Medo da mudança 

 

              Concorrência de outros grupos                              Complacência dos membros 

 

                               Pressões do superior                              Habilidades bem aprendidas 

 

 

 

  

Fonte: Stoner & Freeman (1995, p. 302). 

Conforme Stoner e Freeman (1995), as forças de resistência à mudança organizacional 

podem ser divididas em três categorias, a saber:  

a) cultura organizacional: faz parte da identificação da organização. Representa 

o conjunto de crenças e valores em que se baseia e que, de certo modo, 

influencia as atitudes dos funcionários. Qualquer mudança que tem como 

objetivo modificar algo no aspecto cultural da organização enfrentará grande 

resistência; 

b) interesses pessoais: mesmo de acordo com as práticas da cultura em que se 

encontram inseridas, quando expostas a mudanças que afetem seu estado atual, 

as pessoas tendem a reagir negativamente, seja pelo medo, seja pela 

insegurança de enfrentar uma nova estrutura organizacional ou um trabalho 

reformulado; 

c) percepções individuais dos objetivos e estratégias da organização: novos 

objetivos e estratégias são difíceis de serem incorporados pelos funcionários, 

muitas vezes devido à estabilidade que há em seus trabalhos como também 

pela falta de informações. 

Jones (2010) classifica a resistência à mudança em três níveis: organizacional, 

individual e grupal. No nível organizacional, muitas variáveis podem influenciar 

negativamente o processo de mudança. Dentre elas, destacam-se: as relações de poder e 

Forças de mudança Forças que mantêm o status quo 

Nível atual de 

desempenho 
 

desempenho 

  Nível mais alto 

 de desempenho 

 

desempenho 
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conflito, diferenças na orientação funcional, estrutura mecanicista e a própria cultura da 

organização. 

As relações de poder e conflito constantemente interferem no desempenho 

organizacional e, na maioria das vezes, durante o período de mudanças, essas relações tendem 

a se intensificar devido à possibilidade de a mudança modificar essa relação como, por 

exemplo, favorecer uma área em detrimento de outra. 

Por sua vez, a mudança também gera resistência nas diferentes áreas da organização, 

pelo fato de que cada área possui uma visão distinta quanto aos problemas e, principalmente, 

quanto às ações que deveriam ser tomadas para facilitar o desempenho de suas atividades. 

Nesse contexto, para a organização iniciar qualquer modificação, torna-se difícil compreender 

a origem do problema e identificar soluções viáveis. 

A estrutura mecanicista, ainda solidificada em muitas organizações, representa outra 

forma de resistência a nível organizacional, pois a tomada de decisão centralizada e o excesso 

de rotinas e controles impedem o envolvimento das pessoas e a livre iniciativa para as 

mudanças. 

A cultura, quando fortemente enraizada, também se torna, muitas vezes, um fator de 

resistência. Devido à presença de valores e normas muito incorporados pelos membros da 

organização, se a mudança promover alterações nessa estrutura, o fator psicológico das 

pessoas serão afetados e passará a haver resistência. 

Além dos já mencionados fatores de resistência organizacional, podemos expandir 

essa listagem com mais alguns empecilhos para o processo de mudança. A saber: âmbito da 

mudança; ameaça ao conhecimento técnico e ameaça à distribuição de recursos. 

O âmbito da mudança irá determinar a extensão da mesma dentro da organização. 

Quanto mais áreas envolver, mais fácil será incorporar e manter a mudança. Por outro lado, se 

envolver poucas áreas, a força da mudança será menor e dificilmente mantida. 

A questão da ameaça ao conhecimento técnico e à distribuição dos recursos faz parte 

do estado atual da organização. Desfazer-se do conhecimento adquirido para treinar e 

desenvolver novas habilidades representa um grande desgaste para a mesma. Ademais, 

modificar a forma como os recursos são distribuídos pode gerar complicação entre os setores. 
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A resistência a nível individual também gera muitos problemas na implantação de 

mudanças. Geralmente, o fator que afeta mais os colaboradores é a insegurança quanto às 

consequências da mudança. O hábito também influencia negativamente, pois as pessoas se 

acostumam com uma rotina e, dificilmente, permitem-se modificar suas ações. Outro ponto a 

destacar é a percepção seletiva das informações, pois as pessoas tendem a ouvir e a se 

interessar apenas pelo que as afetam diretamente. Como reação, há a possibilidade de 

aumentar os índices de absenteísmo e de rotatividade na empresa. 

A forma de resistência a nível grupal ocorre quando a mudança afeta diretamente o 

modo como os grupos se comportam como, por exemplo, quando há recusa de alteração nos 

membros do grupo ou na distribuição das tarefas. O pensamento grupal tem um forte impacto 

sobre as ações do grupo, o que mantém sua coesão e, muitas vezes, interfere no processo de 

mudança. 

 

3.8 Técnicas de desenvolvimento organizacional para lidar com a resistência 

 

Como mencionado no capítulo anterior, a resistência às mudanças é uma variável que 

dificulta os processos de implantação e desenvolvimento durante o período de transição. Uma 

vez que já foram apresentadas as suas formas assim como os seus impactos sobre a 

organização, vale destacar algumas técnicas advindas do desenvolvimento organizacional que 

podem reduzir os diversos tipos de resistência, a saber: 

 

a) educação e comunicação: um dos fatores que contribui diretamente para a 

resistência é a incerteza. Quando os agentes da mudança destinam esforços 

para manter os colaboradores informados e envolvidos com os processos, o 

processo de mudança torna-se mais transparente e, consequentemente, há mais 

aceitação por parte destes; 

 

b) participação e empowerment: a abertura para o colaborador participar do 

planejamento da mudança permite que as dificuldades também sejam 

analisadas pela ótica dos que estão lidando diariamente com problemas 

específicos. Assim, a organização passa a ter um leque maior de soluções a 

implementar; 
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c) facilitação: quando a organização incumbe pessoas capacitadas de monitorar 

os colaboradores durante o período de mudança e adaptação, auxiliando com 

treinamento e acompanhamento do desenvolvimento das novas habilidades 

requeridas; 

 

d) barganha e negociação: são fundamentais principalmente para reduzir 

conflitos entre pessoas e grupos no que se refere à redistribuição de cargos ou a 

tarefas impostas pela mudança. 

Sabe-se que a resistência às mudanças pode se manifestar de formas variadas e com 

diferentes níveis de intensidade. Esta resistência freia os avanços da implantação da mudança. 

Como exposto acima, dentre as técnicas de desenvolvimento citadas, pode-se destacar a 

comunicação e a participação como as formas mais simples e econômicas para lidar com a 

resistência dos colaboradores, conquistando sua confiança e passando-lhes o sentimento de 

pertencer à organização.  

Stoner e Freeman (1995) complementam o tema com a ressalva de que se há 

resistência é porque em algum momento da implantação da mudança algo deixou de ser bem 

comunicado, sendo que esta resistência deve ser analisada para que sejam localizadas e 

corrigidas as suas causas. Na ilustração abaixo, os autores resumem as técnicas para lidar com 

a resistência, destacando suas vantagens e desvantagens: 

Figura 10: Métodos para enfrentar a resistência à mudança. 

Método Envolve Comumente usado 

quando... 

Vantagens Desvantagens 

Educação + 

comunicação 

Explicar a 

necessidade e a 

lógica da 

mudança aos 

indivíduos, grupos 

e até mesmo a 

organizações 

inteiras. 

Há falta de 

informação ou há 

informação ou 

análise erradas. 

Uma vez 

persuadidas, as 

pessoas 

frequentemente 

vão ajudar a 

implementar a 

mudança. 

Pode demorar 

muito tempo, se 

há muitas pessoas 

envolvidas. 

Participação + 

envolvimento 

Pedir que os 

membros da 

organização 

ajudem a planejar 

a mudança. 

Os que iniciam a 

mudança não têm 

todas as 

informações de 

que precisam para 

planejá-la, e os 

outros têm 

considerável poder 

de resistir. 

As pessoas que 

participam vão se 

comprometer com 

a implementação 

da mudança, e 

qualquer 

informação 

relevante que 

tenham será 

Pode demorar 

muito tempo se 

os participantes 

planejam uma 

mudança 

inadequada. 
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integrada ao plano 

de mudança. 

Facilitação + 

apoio 

Oferecer 

programas de 

reciclagem, 

folgas, apoio 

emocional e 

compreensão para 

as pessoas 

afetadas pela 

mudança. 

As pessoas estão 

resistindo devido a 

problemas de 

ajustamento. 

Nenhuma outra 

abordagem 

funciona tão bem 

com problemas de 

ajustamento. 

Pode demorar 

muito tempo, ser 

dispendiosa e 

ainda assim 

fracassar. 

Negociação + 

acordo 

Negociar com os 

potencialmente 

refratários, até 

mesmo pedindo 

cartas de 

concordância. 

Alguma pessoa ou 

grupo com 

considerável poder 

de resistir irá 

claramente perder 

com a mudança. 

Algumas vezes é 

um meio 

relativamente fácil 

de evitar grandes 

resistências. 

Pode custar 

muito caro, caso 

alerte outros a 

negociar para 

concordar. 

Manipulação + 

cooptação 

Dar a pessoas-

chaves um papel 

desejável no 

planejamento ou 

na implementação 

do processo de 

mudança. 

Outras táticas não 

vão funcionar ou 

são muito 

dispendiosas. 

Pode ser uma 

solução 

relativamente 

rápida e barata 

para os problemas 

de resistência. 

Pode levar a 

problemas 

futuros se as 

pessoas se 

sentirem 

manipuladas. 

Coerção 

implícita        + 

 

Coerção explícita 

Ameaçar com a 

perda do trabalho 

ou transferência, 

com não 

promoção etc. 

A velocidade é 

essencial e o 

iniciador da 

mudança tem 

poder 

considerável. 

É rápido e pode 

superar qualquer 

tipo de resistência. 

Pode ser 

arriscado se 

deixar pessoas 

com raiva do 

iniciador. 

 

Fonte: Stoner & Freeman (1995, p. 304). 
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4 ESTUDO DE CASO  

 

O estudo de caso em questão foi realizado em uma organização privada do setor 

bancário localizada em Fortaleza-CE, no ano corrente, com o objetivo de construir um 

paralelo entre a teoria e a prática, ambas referentes aos temas resistência à mudança e 

desenvolvimento organizacional. 

 

Este capítulo está estruturado em duas seções. A primeira apresenta um breve histórico 

do cenário em que o segmento bancário se insere, enquanto a segunda é composta pela  

apresentação da empresa, seguida pela análise da pesquisa realizada com parte dos 

colaboradores da organização através do questionário aplicado. 

 

4.1 Dados do setor 

 

Os bancos são os representantes de maior participação do setor financeiro, que inclui, 

ainda, segmentos com atividades diversificadas como cooperativas de crédito, financeiras, 

corretoras dentre outras. Em 2001, o setor bancário chegou a representar 53,3% do número 

total de estabelecimentos no setor financeiro, de acordo com o Relatório Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Com base no anuário RAIS 2012, observando o número de instituições financeiras na 

região Nordeste entre os anos de 2006 e 2010, nota-se um aumento de quase 85% no número 

de estabelecimentos no decorrer destes anos. No gráfico abaixo, pode-se visualizar essa 

evolução: 

 
Gráfico 1: Número de insituições financeiras na Região Nordeste. 

 

 

 

Fonte: Anuário RAIS. 
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O setor bancário pode ser dividido em três categorias: comercial, de investimento e 

múltiplo. Os bancos comerciais podem ser privados ou públicos, sendo seu objetivo principal 

o suprimento de recursos necessários para financiar o comércio, as indústrias, as empresas e 

as pessoas físicas. 

 

Os bancos de investimento são instituições privadas, especializadas em operações de 

participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para 

suprimento de capital fixo e de giro e da administração de recursos de terceiros. Não podem 

captar depósitos à vista. 

 

Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as 

operações ativas, passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio 

das seguintes carteiras: comercial, de investimento ou de desenvolvimento, de crédito 

imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento. A carteira 

de desenvolvimento somente poderá ser operada por banco público. 

 

Na figura abaixo, extraída da pesquisa Ciab FEBRABAN 2009 – “Bancarização” 

Coletiva – O Setor Bancário em Números, pode-se visualizar a evolução do setor entre os 

anos de 2000 e 2008. Nota-se que, apesar de ter ocorrido um bom crescimento do número de 

agências (3,1%), os postos tradicionais, que são constituídos principalmente pelos postos de 

atendimento bancário, postos de arrecadação e pagamentos, postos avançados de atendimento, 

postos de atendimento cooperativo e postos de atendimento ao microcrédito, obtiveram um 

crescimento maior (10,5%), assim como os correspondentes não bancários (12,8%). Isto 

revela uma maior capilaridade do setor bancário até mesmo para o alcance de regiões de 

difícil acesso ou com uma população pequena para abrigar agências de grande porte. 

 

Figura 11: O setor bancário em números: rede de atendimento. 

 

Fonte: Ciab Febraban 2009. 
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Vale destacar a evolução do internet banking, o qual ressalta a utilização de outros 

canais de atendimento e é um resultado das pressões tecnológicas que exigem que o setor 

bancário efetue constantes investimentos em inovações e em tecnologia da informação. A 

figura a seguir ilustra esse crescimento: 

 

Gráfico 2: O setor bancário em números: contas de Internet Banking. 

 

Fonte: Ciab Febraban 2009. 

 

O crescimento do setor bancário também proporcionou um aumento na quantidade de 

terminais eletrônicos de mais de 57% entre os anos de 2000 e 2008. Houve ainda, em 

especial, um aumento no número de caixas para deficientes, como se vê no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3: O setor bancário em números: expansão dos caixas eletrônicos. 

    

Fonte: Ciab Febraban 2009. 
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Diante desse contexto de expansão, o grande desafio do setor bancário é a inclusão 

cada vez mais das classes C e D e, com isso, há uma preocupação com a segmentação de 

produtos e serviços que atendam as necessidades de cada público-alvo. Além disso, precisa-se 

de maiores investimentos na área de relacionamentos. 

 

4.2 Estudo de caso 

 

Nesta seção, inicialmente, será descrito um breve histórico da organização, bem como 

sua missão, visão e estratégias. Apresentar-se-á um contexto geral da sua segmentação e 

atuação no mercado e, posteriormente, uma análise da pesquisa de campo e os seus resultados. 

 

4.2.1 Histórico e estrutura organizacional 

 

O banco em análise está no mercado há 70 anos. Iniciou suas atividades apenas como 

um banco comercial para atender pequenos comerciantes e pessoas de posses modestas. Já 

nos anos 1980, incorporou subsidiárias de financiamento imobiliário como também bancos de 

investimentos e financiadoras, tornando-se um banco múltiplo. 

A missão da organização é fornecer soluções, produtos e serviços financeiros e de 

seguros com agilidade e competência, enquanto sua visão é ser reconhecida como a melhor e 

mais eficiente instituição financeira do país. A estrutura funcional da organização pode ser 

visualizada no organograma abaixo: 

Figura 12: Organograma funcional. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Acionistas 
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Diretor Presidente 
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Suas operações são divididas em duas grandes áreas: atividade bancária e seguros, 

planos de previdência e títulos de capitalização, conforme a figura abaixo: 

Figura 13: Divisão das operações em áreas. 

 

 

 

Fonte: Site da organização. 

 

A instituição, atualmente, é composta por um conglomerado de empresas cujas 

atividades são basicamente as citadas anteriormente. Observa-se, ao analisar a contribuição 

dessas duas grandes áreas para o lucro consolidado do grupo, que 68% dos resultados provêm 

das atividades relacionadas ao ramo financeiro e os 32% restantes são oriundos do ramo de 

seguros. 

 

A segmentação das atividades bancárias abrange cinco públicos diferentes: 

 

a) Varejo: conta com 4.239 agências, 3.243 postos de atendimento, 1.476 postos 

de atendimento eletrônico e 40.476 correspondentes bancários, além de 

milhares de equipamentos de autoatendimento; 

 

b) Prime: pessoas físicas com renda a partir de R$ 7 mil ou com investimento 

igual ou superior a R$ 80 mil, contando com 300 agências e 339 espaços Prime 

estrategicamente posicionados; 
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c) Private Bank: iniciou suas atividades em 2000, com o objetivo exclusivo de 

assessorar pessoas físicas de elevado patrimônio, holdings familiares e 

empresas de participações com disponibilidade mínima de R$ 3 milhões para 

investimentos. Possui, atualmente, 13 escritórios; 

 

d) Corporate: composto por grandes grupos econômicos com faturamento 

superior a R$ 250 milhões/ano, conta, atualmente, com 1331 grupos. Visa a um 

relacionamento em longo prazo e utiliza uma abordagem individual para cada 

cliente; 

 

e) Empresas: objetiva atender empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e 

R$ 250 milhões/ano por meio de suas 71 unidades com um atendimento 

exclusivo e diferenciado. 

 

A capilaridade de sua rede de atendimento, a cada ano, conquista mais espaço no 

mercado através do crescimento do número de agências, sendo atualmente 4650 unidades. Na 

figura abaixo, destaca-se a participação do mercado brasileiro conforme cada região: 

 
Figura 14: Participação das agências no mercado. 

                          

Fonte: Site da organização. 

 

http://www.bradescori.com.br/site/conteudo/ajuda/TooltipNotes.aspx?name=patrim%c3%b4nio&letra=P&secaoId=708&link=../ajuda/Glossario.aspx#patrimonio
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4.2.2 Análise da pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida nesta parte do trabalho objetiva complementar o referencial 

teórico através do estudo prático do tema. Sua importância deve-se à necessidade de realizar 

uma ligação entre a teoria e a prática. 

 

Os temas mudança e desenvolvimento organizacional são relevantes para qualquer 

organização que deseja manter-se no mercado. Por essa razão, é necessária a busca de 

conhecimento nessas duas áreas. 

   

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2000), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, descritiva e aplicada. Exploratória, pois é 

realizada em uma área na qual há pouco conhecimento acumulado. Descritiva, por abordar 

temas importantes para a administração, como mudança e desenvolvimento organizacional. 

Por fim, aplicada, pois sua finalidade prática é desenvolver o estudo de caso. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa é de campo, documental, bibliográfica e estudo de caso. 

De campo, por envolver entrevistas e questionários aplicados na empresa, ou seja, foi 

necessário ir ao local para concretizar o levantamento dos dados. Documental, pelo fato de 

requerer a análise de alguns documentos da empresa. Bibliográfica, por realizar o estudo de 

material coletado em livros. Por fim, estudo de caso, pois estudou detalhadamente a estrutura 

da empresa. 

 

A agência onde a pesquisa foi realizada é considerada um banco múltiplo. Suas 

atividades comerciais são segmentadas em três setores, sendo o primeiro destinado ao 

atendimento massificado, o segundo a clientes preferenciais e o terceiro a contas jurídicas. 

 

O questionário desenvolvido especificamente para o estudo do tema foi aplicado 

pessoalmente em alguns colaboradores da organização, de modo que mesmo sem abranger 
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toda a agência, pelos menos um funcionário de cada setor foi ouvido. Assim, obteve-se uma 

visão geral de cada área das perguntas referentes ao estudo. 

 

Após a coleta dos dados, as respostas foram devidamente tabuladas no software 

francês SphinxMe com o objetivo de facilitar a compreensão da pesquisa por meio da 

obtenção de gráficos simplificados de cada variável do questionário.  

 

Os gráficos iniciais demonstram os dados básicos da pesquisa. A agência possui 21 

funcionários efetivos, dentre eles o gerente geral e o gerente administrativo. A amostra é 

composta de nove funcionários, cujos perfis são mostrados nos dois primeiros gráficos 

ilustrativos 

Gráfico 4: Variáveis idade e sexo. 

IDADE

21 A 31 6

32 A 42 1

43 A 53 2
 

SEXO:

MASCULINO 3

FEMININO 6
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Analisando os gráficos anteriores, percebemos que o perfil da agência é 

predominantemente jovem e que sua mão-de-obra é composta, em sua maioria, por mulheres. 

Com isto, observa-se a comprovação de mudanças ocorridas no mercado de trabalho, que hoje 

está acessível para um grupo maior de pessoas, inclusive para quem está procurando o 

primeiro emprego e que possibilita às organizações moldarem um perfil de profissional da 

forma que as mesmas almejam. 

A amostra da pesquisa foi bem diversificada quanto aos cargos e revela que boa parte 

dos funcionários possui um tempo considerável na instituição. De certo modo, demonstra que 

apesar do segmento ter pouca estabilidade, essa agência não vem passando por problemas 

relacionados à rotatividade, o que favorece a manutenção da identidade organizacional e 

diminui os conflitos. 



47 

Gráfico 5: Variáveis cargo e tempo na organização. 

TEMPO NA ORGANIZAÇÃO

MENOS DE UM ANO 1

DE UM A DOIS ANOS 2

ATÉ CINCO ANOS 2

DE SEIS A DEZ ANOS 3

MAIS DE DEZ ANOS 1
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez que o objetivo do questionário é identificar a percepção dos colaboradores 

quanto à capacidade adaptativa da organização frente às mudanças e seus resultados no corpo 

funcional, a primeira parte do mesmo contém questões como: se as mudanças são avisadas; 

quais as mudanças mais frequentes; o que as mudanças representam; o papel do gestor diante 

das mudanças e qual o tipo de mudança que causa maior receio. Os gráficos e tabelas 

seguintes contém os dados referentes a essas primeiras perguntas. 

 

No gráfico 3, pode-se perceber que existe uma divisão de opiniões quanto à prévia 

comunicação das mudanças na organização. Realizando cruzamentos com outras variáveis, 

não se percebeu nenhuma correlação que pudesse justificar esses dados. Provavelmente, a 

resposta positiva ou negativa seja influenciada pelo maior ou menor interesse do funcionário 

em se manter atualizado sobre os processos ocorridos na empresa. 

 

Gráfico 6: Os colaboradores são ou não previamente informados sobre as mudanças. 

 

MUDANÇAS PREVIAMENTE AVISADAS

SIM 5

NÃO 4
 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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O item referente às mudanças mais comuns obteve resultados parecidos, pois a 

maioria respondeu que a mudança de gerência e a alteração de cargos são os processos de 

mudança mais frequentes na instituição, além de considerar que essas mudanças favorecem o 

desempenho da organização e de seus funcionários. 

 

MENCIONE PELO MENOS DUAS MUDANÇAS MAIS COMUNS NA SUA INSTITUIÇÃO E QUAL A 

SUA VISÃO SOBRE SEUS IMPACTOS. 

Trocas de gerentes e de cargos. Geram impactos em todos os envolvidos tanto positivos quanto 

negativos. 

Mudanças nas rotinas de acesso e na forma de liberação de crédito. A segunda, em especial, tem 

impactos altíssimos porque hoje você pode liberar um crédito para um cliente e amanhã não. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alteracão de função - impacto positivo para o crescimento profissional e remuneratório do 

funcionário. 

Processos tecnológicos, novos produtos e serviços. Exigem constante atualização por parte da 

equipe. 

Mudança na agência, mudança de gestão. Impactos: mudanças de equipe, mudanças de opiniões 

e gestão. 

Alteração de cargos e mudança nos setores. Proporciona maior aprendizagem dos funcionários 

bem como conhecimento sobre diversos setores. 

Rotatividade. Através da mesma surgem oportunidades. 

Troca de gerência, mudanças em sistemas e atividades exercidas. 

 

De acordo com o próximo gráfico, todos os entrevistados declararam perceber as 

mudanças como uma oportunidade de melhorias. Para a organização, esta percepção 

representa uma grande abertura que favorece o processo de mudança, uma vez que uma das 

maiores dificuldades é obter o apoio dos colaboradores e a flexibilidade para lidar com a 

mudança. 

 
Gráfico 7: As mudanças representam oportunidade de melhoria ou ameaça. 

 

MUDANÇAS REPRESENTAM:

OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 9

AMEAÇAS 0
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em mais uma pergunta, obteve-se respostas bastante parecidas. A tabela, abaixo, 

descreve o que cada um dos entrevistados compreende como função do gestor durante a fase 

de mudança. Resumidamente, os pontos mais citados foram a habilitade de se comunicar com 

a equipe e o acompanhamento minucioso dos processos pertinentes à fase de transformação. 

 

Para você, qual é o papel do gestor no que se refere aos processos de mudança 

organizacional? 

Saber promover a mudança e, principalmente, como comunicar seus objetivos. 

O gestor deve saber lidar com as mudanças e como passá-las aos funcionários, não sendo 

radical demais, para, assim, não afetar os mesmos tampouco os clientes. 

Administrar com eficiência. 

O gestor é de fundamental importância para a mudança organizacional, pois os funcionários 

necessitam de acompanhamento no desempenho das tarefas. 

Orientar o quadro funcional no processo de mudança, repassando informações e instruções 

pertinentes ao mesmo. 

Auxiliar no crescimento profissional de cada um. Ter outros tipos de gestões. 

É fundamental tendo em vista a necessidade de adequação dos funcionários de acordo com a 

capacidade de cada um. 

Avisar com antecedência e monitorar as mudanças. 

Deve manter aberta a comunicação com a equipe e saber conduzir as transformações 

necessárias. 

 

Os colaboradores entrevistados foram questionados quanto à capacidade das mudanças 

organizacionais de afetarem de forma negativa o clima organizacional. 77,8% dos 

entrevistados concordaram que as mudanças podem prejudicar o clima da empresa. 

Destacam-se, dentre os motivos mais citados, o fato de o novo gerar incerteza nas pessoas e as 

mudanças mal administradas e com falhas graves de comunicação, que fazem mal ao 

ambiente interno da empresa. Os outros 22,2% afirmaram que não, pois as mudanças são 

sempre oportunidades de melhorias e crescimento para a organização, como pode-se 

visualisar no gráfico 5. 
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Gráfico 8: As mudanças afetam negativamente o clima da organização. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Ao abordar o tema tipo de mudança, as respostas apontaram uma maior preocupação 

com as mudanças estruturais. Apenas uma pessoa disse ter mais receios de mudanças 

tecnológicas. 

 

Gráfico 9: Tipo de mudança que proporciona maior receio. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Com o objetivo de melhor compreender o item em questão, os entrevistados foram 

solicitados a justificarem suas respostas. Os que apontaram as mudanças estuturais como as 

causadoras de maior receio, assim o fizeram devido ao maior impacto existente de mudanças 

relacionadas aos processos administrativos, às metas e à rotina de trabalho quando 

comparadas a uma mudança no sistema de informática ou mesmo de máquinas, sendo 

considerada pelos mesmos mais fácil de ser admnistrada. 

 

Outro ponto relevante para a pesquisa é identificar como o gestor é visto pelos 

funcionários, principalmente no que se refere a sua gestão e ao modo como lida com as 

mudanças. O gráfico 7 demonstra que o gestor é aberto a novas idéias e, igualmente, cede 

espaço para os colaboradores participarem com a sugestão de alternativas para lidar com as 

dificuldades surgidas que impedem o bom funcionamento da organização. 
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Gráfico 10: Valorização de idéias dos funcionários por parte dos gestores. 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

As opiniões no gráfico abaixo foram um tanto contraditórias. Quando questionados se 

são consultados antes da implantação de alguma mudança, apenas 27% dos colaboradores 

afirmaram que sim, enquanto os outros 73% responderam que não. Esse percentual negativo 

pode ser associado à função exercida dentro da organização, pois constatou-se que os 

colaboradores com cargos iniciais foram os que mais responderam que não são consultados 

quanto às mudanças. Já no item referente à atualização quanto às novas tecnologias, todos os 

colaboradores afirmaram que os gestores promovem a difusão das mesmas. 

 

Gráfico 11: O gestor consulta antes de promover as mudanças e atualiza quanto às novas tecnologias. 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pelos resultados obtidos nos gráficos abaixo, percebe-se que a maioria dos 

entrevistados reconhece que o seu gestor não é focado apenas em produção, mas também em 

conhecer a rotina de seus colaboradores assim como as dificuldades na execução das suas 

tarefas. Sendo assim, torna-se evidente a sua preocupação com as pessoas. 

 

Gráfico 12: Foco nas pessoas. 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Através da pesquisa, a amostra demonstrou que o processo de comunicação é um fator 

importante para o desempenho eficaz das atividades. Percebe-se que o gestor compromete 

parte de seu tempo repassando aos colaboradores informações essenciais para um bom 

desempenho das tarefas. No outro gráfico, todos responderam positivamente quanto ao 

reconhecimento dos esforços do gestor para dinamizar os processos de trabalho. 

 
Gráfico 13: Informações necessárias e processos dinâmicos de trabalho. 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os gráficos a seguir avaliam a postura do gestor diante das metas e diretrizes 

organizacionais, bem como, o nivel de informação que são  repassa aos colaboradores . Pelas 

respostas, se percebe que o gestor mantém uma postura coerente e principalmente mantem seu 

pessoal a par das metas a serem realizadas. 

 

Gráfico 14: Metas e ações coerentes e colaboradores atualizados. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se concluir, com os dados da pesquisa, que há um quadro de constantes 

mudanças no contexto da organização em análise e que, mesmo diante da pressão para 

acompanhar o mercado, há também uma coesão que mantém a saúde organizacional. 

 

Uma das principais mudanças é a segmentação da faixa etária, que evidencia a 

tendência imposta pelo mercado de contratar profissionais mais jovens. Essa modificação traz 

o benefício de proporcionar mais agilidade aos processos organizacionais, porém a 

organização perde um pouco da experiência e da maturidade dos profissionais mais velhos. 

 

É importante ressaltar que as mudanças mais citadas pelos colaboradores, como as nas 

rotinas, nos processos de trabalho e nas funções como também o rodízio dos gestores entre as 

agências são alterações que impactam diretamente na produtividade da organização e, por 

isso, antes de promover tais mudanças deve-se analisar todos os cenários para ter a certeza de 

que foi tomada a melhor decisão. 

 

Os colaboradores reconhecem que, para o sucesso de uma mudança, é fundamental o 

trabalho do gestor como facilitador e comunicador. Sem acompanhamento e, principalmente, 

sem o envolvimento das pessoas, os resultados dificilmente serão obtidos na sua totalidade. 
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Considerando a primeira parte da pesquisa, os resultados demonstram que os 

colaboradores percebem as mudanças como uma ferramenta de melhoria e que, mesmo diante 

das incertezas, acreditam na sua liderança e na sua capacidade para superar os desafios. 

 

A parte final da pesquisa é fundamental para compreendermos como os colaboradores 

percebem o trabalho do seu gestor para que, assim, seja identificado se o mesmo está apto a 

lidar com as mudanças e gerenciar sua equipe. 

 

Através das respostas, pode-se perceber que o gestor da organização em análise possui 

uma postura gerencial voltada para o lado humano da organização, procurando manter 

coerência entre as metas e as ações, possibilitando a participação dos colaboradores no 

processo de decisão como também conhecendo as dificuldades do trabalho. 

 

O ponto que obteve um índice maior de respostas negativas foi o que se refere à 

consulta antes de promover mudanças, o qual deve ser melhorado, já que são os colaboradores 

os mais afetados. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Temas como mudança organizacional e desenvolvimento organizacional são atuais e 

interligados, porém, entre eles, encontra-se a resistência organizacional, que é um fenômeno 

comum quando se trata de transformações na estrutura de qualquer organização. 

 

Os gestores desempenham um papel fundamental na condução das mudanças. Seu 

trabalho gira em torno de duas grandes variáveis: produção e pessoal. Manter o equilíbrio 

dessas variáveis em um contexto que exige cada vez mais agilidade e eficiência não é uma 

tarefa simples. 

 

Cada gestor necessita conhecer profundamente a realidade em que sua organização 

está inserida, principalmente o contexto interno, sendo que de posse desse conhecimento suas 

ações podem ter maior eficácia. 

 

A maior dificuldade ocasionada pelas mudanças consiste em as mesmas representarem 

uma ameaça aos colaboradores por proporcionarem alterações em suas rotinas de trabalho, 

além do impacto que o desconhecido gera no subconsciente das pessoas. 

 

Hoje, sabe-se que as pessoas são o recurso diferencial das organizações, já que 

tecnologia e maquinário são facilmente copiáveis, mas o ser humano é único e possui formas 

distintas de demonstrar suas habilidades. Por isso, as organizações têm voltado os seus 

esforços para manter seus colaboradores satisfeitos e bem capacitados. 

 

Nesse ponto, ressalta-se a importância dos princípios advindos da Teoria do 

Desenvolvimento Organizacional, onde há uma busca constante pelo aprimoramento e pela 

coesão da estrutura organizacional, localizando seus pontos de conflito e buscando técnicas 

diversificadas para contê-los. 

 

Pelo exposto, percebe-se que a resistência é um fator inerente a todo processo de 

mudança, pois sempre haverá pessoas que se sentirão ameaçadas com o rompimento de 

antigos hábitos. Contudo, as organizações não podem parar no tempo e resistir à mudança, a 

qual é cada vez mais necessária para a atualização e a sobrevivência no mercado das mesmas. 
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Devido à necessidade urgente de mudar e enfrentar as forças contrárias à mudança, 

encontra-se cada vez mais na literatura estudos para viabilizar ações práticas e simples com o 

objetivo de contornar tais obstáculos. 

 

Através do estudo da resistência, verifica-se que os esforços dos gestores influenciam 

diretamente na redução dos conflitos durante a mudança. Desses esforços, a comunicação e o 

envolvimento das pessoas são os mais eficientes. 

 

Possibilitar ao funcionário a participação no processo de mudança desde seu 

planejamento faz com que o mesmo adquira um sentimento de pertença, o que favorece o seu 

engajamento e uma maior compreensão da necessidade de mudança, de modo a defendê-la e a 

encorajar os outros a aceitá-la. 

 

Portanto, pode-se concluir que as mudanças são necessárias para a continuação do 

ciclo de vida das organizações e que, mesmo diante das diversas forças contrárias, os 

impactos negativos podem ser minimizados com investimentos em gerentes capacitados e 

preocupados principalmente com o desenvolvimento das pessoas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Questionário da pesquisa de campo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado Executivo 

Curso de Administração 

 

PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS PELOS COLABORADORES 

 
O questionário abaixo tem como objetivo avaliar o posicionamento dos colaboradores da 

instituição quanto às mudanças organizacionais às quais estão submetidos. A presente 

pesquisa possui valor apenas acadêmico. As informações aqui contidas não terão outro uso 

senão possibilitar a realização e a coleta de dados essenciais para a pesquisa. 

 

Idade:         21 a 31           32 a 42           43 a 53   

Sexo:         Masculino           Feminino 

Cargo: ________________________________        Tempo na organização: ______________ 

1. Na organização em que você trabalha, as mudanças são previamente avisadas? 

Sim          Não 

2. Mencione pelo menos duas mudanças mais comuns na sua instituição. Qual a sua visão 

sobre seus impactos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que as mudanças representam para você? 

           Oportunidades de melhorias          Ameaças 

4. Para você, qual é o papel do gestor no que se refere aos processos de mudança 

organizacional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Em sua opinião, as mudanças podem afetar o clima organizacional negativamente? Se sim, 

em que aspectos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Para você, que tipo de mudança proporciona mais receio? 

Estrutural           Tecnológica             

7. Justifique a resposta do item anterior. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Avalie os aspectos abaixo, ligados à gestão do desempenho, e marque com um X a 

alternativa referente a sua percepção: 

 

Aspectos SIM NÃO 

O gestor valoriza novas ideias   

O funcionário opina decisivamente na resolução de problemas   

O gestor consulta o funcionário antes de promover mudanças no 

trabalho 

  

O gestor atualiza o funcionário quanto às novas tecnologias   

O gestor procura conhecer dificuldades na execução das tarefas   

O gestor leva em conta o esforço do funcionário para atingir 

resultados 

  

O gestor fornece informações necessárias à execução eficaz das 

tarefas 

  

O gestor dinamiza e moderniza processos de trabalho   

 O gestor mantém coerência entre diretrizes, metas e ações   

O funcionário conhece as metas de desempenho esperadas   

 


