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Aguiar, Rosiane Gonçalves De. Mudanças organizacionais no comportamento 
dos indivíduos. Ano 2017. Número total de folhas 33. Trabalho de Conclusão Curso 
de Administração de Empresas – Faculdade Anhanguera, Jacareí, 2017. 

 

RESUMO 

 

Ao programar mudanças, as organizações na maioria das vezes têm que enfrentar 
resistências internas, no meio empresarial as mudanças têm acontecido com total 
intensidade e tem sido um desafio para as pessoas se adaptarem nesse novo 
universo, e interferir nesse processo requer um planejamento cauteloso dos 
gestores, para que os colaboradores entendam e aceitem a mudança. No passado 
as decisões de mudança eram feitas pela alta administração com autoridade e 
poder, entretanto essa nova maneira de mudar não funciona bem nos dias de hoje, 
pois as pessoas têm um alto conhecimento e facilidade de busca de informação. O 
objetivo deste trabalho é investigar e compreender de forma mais clara e detalhada 
de como o impacto das mudanças organizacionais influencia no comportamento dos 
indivíduos, e com isso identificar quais são as melhores saídas para melhorar o 
ambiente de trabalho, analisar quais são os maiores fatores que aumentam e 
minimizam a resistência implementada e por fim definir como as mudanças 
organizacionais podem contribuir para o crescimento de cada indivíduo. 
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Aguiar, Rosiane Gonçalves De. Organizational changes in the behavior of 

individuals: Year 2017. Total number of sheets 33. Conclusion paper of Business 

Administration Course - College Anhanguera, Jacareí, 2017. 

ABSTRACT 

 
When scheduling changes, organizations most often have to face internal resistance, 
in the business environment the changes have happened with total intensity and it 
has been a challenge for people to adapt in this new universe, and to interfere in this 
process requires a cautious planning of the managers , so that the employees 
understand and accept the change. In the past the decisions of change were made 
by top management with authority and power, however this new way of changing 
does not work well these days as people have a high knowledge and ease of 
information search. The objective of this study is to investigate and understand in a 
clearer and more detailed way how the impact of organizational changes influences 
the behavior of individuals, and with that to identify the best ways to improve the work 
environment, to analyze what are the major factors that increase and minimize the 
resistance implemented and ultimately define how organizational changes can 
contribute to the growth of each individual. 

 

Key-words: Change; Organizational; Resistance; Acceptance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vem passando por constantes mudanças culturais, políticas, 

econômicas e sociais, e por esse motivo as empresas vem passando por diversas 

transformações, as empresas buscam resultados e diminuição dos gastos, 

intensificando cada vez mais na qualidade, produtividade, competitividade e 

excelência. A cada dia as empresas vêm substituindo as abordagens tradicionais, 

por mais modernas, que agilizam o processo de mudança, com isso obtém-se mais 

informações para realização das mudanças organizacionais. Todos os dias surgem 

novas situações, novos objetivos e novos aprendizados. Esse é um dos motivos em 

que as empresas tem tentado se aprofundar sobre o tema e de que forma incluir 

toda essa mudança no cotidiano de seus colaboradores. 

Porém como toda nova regra existe barreiras, as empresas podem se deparar 

com resistência de seus funcionários, perda de foco, falhas no planejamento, o que 

leva um alto custo para as organizações seja em nível econômico ou humano. Após 

a década de 70, houve mudanças extraordinárias na forma de produção, inovações 

tecnológicas também chegaram ás empresas fazendo com que fosse elaborado 

planejamento estratégico para a adaptação dos indivíduos nessa mudança. As 

empresas foram impulsionadas a buscar inovação tecnológica para se adequarem a 

concorrência mundial. Devido a todas essas mudanças no mercado, as empresas 

precisam atingir novos desafios, precisam mostrar para os colaboradores o porquê é 

tão importante a mudança e estudar a personalidade de cada funcionário para 

proporcionar um bom atendimento e um ambiente de qualidade buscando a 

satisfação de todos, essa fase é o ponto inicial do sucesso. Podemos indicar neste 

projeto de pesquisa a importância da gestão de RH para a empresa em questão das 

mudanças, quais serão suas expectativas e quais as barreiras que serão 

enfrentadas, auxiliando no atendimento do processo e conhecer as ferramentas que 

deverão ser aplicadas para que todos os envolvidos se sintam importantes para a 

empresa. 

A importância desta pesquisa está em mostrar que estudando a literatura 

organizacional, será demonstrado o quanto é importante para que se entendam 

determinados aspectos das organizações, como os desafios das mudanças no 

comportamento dos indivíduos nesse processo. Este trabalho é relevante, pois 
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contribui para o conhecimento de cada indivíduo, para essa pesquisa foi utilizada de 

conceitos teóricos para analisar como as mudanças podem contribuir ou não para a 

otimização de cada indivíduo, e como as mudanças podem ser muito bem aplicadas 

contribuindo para o crescimento. Em momentos de crise conseqüentemente as 

empresas precisam adotar idéia e estratégias para que essas mudanças sejam bem 

aceitas, e compreender essa dinâmica pode ser uma das principais relevâncias 

desse estudo. 

A intenção dessa pesquisa está em investigar e compreender de forma mais 

detalhada como o impacto das mudanças organizacionais influência no 

comportamento do indivíduo? Considerando a grande necessidade que as pessoas 

têm e atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. 

Entretanto o objetivo principal dessa pesquisa está em compreender como as 

mudanças são geridas no comportamento dos indivíduos, com o intuito de identificar 

os fatores que interferem nos resultados. 

No capítulo 1 será possível identificar quais são as saídas para diminuir as 

resistências contra as mudanças. Analisar quais os fatores que aumentam e 

minimizam a resistência a mudança implementada, serão descritos no capitulo 2, e 

no capitulo 3 será possível definir como as mudanças podem contribuir para o 

crescimento de cada indivíduo.  

A elaboração desta pesquisa apresentada se deu através de pesquisas 

bibliográfica em livros e sites correspondentes ao assunto, as informações foram 

reunidas a fim de enriquecer o trabalho e aprimorar o conhecimento. Estudos de 

casos mencionados em artigos também foram essenciais para a elaboração desta 

pesquisa, em parte de esclarecimento e aprendizado. Por se fazer necessário o 

estudo teórico sobre os assuntos de comunicação organizacional, cultura 

organizacional e processos de mudança. Assim foi possível observar como o 

impacto das mudanças pode ser bom ou ruim para cada indivíduo e que a 

comunicação é a principal fonte para o processo de mudança.   
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TÓPICO 1 MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Atualmente as organizações vem passando por mudanças de paradigmas, 

onde técnicas tradicionais de administração não atendem as rápidas mudanças e 

inovações existentes no mercado. Há alguns anos atrás as empresas só 

provocavam mudanças em seus processos quando passavam por momentos de 

crise. Porém nos dias atuais as empresas precisam mudar e melhorar 

continuamente para manter sua competitividade. Hoje são encontradas grandes 

mudanças estruturais das empresas, tanto em seu modelo organizacional, como 

estilo gerencial e no comportamento das pessoas que a constituem, em performance 

elevadas. 

Segundo (Faria, 2000 apud Santos, 2009, p 21). Mudança organizacional é 

qualquer alteração que seja planejado ou não, que ocorrido na organização, 

referentes a fatores internos ou externos a organização que resultam em algum 

impacto nos resultados. O mundo se encontra em constantes mudanças, portanto as 

organizações necessitam se adaptar em busca de sobrevivência nesse ambiente 

dinâmico e competitivo. Chiavenato, 2003. E segundo CERIBEL, MERLO, 2013, 

p.02. Diz que a incapacidade de transformação torna a organização ineficaz e a 

condena a extinção. A mudança organizacional tem grande impacto na organização, 

e tem como finalidade geral transformações estruturais, formal, informal, cultural, 

tecnológica, estratégica entre outras. Comportamento organizacional é um estudo 

sistêmico do comportamento humano de cada indivíduo o objetivo é ajudar a 

compreender as ações realizadas pelas pessoas nas organizações realizando um 

levantamento dos motivos que condicionam essas ações, na literatura sobre a 

mudança organizacional pode ser decifrada como dois caminhos: o que se preocupa 

em modificar estruturas e o outro em modificar comportamentos.  

Dentro da literatura são encontradas diferentes definições sobre mudança 

organizacional como; Segundo Ford e Ford (1995), afirma que mudança 

organizacional é um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, 

ou ponto de vista individual, que possibilita as pessoas em pensar e falarem sobre a 

mudança que percebem.  
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Faria (2000), diz que uma mudança organizacional é qualquer alteração 

planejada ou não ocorrida na organização, decorrente de fatores internos ou 

externos que traz algum impacto nos restados ou nas relações entre cada indivíduo.  

E Araújo (1982), por fim diz que é uma alteração articulada, planejada e 

operacionalizada por pessoal interno ou externo da organização, que tenha o apoio 

e supervisão da administração superior, e atinja integradamente os componentes de 

cunho comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico. Ou seja, a mudança 

planejada irá beneficiar as lucratividades e benefícios para todos os envolvidos.    

 

Figura 1: causadores de mudança organizacional  

 

AUTORES CAUSADORES 

PETTIGREW (1987) 
1 - Recessão econômica                                                    
2 –Mudanças no ambiente de negocio  

NADLER e COLS (1995) 

1 - Descontinuidade na estrutura organizacional         
2 - Inovação tecnológica                                                          
3 - Crises e tendências macroeconômicas                         
4 - Mudanças legais e regulamentação                              
5 - Crescimento organizacional 

ROBBINS (2010) 

1- Natureza da força de trabalho                                           
2- Tecnologia                                                                                 
3 - Concorrência                                                                           
4 - Política Mundial                                                                     
5 - Choques econômicos  

 

Fonte: (Bressan, 2004, apud Santos, 2014, p. 18) 

 

TÓPICO 1.2 SAIDAS PARA AS RESISTENCIAS AS MUDANÇAS 

 

Com a exigência da mudança houve a necessidade de uma intensa 

transformação na relação das empresas e seus colaboradores, intensificando a 

negociação entre terceirização e abrindo portas para reestruturações. Contudo 

podemos compreender várias etapas de mudanças. Chiavenato (2010) afirma que a 
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mudança é composta por três etapas: descongelamento, mudança e 

descongelamento. 

 

 Descongelamento: é a necessidade como a fase inicial que consiste no 

abandono por um novo. A finalidade do descongelamento é fazer com que o 

indivíduo perceba a necessidade de mudança pois sem o descongelamento a 

tendência é que o colaborador retorne aos padrões antigos de comportamento. 

 

Mudança: é uma aprendizagem de descobertas de novas atitudes valores e 

comportamentos, é uma experimentação de novas idéias e práticas, a mudança 

ocorre ainda em duas fases; identificação: as pessoas aceitam a necessidades de 

aplicar a nova atitude. E a internalização: as pessoas passam a desempenhar 

novas atitudes como novo padrão de comportamento. 

 

Recongelamento: este é o final do processo onde se estabiliza a mudança, e 

indica que o novo processo foi aceito e já está incorporado á pratica. O 

recongelamento contém dois aspectos; apoio: é o suporte através de recompensas 

que mantém a mudança. E reforço positivo: pratica proveitosa que tora a mudança 

bem-sucedida. 

 

Existem quatro tipos diferentes de mudança organizacional, a incremental, 

transformacional, evolucionaria e revolucionaria. 

 

Mudança incremental: conhecida como mudança de dimensionamento de 

estrutura, é o que causa menor impacto traumático sobre a empresa em geral, por 

isso costuma ser mais utilizada, nesse tipo de mudança são, por exemplo, 

introduzidos novos produtos na produção como também novas tecnologias, e o 

objetivo dessa mudança é ampliar a capacidade que já existe dentro da organização 

para alcançar novos objetivos. 

 

Mudança transformacional: é uma mudança de estruturas mentais, ela 

resulta na emergência de novidade, pois com cada mudança vão se tornando cada 
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vez mais complexas, e é uma mudança qualitativa representada como aditiva ou 

acumulativa, é uma mudança lenta que engloba tempo de maturação e experiência.  

 

Mudança evolucionaria: é quando a nova mudança entra para substituir a 

antiga, mais nada muda e continua dentro dos limites das expectativas e dos 

arranjos do status quo. 

 

Mudança revolucionaria: é quando contradiz todo processo de status quo, 

ou seja, todo processo é mudado completamente. 

 

Dentre essas mudanças a mais comum e mais utilizada mais freqüência é a 

incremental, pois ocorre de forma mais orgânica e sem muito planejamento, já a 

mudança transformacional causa mais atrito e desconfiança, pois exige que as 

pessoas estejam dispostas a mudança. 

As primeiras mudanças ocorridas na parte da teoria e da pratica 

administrativa foram na parte estrutural, por isso identificar quais são as saídas para 

diminuir as resistências contra as mudanças é essencial, e sabemos que a 

resistência é uma questão colocada como fator a ser estudado e superado pela 

equipe de gerentes. 

Para enfrentar com sucesso o processo de mudança a chave é o 

gerenciamento de pessoas, mantendo o alto nível de motivação e evitando 

desapontamentos. O grande desafio não é mudança tecnológica, mais mudar 

pessoas e a cultura organizacional, renovando os valores para ganhar vantagem 

competitiva. (HERZOG apud ROSSI, 2000, p. 36). 

 

Segundo Herzog a resistência não vem somente por parte das pessoas em 

nível individual, mais também por parte da organização, a questão cultural em nível 

individual, mais também influencia na resistência, levando em consideração que a 

mudança afeta diretamente o equilíbrio mantido até então. 

A resistência é considerada como a parte mais difícil da mudança 

organizacional, já que as pessoas não aceitam as propostas naturalmente, e que as 

mudanças são invitáveis e que vai ocorrer naturalmente, a questão é saber por que 

as pessoas resistem a isso. 
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Alguns autores relataram sua temática sobre esse assunto, Kotter e 

schlesinger (apud Hampton, 1992, p. 570) diz que estudando inúmeras mudanças 

foram encontradas quatro causas comuns de resistência: egoísmo provinciano, má 

compreensão e falta de confiança, avaliações diferentes, baixa tolerância a 

mudança. Robbins (2002, p. 533), identificou as principais fontes para a resistência 

organizacional como, inércia estrutural, foco ilimitado da mudança, inércia de grupos, 

ameaça a especialização, ameaça as relações de poder estabelecidas, ameaça das 

alocações de recursos estabelecidas. 

Toda mudança vem acompanhada de muitas dúvidas e incertezas, sejam elas, as 

mais variadas, desde psicológicas até financeiras, o que esperar da nova 

metodologia? A reestruturação será benéfica? Muitos se perguntam sobre seu futuro 

dentro da organização. 

Diante desses argumentos podemos dizer que a resistência engloba vários fatores e 

que não tem como ser evitada, visando que cada processo envolve pessoa com 

objetivos, cultura, sentimentos e interesses diferentes. Um dos fatores que mais 

aumentam é a resistência às mudanças são os apresentados abaixo: 

 

 Incertezas 

 Falta de confiança 

 Percepções diferentes 

 Intolerância a mudança 

 Rejeição ao Novo 

 Cultura 

 Interesses Pessoais 

 Descontentamento  

 

Com o medo do desconhecido causa ansiedade e a perda da segurança, causando 

um desejo extremo de voltar aos antigos padrões, causa a sensação de que a 

liberdade e as boas condições de trabalho possam ser perdidas, medo de se 

devolver a responsabilidade e autoridade e conseqüentemente os direitos e 

privilégios, medo de não ser competente o suficiente para os novos padrões, e com 

toda essa transformação acaba ocorrendo que as pessoas julgam essa nova 
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mudança como uma punição ou um ataque ao seu desempenho passado, medo de 

perder os amigos, contatos e alianças. 

 

“É preciso que a mudança organizacional seja percebida como uma 
modificação de relações do individuo com a organização dele com seus 
pares, da organização com sociedade, do individuo com sociedade e dele 
consigo mesmo. Silva e vergara ( 2003). 
 

Robbins (2004) descreve algumas resistências a mudança; 

 Uma elevada necessidade de segurança, que por sua vez faz com que 

os indivíduos se sintam ameaçados 

 A ambigüidade e incertezas que a mudança traz 

 Velhos hábitos, comodidade, autoconfiança ou respostas programadas 

fazem com que as pessoas tenham uma complexidade em tendência 

em responder de acordo com os padrões comuns em que estão 

acostumados. 

 Preocupação em que a mudança possa causar redução nos 

rendimentos, provoca insegurança em relação às novas atividades a 

serem desenvolvidas. 

A resistência vem dos dois lados tanto da organização como dos membros, pois traz 

estabilidade e previsibilidade ao comportamento de cada indivíduo, trazendo uma 

discussão saudável a uma melhor decisão. Mais a grande desvantagem é que 

dificulta a adaptação e o progresso da organização (Robbins, 2004). Umas das 

saídas para tentar resolver essa questão às organizações precisam envolver os 

funcionários nesse processo, fazendo com que participem e percebam os motivos 

pelas quais as mudanças são necessárias (Rodrigues e Werner, 2011). Para os dois 

autores são de extrema importância os programas de treinamento e 

desenvolvimento os colaboradores e diferentes formas de comunicação que 

possibilitem um melhor entendimento das pessoas. 

Outra saída é que no momento em que forem implementados os novos processos 

será necessário criar espaço de diálogo com equilíbrio expressivo de todos os lados, 

com as novas redes de comunicação e tecnologia, será possível maior interatividade 

entre os indivíduos. 
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Para um melhor aproveitamento a gestão da resistência á mudança deve ser 

realizada de forma cuidadosa e eficaz, procurando desfazer mecanismos de 

resistência, usando as ferramentas da comunicação, participação e 

compartilhamento da visão de futuro que as mudanças podem trazer para a cada 

indivíduo. Conforme Cbok (2013) gestores funcionais devem estar preparados para 

responder questões de extrema importância para a equipe, pois a mudança afetara 

a cada indivíduo. Portanto concluímos que a comunicação é o melhor caminho para 

que a mudança seja implementada de forma eficaz, pois na medida em que há 

transformação as o processo de mudança é atualizado. 

 

TÓPICO 2 QUAIS OS FATORES QUE AUMENTAM E DIMINUEM A RESISTÊNCIA A 

MUDANÇA 

 

Um dos fatores que mais aumentam a resistência à mudança são a própria 

predominância do modo imperativo e pelas normatizações, que constituem uma 

barreira, a estrutura burocrática é a que mais domina a cena organizacional essa 

talvez seja a maior barreira encontrada. Outro fator encontrado são as culturas 

organizacionais que são ancoradas na autoridade na norma e no excesso ou a falta 

de objetividade. O excesso causa retificação da comunicação e redução do 

processo comunicativo. E a falta de objetividade nos demonstra uma falsa 

democracia em que todos falam, mais não se chega a nenhum resultado. A cultura 

organizacional tem total relevância no quesito resistência, segundo Fleury: 

Cultura organizacional é um conjunto de valores e pressupostos básicos expresso 

em elementos simbólicos, em que sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

e construir a identidade organizacional, tanto agem como elementos de 

comunicação e consenso, assim como ocultam e instrumentalizam as relações de 

dominações. (Fleury apud Fischer, 2001, p. 38). 

 Resistência ativa: Na resistência ativa podemos ver o participante provoca 

erros com intenção e causa danos considerados sabotagem ao processo, 

nesse contexto é a forma mais fácil de identificação, pois a resistência fica de 

forma clara. No entanto seu gerenciamento  torna-se difícil pois sua opinião 

esta formada. 
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 Resistencia Passiva: Nesse tipo de resistência o individuo segue as normas e 

processos, porem exprime constante protesto, e não se importa em aprender, 

e não colabora com o processo. 

 Resistência Pessoal: Na resistência pessoal encontramos baixa 

produtividade, que visa atrasar e prejudicar todo o projeto, isso acaba sendo 

confundida com inabilidade ou dificuldade de aprendizado, nesse caso é 

preciso estar atento para analisar o comportamento para identificação da 

resistência. 

 Indiferença: Comparada com a passiva o individuo tem reação apática e 

acaba demonstrado, falta de interesse. 

 Resignação Passiva: Nesse processo o individuo colabora somente sobre 

pressão e supervisão, isso demonstra que a mudança não foi implementada, 

com sucesso. 

TÓPICO 2.1 Barreiras que afetam a mudança organizacional  

 

Toda mudança é planejada para que ocorram melhorias dentro da organização, 

porem como toda nova mudança existe pontos positivos e negativos, vejamos a 

seguir as barreiras encontradas mediante as novas oportunidades. 

 

Figura 2: Principais barreiras da mudança organizacional 

 

Principais barreiras as mudanças 

Barreira individual 

Hábito                                                                                                 
Ameaças ao convívio social                                                              
Medo do desconhecido                                                             
Insegurança econômica                                                         
Dificuldade em  reconhecer a necessidade de Mudança  

Barreiras organizacionais  

Inércia estrutural                                                                                                       
Inércia de grupo                                                                              
Ameaça ao poder                                                                            
Experiência anterior de mudança mal sucedida 

 
   Fonte: ( Baron e Greenberg, 1999, apud Soares, 2007, p. 51)  
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 Resistência espontânea: sua principal característica é as reclamações 

constantes, absenteísmo, baixa de produtividade e aumento da retenção de 

informação. 

 Resistência organizada: é por meio de estratégia de oposição, com isso a 

oposição pode ser individual ou coletiva sua principal resistência é pedidos de 

reuniões conflitos e as manifestações coletivas. 

Também encontramos a Resistência Racional e Irracional: a Racional são os receios 

estabelecidos. E a Irracional baseada em emoções. 

 

Portanto um dos fatores que mais aumentam a resistência muita das vezes é por 

não se fazer um estudo correto e aprofundado antes de se decidir realizar a 

mudança radicalmente, realizar uma mudança rápida e transformadora pode ser 

precoce, veja abaixo os quadros que resumem as principais fontes que aumentam a 

resistência.  

 

Figura 3: Fatores que aumentam à resistência a mudança  

 

Fontes individuais  

Hábitos 

Criamos hábitos programados a complexibilidade da vida. E 
quando nos defrontamos com a mudança, essa tendência de 
reagir conforme costume transforma-se em fonte de 
resistência. 

Segurança  

As pessoas com elevada necessidade de segurança costumam 
resistir á mudança por se sentirem ameaçadas. 

Fatores 
econômicos  

As mudanças nas tarefas ou rotinas estabelecidas podem 
suscitar temor com relação ás finanças quando uma pessoa 
acha que não será capaz de apresentar o mesmo desempenho 
de antes, especialmente quando a remuneração e vinculada a 
produtividade. 

Medo do 
desconhecido  

A mudança faz o conhecimento ser trocado pela ambigüidade e 
pela incerteza. 

Processamento 
seletivo de 

informações  

As pessoas processam seletivamente as informações para 
manter suas percepções intactas. Elas só ouvem o que querem 
ouvir, ignoram informações que podem desafiar o mundo que 
construíram. 

 

Fonte: Robbins(2010). 
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De acordo com Bernardes e Marcondes (2003) diz que existe três tipos de variáveis 

culturais que pode explicar como um tipo de mudança pode ser mais facilmente 

aceita de acordo com a hierarquia de cada complexibilidade.  

 

Veja abaixo três pontos que dificultam a implantação das novas mudanças 

 

Preceitos: são as normas, valores e crenças que já foram adquiridas anteriormente e 

que são difíceis de se mudar, e qualquer mudança nesse sentido será logo 

recusada. As mudanças que estão ligadas aos preceitos da organização são 

passiveis de aceitação, porem encontrara muito mais dificuldades de aceitação para 

inclusão de tecnologia. 

 

Tecnologias: com a introdução de novas modificações nos processos, como por 

exemplo dos insumos, maquinas, matéria-prima, produtos ou serviços trazem maior 

aceitação porém certas mudanças não serão aceitas por ferirem os interesses 

pessoais concretos.Um dos exemplos que pode se dizer de não aceitação as 

mudanças são as instalações de grandes computadores, por causar um grande 

receio de perda do emprego, ou com a introdução de robôs em linhas de montagem, 

que causam pânico nas pessoas por acharem que perderam seus empregos. 

 

Sentimentos: esse é um dos pontos mais difíceis de ser aceitos pois envolvem 

emoções e sentimentos mais profundos das atitudes das pessoas, nesse ponto 

pode-se incluir a insegurança de emprego, raiva, insatisfação ou problemas 

pessoais.    
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TÓPICO 2.1.1 Fatores que diminuem a resistência a mudança 

 

Diante de tanto fatores negativos será que a possibilidade de encontrar fatores 

positivo para essa resistência as mudanças. Waddell e Sonhal (apud Chu, 2003,     

p. 4) nos dizem que sim e nos mostra alguns deles; 

 A resistência a mudança pode possuir papel crucial ao 

influenciar a organização em direção á estabilidade, podendo 

ser fator mediador entre necessidade de mudança e 

estabilidade, evitando o excesso; 

 A resistência traz um fluxo de energia a organização podendo 

aflorar mais os aspectos motivacionais e energéticos, tão 

necessários para a implementação de transformações. 

 A resistência pode apontar aspectos de mudança que podem 

ser inapropriados, ou mal planejados que é prejudicial á 

organização; 

 Sempre buscando por métodos alternativos para tentar 

homogeneizar os conflitos existentes, tornando-se importante 

fonte de inovação; 

A maturidade e o momento em que as pessoas posam estar passando, contribui e 

inibem a resistência veja abaixo alguns fatores que são fundamentais para a 

preparação da mudança; 

 Clima de coesão  

 Confiança 

 Alto grau de conhecimento 

 Crescimento e expansão  

 Motivação 

 Satisfação  

 Gestão participativa e ativa 



 

 

 

26 

Como visto neste trabalho as mudanças são importantes, mostrando a perfeição na 

mudança, de forma clara e objetiva aos participantes que tem total conhecimento no 

assunto, o que faz com que aumente o comprometimento e reduz a resistência. A 

comunicação é totalmente imprescindível nessa ação. Explicar de forma mais clara 

possível demonstrando com riqueza de detalhes, mostrando os cenários com os 

pontos positivos ou não para a mudança. 

O passo a passo para implementar as mudanças é descobrir a resistência, assim 

que descoberta o agente da mudança precisa adotar estratégias para reverter a 

resistência. ( Bortolotti, Júnior, Andrade, 2011) 

 Participação: Quando as pessoas não estão envolvidas com a própria 

mudança, por isso é necessário que os opositores sejam envolvidos nos 

processos decisórios, fazendo com que os mesmos possam contribuir de 

forma significativa e proveitosa. Ao final do processo reduzira a resistência e 

ira trazer melhorias. 

 Comunicação: A comunicação é um dos fatores que mais se deve utilizar, 

pois esse é um dos meios que mais traz segurança, as discussões 

individuais, relatórios, memorando e apresentação em grupo, pode minimizar 

a resistência. 

 Facilitação: Facilitação são os esforços apoiadores que pode ser utilizado 

como um agente de mudança, esses esforços podem ser; terapia 

aconselhamento e treinamento, que deve ser utilizado quando o individuo 

apresenta um quadro de medo e ansiedade.  

 Negociação: Nesse caso é quando a resistência vem de fontes superiores, 

pra esse caso é necessário recompensas que atendem a necessidade 

individual de cada opositor. 

 Coerção: São o uso de ameaça diretas destacando-se ameaça de 

transferência, carta de recomendação, perda de promoções e avaliações 

negativas do desempenho. 
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Robbins (2010) destaca oito pontos que podem diminuir a resistência a mudança  

 No primeiro ponto encontra-se a educação e comunicação: em que engloba 

em comunicar a lógica da mudança, com isso poderá reduzir a resistência dos 

funcionários, a comunicação será extremamente necessária pois convencera 

a necessidade da mudança ao apresentá-la de forma apropriada. 

 

 Segundo ponto a participação: quanto a pessoa esta envolvida com o 

processo de mudança e entendendo o motivo da mudança poderá reduzir a 

resistência e aumentar a qualidade da decisão final. 

 

 No terceiro ponto o apoio e comprometimento: que acontece quando o 

funcionário ou gestor tem um baixo comprometimento com a mudança e isso 

faz com que resistem a ela. 

 

 No quarto ponto desenvolver relações positivas: está relacionada a disposição 

das pessoas em aceitar com mais facilidade as mudanças e a confiarem em 

seus gestores. 

 

 No quinto ponto a implementação de mudanças de formas justa: esta ligada 

no quanto os funcionários acha que é importante ou a razão pela mudança, 

de forma coerente e justa. 

 

 O sexto ponto manipulação e cooptação: esta relacionada ao fato de se 

distorcer ou mudar os fatos para torná-los mais agradáveis, a sonegação de 

informação e a criação de falsos rumores fazendo com que os funcionários 

aceitem a mudança. 

 

 O sétimo ponto pessoas que aceitam mudança: essa mostra que as 

organizações podem facilitar a mudança, selecionando pessoas predisposta a 

aceita-la. 
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 O oitavo e ultimo ponto é a coerção: essa consiste no risco de ameaças 

diretas ou de forças sobre os resistentes. 

 

TÓPICO 3 COMO AS MUDANÇAS PODEM CONTRIBIR PARA O CRESCIMENTO 

DE CADA INDIVIUO  

 

A cada dia as empresas se preocupam com as mudanças que vem acontecendo e 

aumentando e se tornando universais, Grouard e meston ( 2001) comentam que há 

constantes discussões sobre a reestruturação, reorganização, implantação de novos 

tecnologias e novos métodos de distribuição, reorientação, reengenharia, fusões e 

aquisições, entre outras mudanças nas maneiras de pensar e agir. É inevitável que 

essas mudanças ocorram na vida das pessoas no âmbito organizacional como em 

qualquer outro âmbito, de um modo geral percebe-se que quanto mais as empresas 

são estáveis mais difícil será para a realizar a mudança, pois as pessoas tendem a 

se acomodar a vida organizacional. Grouard e Meston ( 2001) diz que o índice e a 

freqüência das mudanças podem ser diferentes, assim como as forças que as 

motivam, mais de uma coisa devemos ter certeza que as organizações devem 

mudar, e com isso necessitara da desestabilização de estado existente.  

Para que a mudança tenha um crescimento significativo 

TÓPICO 3.1 Alguns fatores para uma mudança organizacional de sucesso 

 

1 – UM PLANEJAMENTO ADQUADO  

 

Como para muitas pessoas a palavra mudança é representada como ameaça, deve-

se combater esse paradigma e para isso deve-se começar revisando as estratégias, 

processos e estruturas, com o objetivo de estabelecer as metas. O gestor deve estar 

atento as possibilidades que podem melhorar ou pior o processo de mudança e 

enfrentar os desafios que se surgirão. Como na vida pessoal as empresa as pessoas 

só mudam quando as pessoas mudam também, para isso é necessário prepará-las, 

planejar de uma forma mais detalhada cada passo para essa mudança, reconhecer 

as falhas e o que necessita ser modificado é um importante passo no começo. 
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2–ENVOLVA OS FUNCIONÁRIOS  

 

Os principais componentes para a mudança são os próprios funcionários, que 

podem ou não aderir a essa nova transformação, para isso é importante definir 

líderes e torná-los aliados nesse novo processo e mudança, conquistando a 

confiança e a adesão ao novo sistema. É extremamente importante torná-los parte 

fundamental desse novo processo, envolvendo-os na criação e no apoio a aceitação 

pela parte dos outros funcionários, identificando e removendo qualquer barreira que 

existam para implementação da mudança.  

 

 

3 - ELABOREM UMA VISÃO 

 

Assim como se define a visão empresarial da empresa deve-se definir uma visão do 

processo de mudança, é importante que todos entendam o motivo da mudança, pois 

exigirão mais das pessoas no momento da implementação, e para que todos 

possam se envolver e necessário que todos entendam o sentido da mudança, 

precisão ser cativados e que tenha uma influencia positiva em todos, fazendo com 

que tragam mais opções de melhorias para a empresa. 

 

4 -A CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

A cultura esta presente em toda organização e é um dos fatores principais a serem 

observados no momento da mudança organizacional, é importante que o esforço da 

transformação esteja diretamente ligado a cultura da organização, para que possa 

incorporar novos valores, e observar àqueles aspectos da cultura que são 

prejudiciais a transformação que se espera, para que sejam evitados. 

 

5–COMUNIQUEM-SE CLARAMENTE 

 

É importante garantir que a retenção do aprendizado que se espera de cada um, 

para isso será necessário habilidade para explicar com riqueza todos os detalhes 

que se espera do processo de transformação, é observado que os aspectos da 
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rotina organizacional vêm acontecendo com uma velocidade incrível, com isso será 

necessário ter muito clareza, foco e objetividade para que não haja estresse e 

instabilidade na equipe. 

 

6 - ESQUECAM AQUELA VELHA OPINIÃO E QUEBRE PARADIGMAS  

 

Com a quebra do paradigma podemos encontrar novas soluções para problemas 

antigos, renovar à maneira de se fazer as coisas, com isso todos irão ganham com o 

processo que gera um bom desenvolvimento e prosperidade, estar sempre atento as 

principais mudanças de negócio e estar sempre disposto a mudança, estar ciente 

que a necessidade de sempre aprender é o primeiro passo para se adaptar e 

continuar crescendo, sendo você um presidente ou um operário temos que estar 

sempre prontos a aprender e reconhecer essa condição humana nos possibilita 

enxergar coisas novas e aprender algo todos dos dias. 

 

“Nem sempre é fácil aderir à mudança, aceitá-la e ajudar a colocá-la pa-ra 

frente. A descoberta de que pessoas e organizações resistem à mu-dança 

não é nova. Esse fato é de certa forma, alentador e positivo. Se não 

houvesse resistência alguma a mudança o comportamento organizacional 

seria aleatório e cotico [...] a resistência a mudança introduz um certo grau 

de estabilidade e previsibilidade ao comportamento humano”. 

(CHIAVENATO, 2010, p. 440). 

 

Diante deste contesto observamos que a resistência a mudança pode contribuir 

como algo positivo, quando se é bem administrada ela pode até ser construtiva e 

benéfica para a organização. 

 

“A resistência à mudança pode ser positiva se levar a discussões abertas e 

ao debate. Essas respostas normalmente são preferíveis à apatia e ao 

silêncio, e podem indicar que os membros da organização estão engajados 

no processo, oferecendo aos agentes de mudança uma oportunidade para 

explicar seus esforços nesse sentido. Os agentes de mudança também 

podem usar a resistência para transformar a mudança e encai-xá-la nas 

preferências de membros da organização” (CHIAVENATO, 2010, P. 568). 
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A resistência torna-se mais saudável quando se há um envolvimento mais cuidadoso 

ou quando se modificam a forma de mudança tornando mais compatível com o 

ambiente. Diante desse aspecto existe sete categorias de pontos positivos a 

mudança, segundo Chu (2005 apud Bergue, 2010, p. 53). 

 

O primeiro ponto identificação e tratamento de lacunas: são os aspectos e as  

variáveis não cogitadas inicialmente que poderão emergir com o efeito da 

resistência, entretanto com possibilidade de encaminhar soluções.   

 

O segundo ponto e a identificação dos riscos envolvidos: sobre os processos de 

mudança as perspectiva dos agentes estão envolvidos por uma energia de otimismo 

e motivação que minimiza os efeitos colaterais que poderão surgir. 

O terceiro ponto refere-se ao estimulo á reflexão e discussão: esse processo é 

potencialmente positivo ao desvelamento de questões encobertas. 

 

O quarto ponto refere-se a melhoria do relacionamento interpares:  esse 

relacionamento pode reforçar o senso de equipe e qualificar o próprio processo de 

mudança. 

 

O quinto ponto esta na identificação das necessidades especifica de cada área: a 

resistência pode contribuir para um alerta para os agentes de mudança sobre as 

especificidades de cada processo ou área da organização. 

 

O sexto ponto esta na verificação do alinhamento das mudanças com os objetivos 

estratégicos: nesse ponto pode-se observar os esforços de resistência e podem 

auxiliar na reflexão sobre eventual desvio nessa orientação estratégica. 

 

Diante desse contesto podemos observar que a resistência nem sempre é 

considerada como um aspecto negativo, pois podem elencar vários outros fatores 

que ajudaram a empresa a realizar o processo de mudança, pois podem enfatizar 

quando a mudança for inapropriada ou mal planejada e ressaltando que se a 

empresa não considerar, ela pode ser levada ao abismo. Segundo Chiavenato 
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(2010), “quando a mudança é feita de maneira errada a mudança pode destruir uma 

organização e levá-la a inviabilidade” (Chiavenato, 20110, p. 426). 

Por isso é extremamente importante a comunicação dentro da empresa pois mantém 

todos os funcionários envolvidos no processo de mudança é importante que estejam 

abertos a opinar sobre os aspectos da mudança com isso a empresa terá um 

diferencial para tomar as medidas e decisões que seja saudável para todos. 

 

Mudar é preciso, todo individuo deverá passar por mudanças seja na vida pessoal, 

profissional, acadêmica, enfim, devemos nos preparar para todo tipo de proposta 

que poderá aparecer ao longo da vida. Mudar é preciso e é um constante desafio de 

crescimento. O preço da mudança é inevitável, dentro das organizações significa 

sair da “zona de conforto”, é sinônimo de desconforto, pois é inevitável pensar no 

futuro, a conseqüência que essa decisão irá causar não saber o que aguardar gera 

duvida e incertezas provocando uma série de perguntas. Muitas empresas que 

passam por mudanças precisam da colaboração de seus funcionários, pois a 

mudança só da certo se todos estiverem empenhados em colaborar com a empresa, 

muitos irão aprender novas especializações, assim como gerar um acumulo de 

função, podendo acarretar em estresse, cansaço, desanimo, entre outros pontos, 

assim como, para aqueles funcionários aptos a novos desafios, será encarado como 

um crescimento pessoal e profissional. Por isso é importante que a gestão do RH da 

empresa em conjunto com os lideres de cada setor, estudem seus colaboradores 

para que sejam remanejados nas funções que mais irão satisfazer ambos os lados, 

onde cada um tenha sua devida recompensa, pois um funcionário satisfeito com a 

função exercida faz com que a empresa se engrandeça e cresça positivamente no 

mercado. Para Bergamini e Coda (1997), a maioria dos colaboradores que 

permanecem na empresa é porque o ambiente é satisfatório e se sentem 

confortáveis na maneira que a empresa faz a sua gestão e da o devido apoio aos 

funcionários. O processo de motivação qualificação e treinamento dos funcionários 

na obtenção dos melhores resultados requerem comprometimento de todas as 

partes envolvidas, é de extrema importância reconhecer o trabalho de um 

funcionário, expressar a preocupação da empresa com seus funcionários através de 

recompensa e premiações, ou ações que elevem a moral do trabalhador perante sua 
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equipe. Com essas ações a empresa terá um funcionário mais motivado e pronto 

para atingir as metas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar como as mudanças culturais, 

políticas e econômicas vem influenciando a vida de cada individuo sabendo que  

cada organização é composta por indivíduos diferentes com seus valores e suas 

características, e trazer toda essa mudança pode ter conseqüências positivas ou 

negativas. Destaca-se que as mudanças organizacionais vêm passando por rápidas 

e constantes mudanças, pois para sobreviverem no mercado é necessário se 

adaptarem em um curto espaço de tempo, e para que toda a mudança seja eficaz é 

necessário um planejamento bem estruturado para que haja lucratividade e 

benefícios para todos os envolvidos. 

     

Uma das saídas para enfrentar a resistência é o gerenciamento de pessoas, fazendo 

com que tenham um alto nível de satisfação e motivação para evitar o 

desapontamento, pois o grande desafio não é a mudança tecnológica e sim mudar a 

cultura de cada individuo e organização.  

 

Constatou que os fatores que mais aumentam a resistência é a estrutura burocrática, 

e a cultura organizacional que estão ancoradas na autoridade, na norma e no 

excesso ou falta de objetividade, pois o excesso causa retificação da comunicação e 

reduz o processo comunicativo, e a falta de objetividade mostra uma falsa 

democracia, e para diminuir a resistência é necessário seguir alguns passos e o 

primeiro deles é descobrir onde a resistência para que seja tratada com um bom 

planejamento, fazendo com que o individuo entenda o motivo da mudança, com uma 

boa comunicação, negociação e o principal coerção sem o uso de ameaças.           

 

E por fim para se ter sucesso na mudança organizacional e o individuo tenha 

crescimento é necessário um bom planejamento, que todos os funcionários estejam 

envolvidos no projeto de mudança, para que cada um veja no que a mudança ira 

afeta-lo, e o mais importante a comunicação, que é indispensável em qualquer 

ambiente.   Por fim percebeu-se um bom resultado podendo nortear novas 

pesquisas sobre a mudança organizacional no comportamento de cada individuo.  

 



 

 

 

35 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, L.C.G. Mudança Organizacional na Administração Pública Federal 

Brasileira. Tese de Doutoramento, Escola de Administração de Empresas de São 

Paulo, Fundação Getúlio Vargas: São Paulo.1982. 

 

BATEMAN, Thomas S; SNELL, Scott A. Administração: construindo vantagem 

competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C. Teoria Geral da Administração: 

gerenciando organizações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  

 

BRUNO-FARIA, M. F. F. Análise da relação entre os conceitos de criatividade, 

inovação e mudança organizacional. Mimeo. 2000. 

 

BREGION, Viviani, Cultura Organizacional: um estudo de caso em uma instituição 

de ensino superior.2013. 79 f. Monografia – Faculdade Cenecista de Capivari-

FACECAP Curso de Graduação em Administração, 2013. 

BORTOLOTTI, Silvana Ligia Vicenzi. ; SOUZA, Rosely Antunes de. ; ANDRADE, 

Dalton Francisco de ; Resistência uma ferramenta útil na Mudança Organizacional. 

BORTOLOTTI, Silvana Ligia Vicenzi. ; JÚNIOR. Afonso Farias de Souza;ANDRADE, 

Dalton Francisco de ; Resistência à Mudança organizacional-Reflexões cognitivas, 

comportamentais e afetivas; VII Congresso Nacional de Excelência em Gestão,2011. 

CHIAVENATO, Idalberto. Os novos paradigmas – como as mudanças estão 

mexendo com as empresas, São Paulo: Atlas, 1996 

 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

 

CHIAVENATO, I. (2010). Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações (3 ed, p. 579). Rio de Janeiro: Elsevier.. 



 

 

 

36 

 

FORD, J.D. & FORD, L.W. The role of conversations in producing intentional change 

in organizations. AcademyofMangementReview, 20(03). Pp.541-570. 1995. 

 

GROUARD, Benoit: MESTOM, Francis. Empresa em movimento: conheça os 

fundamentos e técnicas da gestão de mudança. São Paulo: Negócio, 2001.  

 

Livros complementares: Chiavenato, compotamento Organizational a dinâmica do 

sucesso das organizações, 3ª edição; editor Karin Gutz Ingles 

Livro, CHIAVENATO, administração nos novos tempo, 2ª edição; 2005, Elsevier 

editora LTDA.                                                                                                                                                                                      

ROSSI, Luiz Carlos. Mudança organizacional e competitividade: um estudo de caso 

em empresa de telecomunicações. Dissertação de mestrado. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. 2000. 

 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. São Paulo: Pretice Hall, 

2002.  

 

  


