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Resumo 
 

Considerando a importância da reação dos empregados à mudança organizacional, 
uma vez que o resultado da mudança depende da percepção daqueles que serão 
por ela afetados, o objetivo geral desta dissertação foi identificar as reações dos 
empregados frente às mudanças em curso na Reframax Engenharia. Foi realizado 
estudo de caso de caráter descritivo, quantitativo e qualitativo na empresa Reframax 
Engenharia, prestadora de serviços para o setor industrial e que está passando por 
processo de mudança desde 2011. Os dados foram coletados por meio de pesquisa 
documental, entrevistas semiestruturadas com 13 gestores que participaram do 
processo de mudança e questionário aplicado a 147 empregados. Foram utilizadas a 
Escala de  Resistência à Mudança (RAM), proposta por Bortolotti (2010), para 
analisar as reações dos empregados frente às mudanças, e a escala Resistance to 
Change (RTC), de Oreg (2003), para analisar as causas da resistência à mudança. 
Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, 
utilizando-se o software NVivo 10.0. A análise dos dados quantitativos foi realizada 
por meio de técnicas estatísticas descritivas e mutivariadas, sendo utilizados os 
programas estatísticos Predictive Analytics Software (PASW 18) e Minitab, versão 
17. Os resultados indicaram que a principal mudança na Reframax, no período entre 
2011 e 2016, foi a tecnológica, com modificações na maneira de trabalhar e na 
aplicação de recursos materiais e intelectuais para tornar efetivos os processos de 
trabalho. Embora a principal mudança tenha sido a tecnológica, pode-se afirmar que 
ocorreu um processo de transformação organizacional, uma vez que foram também 
observadas mudanças na estratégia, na estrutura, e na perspectiva comportamental 
e humana. Os gestores acreditam que a maior parte dos empregados está aceitando 
as mudanças, o que é confirmado pela pesquisa quantitativa. Os resultados dos 
questionários indicaram aceitação ao processo de mudança e a discordância quanto 
a haver resistência ativa ou passiva. Portanto, há consenso, tanto na pesquisa 
qualitativa como na quantitativa, sobre os sentimentos positivos em relação às 
mudanças em curso na empresa. Os empregados conseguiram não só entendê-las 
e assimilá-las, mas também reconhecê-las como necessárias ao desenvolvimento e 
sustentabilidade da empresa no mercado, bem como uma oportunidade de 
crescimento. Apesar de a teoria realçar a resistência e os sentimentos negativos, até 
mesmo como algo intrínseco à mudança, este estudo revela a prevalência de 
sentimentos positivos. Essa é, portanto, uma importante questão a ser revisada em 
estudos futuros. 
 
Palavras-chave: Mudança Organizacional. Reação à Mudança. Escala RAM. 
Escala RTC. 

 



 

 

Abstract 
 

The employees´ reaction to the organizational change is important once the changes 
depend on those who are affected by it. In this sense, this study aims to identify the 
employee´s reaction in face of the ongoing changes in the Reframax Engenharia. We 
carried out a descriptive, quantitative and qualitative case study in this company that 
provides services for the industrial sector and has being through a change process 
since 2011. We collected the data by means of documental research, semi structured 
interviews with 13 managers who participated in the change process, and a 
questionnaire applied to 147 employees. We used the Escala de Resistência à 
Mudança (RAM) [Scale of Resistance to Change (SRC)], proposed by Bortolotti 
(2010), to analyze the employees´ reactions  to changes, and  the Oreg (2003) scale  
Resistance to Change (RTC), to analyze the reasons for the resistance to changes.  
The qualitative data were analyzed through the content analysis techniques, using 
the software NVivo 10.0. The quantitative data were analyzed by means of 
descriptive statistic techniques, using the statistic programs Predictive Analytics 
Software (PASW 18) and Minitab, version 17. The results indicated that the main 
change in the Reframax, in the period between 2011 and 2016, was technological 
changes, with alterations in the way of working and in the application of material and 
intellectual resources to make the work processes effective. Although the change 
focus was technological, the respondents also observed changes from other 
perspectives. We can say that an organizational transformation took place at 
Reframax as changes occurred in the strategy, structure, and in the human 
perspective. The managers believe that most employees are accepting the changes, 
which is confirmed by the quantitative. The questionnaire results indicate the 
acceptance concerning the change process and disagreement concerning to 
resistence - active or passive resistance. Therefore, there is a consensus, both in the 
qualitative and the quantitative research, about the positive feelings related to the 
ongoing changes in the company. The employees were able not only to understand 
and assimilate the changes, but also recognize them as necessary for the company 
development and sustainability within its market. Although the theory emphasizes the 
resistance and the negative feelings even as something intrinsic to the change, this 
study reveals the prevalence of positive feelings. This is, therefore, a relevant issue 
to be reviewed in future studies. 
 
Keywords: Organizational Change. Reaction to Change. RAM Scale . RTC Scale. 
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1 Introdução  

 

A mudança é uma constante, seja em relação às experiências e desafios que as 

pessoas enfrentam, seja nas empresas ou na sociedade (Davis & Newstrom, 1996). 

Mudança organizacional exige novas formas de organização social e de trabalho, 

que incluem autogestão, especialização, processos mais ágeis e efetivos, que levem 

a menos trabalho e a mais produtividade (Motta, 2000). Estudos sobre mudança 

organizacional exaltam a necessidade de adaptação das empresas à velocidade das 

mudanças (Wood, 2009). 

 

Vários são os motivos que impulsionam a mudança nas empresas, destacando-se 

forças econômicas e sociais, mudanças tecnológicas, integração econômica 

internacional, amadurecimento dos mercados nos países desenvolvidos e abertura 

para o sistema capitalista (Kotter, 2013). Frente a essas pressões, as empresas 

modificam o seu modo de produzir ou de prestar serviços, adequando-se aos 

padrões exigidos (Judson, 1980). 

 

Lidar com a mudança é ponto-chave para as empresas. Questões como 

globalização, tecnologias, pessoas e liderança são essenciais para definir o futuro 

das empresas, frente ao cenário econômico instável, exigindo cada vez mais 

culturas inovadoras e flexíveis (Robbins, 2006). A mudança organizacional implica 

adaptação das empresas a novos cenários organizacionais, nos quais as novas 

tecnologias da informação estão substituindo as tecnologias industriais, conferindo 

mais agilidade e qualidade aos processos e produtos e exigindo foco nas lideranças, 

nos clientes externos, no meio em que as empresas estão inseridas e na 

responsabilidade social (Wood, 2009). 

 

No processo de mudança, a empresa, em partes ou no todo, é afetada, 

desestabilizando o seu equilíbrio social, tirando as pessoas da zona de conforto e 

produzindo ajustes no comportamento dos empregados. Mudar demanda trabalho, 

persistência e obstinação, pois as pessoas estão acostumadas à comodidade e 

resistem à mudança (Motta, 2000). As mudanças modificam as relações 

organizacionais e pessoais, tornando as pessoas vulneráveis e suscitando reações 

(Motta, 2000). As pessoas reagem conforme sentem a mudança (Davis & Newstrom, 
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1996). As reações à mudança vão da aceitação, indiferença até rejeição (Cançado & 

Santos, 2014; Robbins, 2009). Na aceitação, as mudanças não enfrentam 

resistência e são desejadas, sendo exemplos a promoção e aumentos de salário 

(Davis & Newstrom, 1996). Na apatia, os empregados são indiferentes, não se 

envolvendo com o processo de mudança (Motta, 2000). Na rejeição, os empregados 

resistem à mudança por ela ameaçar sua sensação de segurança, sua vida social e 

autoestima (Davis & Newstrom, 1996). A resistência pode ser positiva, gerando 

equilíbrio na organização, e negativa, quando atrasa o processo de evolução que as 

mudanças trazem para as empresas (Robbins, 2006). 

 

Conforme as mudanças vão acontecendo, o modo de realizar as tarefas ou o 

processo de trabalho vai perdendo a familiaridade, vão surgindo as incertezas e o 

medo do desconhecido (Beer, 2010; Fritz, 1997). Existem vários motivos pelos quais 

os empregados resistem (Robbins, 2009):  

 

a) Processamento seletivo de informações: as pessoas selecionam as 

informações que lhes convêm. 

b) Hábitos: as pessoas sentem dificuldades de mudar suas programações 

mentais. 

c) Segurança: o medo de não produzir como antes, não alcançando as metas 

estabelecidas. 

d) Fatores econômicos: medo da perda do status. 

e) Manutenção do modo de vida: dificuldade de se adaptar a novas maneiras de 

convivência. 

f) Medo do desconhecido: insegurança por não saber como funciona o novo. 

 

As empresas que não levarem em consideração a parte humana da mudança, 

focando somente o processo, poderão estar condenadas a morrer (Jacobsen & 

Rodrigues, 2002). Os empregados mais afetados pelas mudanças são os 

diretamente envolvidos no processo, sendo necessário que os gestores busquem 

trabalhar as suas resistências, uma vez que ocorrem alterações de comportamento, 

de relação individual e do grupo de trabalho, bem como alteração nos 

relacionamentos intraorganizacionais (Judson, 1980). O resultado da mudança 

depende dos que serão afetados por ela (Judson, 1980), mas as empresas abordam 
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racionalmente os problemas relacionados às mudanças e desconsideram a parte 

emocional das pessoas no processo da mudança (Badham, 2013a).  

 

Para Badham (2013a), as mudanças ocorrem e começam a ser efetivadas a partir 

das pessoas, sendo entendidas como uma jornada imprevisível, complexa e caótica. 

Nesse sentido, ele distingue a gestão da mudança, que engloba as abordagens 

tradicionais sobre mudança, entendida como um processo linear, planejado e 

racional, da gestão para a mudança, abordagem mais pragmática, processual e que 

considera as irracionalidades nas empresas. “A gestão para a mudança na prática é 

um processo interpessoal, caracterizado por incertezas, ambiguidades, confrontos, 

medos e expectativas, característicos da existência humana” (Badham, 2013a, p 7).  

 

Entendida, portanto, como um acontecimento natural durante os processos de 

mudança organizacional, a reação pode ir da aceitação, passando pela indiferença e 

chegar até a resistência, causando transtornos pessoais e organizacionais de toda 

ordem. E dada a relevância do tema, levanta-se a seguinte questão: Quais as 

reações dos empregados frente às mudanças em curso na Reframax Engenharia? 

 

A Reframax apresenta uma realidade que a torna locus privilegiado para a pesquisa. 

É uma empresa prestadora de serviços de Engenharia, fundada em 1999 e que 

emprega cerca de 2.000 funcionários. Sua sede está localizada em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Atua na área de serviços de refratário, fazendo reformas e montagens 

de revestimentos de refratário e antiácido em equipamentos novos e manutenção de 

equipamentos existentes, serviços de isolamento térmico e acústico em diversos 

setores da atividade industrial, manutenção refratária permanente em usinas 

siderúrgicas e serviços de grande porte, como construção de altos-fornos, coqueria, 

fornos de laminação e outros (recuperado de: http://www.reframax.com.br/portal/).  

 

Desde 2011 a empresa vem passando por diversas mudanças, visando adaptar-se 

às exigências do mercado, buscando maior competitividade, inserção em novos 

mercados de atuação,  mais eficiência e eficácia nos serviços prestados com mais 

agilidade nos processos administrativos. Tais mudanças podem levar os 

empregados a terem vários tipos de reações.  
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Portanto, estudar e entender tais reações pode levar a um diagnóstico que possa 

identificar os pontos de atenção para implementação da mudança na empresa. 

Assim, para responder ao questionamento proposto, o objetivo geral desta pesquisa 

foi identificar as reações dos empregados frente às mudanças em curso na 

Reframax Engenharia. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

a) Descrever o processo de mudança em curso na Reframax Engenharia. 

b) Identificar a percepção dos gerentes sobre as reações dos empregados frente 

ao processo de mudanças em curso na Reframax Engenharia. 

c) Identificar as causas da resistência dos empregados às mudanças em curso 

na Reframax Engenharia. 

 

Para atingir tais objetivos, foi realizado estudo de caso de caráter descritivo, 

quantitativo e qualitativo na empresa Reframax Engenharia. A coleta de dados foi 

realizada por meio de pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas com os 

gerentes responsáveis pela implementação do processo de mudanças e de 

aplicação de questionário em empregados da empresa Reframax Engenharia. Os 

dados qualitativos foram analisados por meio de análise de conteúdo e os 

quantitativos, de estatística descritiva e multivariada. 

 

Este estudo justifica-se, pois, embora os temas mudança organizacional e reação à 

mudança sejam muito explorados na academia, aprofundar em determinada 

realidade pode gerar novas análises. Isso porque a empresa e as pessoas que dela 

fazem parte compõem universo diverso dos já pesquisados, o que gera estudos e 

resultados diferentes, apresentando novas possibilidades (Grey, 2004).  

 

Neiva e Paz (2015) realizaram estudo sobre o panorama das pesquisas e 

publicações acerca da mudança organizacional no Brasil, por meio de levantamento 

bibliográfico a respeito de mudança organizacional em periódicos científicos de 

Administração, Sociologia, Ciências da Saúde e Psicologia, classificados como A ou 

B no Qualis/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), entre os anos 2000 e 2010. Foram encontrados 97 artigos, sendo 
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analisados 73 que apresentam pesquisa de campo. Os resultados indicaram 

constância das publicações, relacionando-as ao interesse dos pesquisadores pelo 

fenômeno. Os estudos, entretanto, refletem pouca maturidade para discussões 

aprofundadas sobre o fenômeno, bem como pulverização da literatura brasileira, o 

que também é mencionado por autores internacionais (Weick & Quinn, 1999, como 

citado em Neiva & Paz, 2015, p. 298).  

 

Observa-se, ainda, caráter interdisciplinar dos estudos, trazendo teoria dos diversos 

campos de conhecimento - Administração, Sociologia, Psicologia. Há predominância 

de estudos qualitativos, realizados por meio de estudo de caso, exibindo, entretanto, 

fragilidades em relação à análise de dados - 42 artigos indicaram um procedimento 

genérico de análise de conteúdo sem, muitas vezes, conterem categorias extraídas 

das verbalizações ou quantificação de resultados que sustentassem as categorias. 

Destacam, ainda, que “é preocupante que artigos não apresentem informações 

mínimas sobre as intervenções realizadas” (Neiva & Paz, 2015, p. 282). As autoras 

concluem pela necessidade de melhor sistematização das análises, com indicação 

de como os procedimentos foram realizados. Ressaltam que priorizar uma única 

concepção de organização e uma única abordagem metodológica pode limitar a 

construção de conhecimento em um objeto reconhecidamente complexo. Esses 

resultados trazem importantes gaps que poderão ser supridos por este estudo, que 

propõe a utilização de metodologia quantitativa e qualitativa. 

 

Para complementar esse levantamento bibliográfico, nesta dissertação foi realizada 

pesquisa bibliográfica entre os anos de 2011 e 2015 sobre o tema mudança 

organizacional nas bases de dados do Google acadêmico (retorno de dois artigos 

publicados em 2013), na base de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO 

- quatro artigos publicados entre os anos de 2012 e 2014) e na base de dados 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD - 

oito artigos publicados entre 2011 e 2015). Totalizaram-se, portanto, 12 artigos, o 

que parece indicar diminuição no número de estudos. 

 

Este estudo contribui para o conhecimento acadêmico ao trazer uma abordagem 

crítica, proposta por Badham (2013a), capaz de lidar com a complexidade do 

processo de mudança. A metodologia proposta, quantitativa e qualitativa, vai ao 
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encontro da recomendação de Neiva e Paz (2015) em relação à multiplicidade 

metodológica. Para atender à demanda de mais rigor no uso da técnica de análise 

de conteúdo, optou-se pela utilização do software NVivo, que permite tratamento 

quantitativo, e do programa estatístico Predictive Analytics Software (PASW 18) e 

Minitab, versão 17, para análise dos dados qualitativos.  

 

Em relação ao tema reação às mudanças organizacionais, buscas realizadas no 

período de 2010 a 2016 na base de dados Anpad retornaram nove artigos; na base 

de dados Scielo, também nove artigos; e na base dados Scientific Periodicals 

Electronic Library (SPELL) retornaram os mesmos artigos já relacionados nas bases 

de dados da Anpad e Scielo. Neiva e Paz (2015) ressaltam a contribuição de 

Hernandez e Caldas (2001) e de Silva e Vergara (2003) em relação aos 

comportamentos manifestos por empregados durante os processos de mudanças 

organizacionais. Tal resultado indica escassez de estudos no Brasil sobre reação à 

mudança, justificando-se, assim, este estudo, que poderá contribuir para o 

conhecimento acadêmico sobre o tema. 

 

Em termos de contribuição para a empresa, esta pesquisa sobre as mudanças e as 

reações dos empregados pode fornecer um diagnóstico e orientação quanto às 

futuras ações dos gestores. Para a autora desta dissertação, a melhor compreensão 

e o conhecimento sobre o processo de mudança e de reação à mudança 

organizacional podem proporcionar novas possibilidades de crescimento pessoal e 

profissional. 

 

Dessa forma, esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está 

ainda inserida na linha de pesquisa “Inovação e Organizações”, no Núcleo de 

Estudos em Inovação em Organizações do Mestrado Profissional em Administração 

da Fundação Pedro Leopoldo. Este estudo é complementar a outros já 

desenvolvidos, ou em andamento, sob a orientação da Professora Dra. Vera L. 

Cançado, coordenadora do projeto de pesquisa “Mudança organizacional em 

empresas brasileiras” (Apêndice A).  

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo que neste primeiro 

apresentam-se a contextualização, o tema, o problema de pesquisa, os seus 
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objetivos e justificativas. No segundo capítulo, Referencial Teórico, o foco é na 

conceituação, processos, tipos de mudanças organizacionais e reações à mudança. 

No capítulo terceiro é descrita a metodologia utilizada na pesquisa, com a 

caracterização da pesquisa, quadro de referência, a unidade de análise e de 

observação e as técnicas de coleta e de análise de dados. No capítulo quarto, 

apresentam-se os resultados; e no quinto, as considerações finais. Seguem-se as 

referências e os apêndices e anexos.  



 

 

20

2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo discute-se o tema mudança organizacional, focando conceituação, 

tipos e modelos de mudança, com ênfase nas reações dos empregados às 

mudanças. 

 

2.1 Conceituando mudança organizacional 

 

Tema muito estudado, com focos e natureza diversos. Existem tantos estudos a 

respeito do conceito de mudança quanto prescrições de métodos que favoreçam o 

desempenho das empresas (Wood, 2009), havendo dificuldade em construir um 

corpo coerente de ideias (Sales, Cançado & Tanure, 2014). Nas últimas décadas, 

houve aumento no número de estudos sobre o tema, principalmente em função da 

aceleração das mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e 

organizacionais. A rapidez com que surgem novas abordagens que suplantam as 

teorias existentes é um traço das investigações sobre o tema, demonstrando a 

evolução das idéias, que gera movimento constante de inovar, renovar e romper-se 

(Wood, 2009). 

 

Diversos são os conceitos sobre mudança organizacional, que se organizam em 

torno do foco de análise no qual determinado autor se centra. A Tabela 1 mostra 

alguns conceitos que auxiliam na construção da definição adotada nesta 

dissertação. 

 

Tabela 1   
Conceitos de mudança organizacional – continua   

DEFINIÇÃO FOCO REFERÊNCIA 
Jornada caracterizada pelo exercício de 
aprendizagem contínua que envolve mapear, 
manter-se atento, mirar, máscaras e mobilizar. 

Criar condições de conexão que 
integrem o conhecimento 
orientado e reflexivo. 

Badham 
(2013a) 

 
Resposta à necessidade de adequar a 
estratégia da empresa, repensar autoridades, 
sistemas de produção, recursos, 
comportamentos ou interesses compartilhados 
coletivamente. 

Criar e agregar valor aos 
produtos, aumentando a 
competitividade da empresa. 

Cançado & 
Santos 
(2014) 

 

Consequências das ações que as empresas 
tomaram. 

Crítica às técnicas gerenciais que 
generalizam a implementação da 
mudança. 

Grey (2004) 
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Tabela 1  
Conceitos de mudança organizacional – continua   

DEFINIÇÃO FOCO REFERÊNCIA 
Mudança transformacional refere-se a alterações 
nas diferentes dimensões organizacionais 
(estratégica, estrutural, tecnológica e 
comportamental), de forma integrada, planejada ou 
não, interferindo na cultura organizacional”. 

Componentes 
organizacionais, ambiente 
interno e externo. 

Guedes 
(2015, p. 13) 

Qualquer alteração feita pela organização dentro do 
seu ambiente. 
  

qualidade dos produtos, 
vendas, relações com os 
clientes internos e externos e 
adequação das estratégias . 

Judson 
(1980) 

 

Promover e liderar a transformação nas empresas, 
por meio de oito passos. 

Gerar produtos e serviços de 
melhor qualidade com menor 
preço, competitividade. 

Kotter (2013) 
 

Mudanças estratégica, estrutural, tecnológica, 
humana, cultural e política. 

Ambiente interno - 
dimensões organizacionais 

Motta (2000) 

Resposta da empresa a pressões de seu ambiente 
interno, visando adaptações às transformações 
ocorridas no ambiente externo, implicando ação, 
reação e interação entre as partes do processo. 

Interação contínua entre 
contexto, conteúdo e 
processo. 

 

Pettigrew 
(2011) 

Mudanças na natureza da força de trabalho, 
tecnologia, economia e inserção no mercado global. 

Modificar o comportamento 
dos empregados para 
aumentar a competitividade 
das empresas. 

Robbins 
(2006) 

 

Modificações nas dimensões: visão de futuro, 
estratégia, estrutura, processos, pessoas, liderança 
e cultura. 

Nova perspectiva sustentada 
em propostas de modificação 
e crescimento. 

Sales et al., 
(2014) 

Mudança organizacional refere-se às alterações 
que ocorrem em apenas uma dimensão da empresa 
(estratégia, estrutura, processos ou pessoas). 
Transformação organizacional implica alterações 
simultâneas nas diferentes dimensões, sendo 
articulada pela cultura e conduzida pelos líderes. 

Diferenciação entre mudança 
e transformação a partir dos 
componentes 
organizacionais  

Tanure e 
Soares 
(2007) 

Alterações de natureza estrutural, estratégica, 
cultural, tecnológica, humana ou de qualquer outro 
componente que gere impacto em partes ou no 
conjunto da organização. 

No cliente, no meio em que 
está inserida, 
responsabilidade social e 
liderança. 

Wood (2009) 

Fonte: elaborado pela autora com base em: Badham, R. (2013b). Os 5 Ms da mudança. In: R. 
Badham. Inspirando a mudança: uma introdução à gestão de mudança. (Trad. Leila Midlej. Cap 3, 
pp.2-18). Ukraine: Business Perspectives Publishing Company. Cançado, V.L. & Santos, T. M. C 
(2014). Reação à mudança organizacional: a implantação do Lean Thinking na Empresa Beta. 
Revista Gestão & Tecnologia, 14(1), 98-123. Grey, C. (2004). O fetiche da mudança. Revista de 
Administração de Empresas, 2,1-19. Guedes, C. M. (2015) Mudança transformacional: um estudo de 
caso em uma multinacional da indústria farmacêutica no Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil. Recuperado de: http://www.fpl.edu.br/ 
2013/conteudo/mestrado/05.8.dissertacoes.htm Judson, A. S. (1980) Relações humanas e mudanças 
organizacionais. São Paulo: Atlas. Kotter, J. P. (2013) Liderando mudanças, transformando empresas 
com a força das emoções. Rio de Janeiro. Elsevier. Motta, P. R. (2000). Transformação 
organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark. Pettigrew, A. (2011). A 
cultura das organizações é administrável? In: M. T. L., Fleury, & R. M., Fischer. Cultura e poder nas 
organizações (2. ed., pp. 145-152), São Paulo: Atlas. Robbins, P. S. (2006). Administração, 
mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva. Sales, S.R.G., Cançado, V. L.,& Tanure, B. (2014). 
Transformação organizacional: a percepção dos gestores de uma filial de uma mineradora 
multinacional no Brasil. Anais do III Simpósio Internacional de Gestão de Projetos (III SINGEP), II 
Simpósio de Inovação e Sustentabilidade (II S2IS). 9(10), 1-14. Recuperado de: 
www.singep.org.br/3singep/resultado/528.pdf, Wood Jr., T. (2009). Mudança organizacional: uma 
introdução ao tema. In T., Wood Jr. Mudança organizacional. São Paulo.  
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Apesar de as definições apresentarem heterogeneidade, alguns aspectos comuns 

podem ser destacados: mudança entendida como um processo, alteração nos 

componentes organizacionais, seu caráter multidimensional de resposta às 

demandas do meio externo ou interno e seu objetivo de aumento do desempenho e 

da competitividade da empresa. O termo mudança é mais adequadamente utilizado 

para referir-se à alteração em um dos componentes da empresa. Quando essas 

alterações impactam todos os componentes, o termo transformação organizacional 

mostra-se mais adequado (Tanure & Soares 2007). Araújo (2001), Bruno-Faria 

(2003), Fischer (2002), Lima e Bressan (2003), Pettigrew (2011), Tanure e Soares 

(2007) e Wood (2009), como citados em Guedes (2015, p. 13), utilizam o termo 

mudança transformacional.  

 

A partir dessas considerações, define-se, nesta dissertação, mudança 

organizacional como um processo que visa a qualquer alteração de natureza 

estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de qualquer outro 

componente, efetuado pela empresa para modificar a maneira de realizar seus 

métodos de trabalho em função de pressão interna ou externa (Motta, 2000; 

Pettigrew, 2011; Wood, 2009). 

 

2.2 Tipos de mudança organizacional 

 

Assim como existe uma diversidade em relação à definição de mudança 

organizacional, existem também diferentes formas de classificar e estabelecer uma 

tipologia, pois autores classificam os tipos de mudança a partir de diferentes 

categorias de análise Lima e Bressan (2003), com base em detalhada revisão da 

literatura, sugeriram diversas tipologias, revisadas por Sales (2012, p. 32) e 

atualizadas neste trabalho, conforme a Tabela 2:  
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Tabela 2   
Tipos de mudança organizacional    
Cat. Tipos de mudança Ref 

G
ra

u 
de

 c
on

tr
ol

e,
 

in
te

nc
io

na
lid

ad
e 

 

Mudança: controle, estabilidade, normas, padrões e perenidade. 
Transformação: aprendizado continuo, mobilização, ampliação, participação, 
intercâmbio e integração. 

Fischer, 
(2002). 

Mudança: racionalidade, planejamento, gerenciamento, ajuste, controle e busca 
pelo equilíbrio. 
Transformação: crescimento das habilidades da organização, foco no líder e na 
cultura. 

Guedes 
(2015) 

Premissas básicas: intenção estratégica, reação adaptativa e aprendizado contínuo. Motta 
(2000) 

C
om

po
ne

nt
es

 d
a 

or
ga

ni
za

çã
o 

 

Mudança incremental: modifica alguns componentes da organização de maneira 
continua. 
Mudança transformacional: a modificação ocorre em todos os aspectos da 
organização de maneira profunda e irregular. 

Lima e 
Bressan 
(2003) 

Evolução: alterações no dia a dia da empresa demandam pequenos ajustes e 
causam poucos transtornos. 
Mudança: alterações em um dos componentes da empresa, como de processos, de 
direção, de cargos. 
Transformação: modificações nos diversos componentes da empresa, para criar 
nova cultura. 

Tanure e 
Soares 
(2007) 

Quanto à sua natureza: estrutura, estratégia, cultura, tecnologias e recursos 
humanos. 
Quanto à maneira de implementar as mudanças, que pode ser a reeducação, 
coerção, racionalização.  

Wood 
(2009). 

C
on

tin
ui

da
de

 x
 d

es
co

nt
in

ui
da

de
 

 

Incremental/contínua: continuidade do padrão existente. Pode ter dimensões 
diferentes, mas é realizada no contexto atual da empresa. 
Descontínua: mudança do padrão existente que ocorre em períodos de 
desequilíbrio e envolve uma ou várias reestruturações de características da 
empresa. 

Nadler, 
Shaw & 
Walton 
(1994) 

Primeira ordem: mudanças produzidas de forma direta, contínua, que não alteram 
a percepção do raciocínio que as pessoas têm, sobre o modo como a empresa pode 
ser melhorada. 
Segunda ordem: mudanças profundas em vários aspectos e que demandam mais 
empenho dos agentes de mudança. 

Porras & 
Robertson 

(1992) 

Contínua: mudança constante, cumulativa e evolutiva. Podem ser pequenos 
avanços que ocorrem cotidianamente em toda a organização, cujo acúmulo pode 
propiciar significativa mudança na organização 
Episódica: mudança pouco frequente, descontínua e intencional, que ocorre 
durante períodos de divergência, quando as empresas saem de sua condição de 
equilíbrio 

Weick & 
Quinn 
(1999) 

Fonte: adaptado a partir de: Fischer, R. M. (2002). Mudança e transformação organizacional (pp. 147-164). 
In: M. T. L.  Fleury (Org.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente; Guedes, C. M. (2015). Mudança 
transformacional: estudo de caso em uma multinacional da indústria farmacêutica no Brasil. Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil). Recuperado de: 
http://www.fpl.edu.br/2013/conteudo/mestrado/05.8. dissertacoes.htm; Lima, S. M. V., & Bressan, L.C. 
(2003). Mudança organizacional: uma introdução. In: S. M. V, Lima & L.C, Bressan. Mudança 
organizacional:teoria e gestão. (pp.52-57). Rio de Janeiro: FGV. Motta, P. R. (2000). Transformação 
organizacional: a teoria e a prática de inovar. Rio de Janeiro: Qualitymark; Nadler, D. A., Shaw, R.B., & 
Walton. A. E. (1994). Disontinuos change: leading organizational transformation. São Francisco: The 
Jossey Bass (Managenment- series, 2; Porras, J. J., & Robertson, J. (1992). Organizational development: 
theory , practice and research. In: Dunnette, M. D., Hough, L. M. (eds.). Handbook of industrial and 
organizational psychology. Palo Alto, Califórnia: Consulting  psychologist Press; Sales, S. R. G. (2012). 
Transformação organizacional: a percepção dos gestores de uma filial de uma mineradora multinacional no 
Brasil. (p. 32) Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, MG, 
Brasil. Recuperado de: http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2012/dissertacao_ 
selmara_raquel_gomes_ sales_2012.pdf; Tanure, B., & Soares, P. (2007). Modelo de transformação 
organizacional. Belo Horizonte: Betania Tanure Associados; Wood Jr., T. (2009). Mudança organizacional. 
(5. ed.). São Paulo: Atlas. 
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Observa-se que as diferentes tipologias de mudança podem ser agrupadas segundo 

o grau de controle e intencionalidade (Fischer, 2002; Guedes, 2015; Motta, 2000); a 

questão da continuidade do padrão existente na empresa x descontinuidade ou 

ruptura desses padrões (Greenwood & Hinings, 1996; Nadler et al., 1994; Porras & 

Robertson, 1992; Weick & Quinn, 1999); ou segundo alteração de componentes 

organizacionais, diferenciando a mudança da transformação (Lima & Bressan, 2003; 

Tanure & Soares, 2007; Wood, 2009). 

 

Focando a questão da intencionalidade ou grau de controle sobre a mudança, Motta 

(2000) propõe três tipos de mudança: intenção estratégica, reação adaptativa e 

aprendizado contínuo. Intenção estratégica significa que a mudança surgiu de 

reflexões pensadas para modificar a maneira como os trabalhos estão sendo 

realizados. Podem ser por oportunidades e ameaças, constatadas antecipadamente 

por estudos, readequando-se de maneira planejada, demandando especificidade, 

que surge da ideia de que inovação ou especialização são importantes para a 

estratégia da empresa. O processo de mudança tem início na suposição de 

problemas, mas sem saber o que exatamente, levando-se em consideração a visão 

global da empresa.  

 

Reação adaptativa significa que a mudança surgiu da necessidade de reagir de 

maneira planejada às dificuldades da empresa. Modifica-se o processo de evolução 

da empresa, quando se descobrem situações que apresentem problemas. Uma vez 

identificada a distância entre o que se quer fazer e o que está sendo realizado, surge 

a necessidade de mudar, ou seja, reagir ao problema. O problema para gerar a 

mudança precisa ser visto como grande ameaça. Um problema oferece várias 

formas de se entender e se explicar a mesma situação. Já o aprendizado contínuo 

fundamenta-se em encontrar o problema e também sua solução. Tanto a vontade de 

ver a mudança quanto a proposta de mudar surgem como fonte de aprendizado 

(Motta, 2000). 

 

Supõe-se que as inovações possam ser utilizadas na empresa e são de 

conhecimento dos empregados. As empresas detêm grande quantidade de 

conhecimentos, podendo atualizá-los e utilizá-los, bastando facilitar a comunicação, 
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incentivar os empregados a testar, correr riscos, suportar os erros, serem criativos e 

dar condições para todos aprenderem. O foco no aprendizado em grupo é uma das 

bases da mudança organizacional, uma vez que inovar demanda perceber e agir de 

forma coletiva (Motta, 2000). 

 

As mudanças com foco nos componentes organizacionais, conforme Wood (2009), 

podem ser: estratégicas, com foco nos mercados-alvo; estruturais, relacionadas ao 

organograma, funções e tarefas; tecnológicas, entendidas a partir dos processos, 

métodos de produção; culturais, focada em valores, estilos, liderança; e de pessoas, 

a partir das políticas e práticas de Recursos Humanos. Para Lima e Bressan (2003); 

Tanure e Soares, (2007) alteração somente em um dos componentes da empresa é 

entendida como mudança; alterações em vários ou em todos os componentes é 

entendida como transformação. 

 

As mudanças contínuas referem-se a ajustes nos padrões existentes na empresa, 

com foco em melhorias de curto prazo, ocorrendo normalmente em ambientes mais 

estáveis, onde a concorrência é menos significativa. As mudanças descontínuas são 

radicais e significam ruptura com a orientação existente, envolvendo toda a empresa 

(Greenwood & Hinings, 1996; Nadler et al., 1994; Porras & Robertson, 1992; Weick 

& Quinn, 1999). 

 

Essas tipologias de mudanças podem ser agrupadas em um continuum: de um lado, 

as mudanças contínuas, planejadas, envolvendo um dos componentes da empresa, 

que tendem a alterar os padrões existentes, o que ressalta o modelo mecanicista, 

com destaque para ações reativas, estabilidade e o controle da resistência. No outro 

extremo, a mudança entendida como aprendizagem, processual, a partir da ruptura 

e alteração dos vários componentes da empresa, enfatizando a complexidade 

organizacional (Fischer, 2002; Guedes, 2015; Morgan, 2009; Wood, 2009) 

 

2.3 Modelos de mudança organizacional 

 

Existem muitos modos de se fazer a mudança e, consequentemente, uma 

variedade, às vezes desordenada e incompreensível, de modelos que dependem do 

foco de análise e do método utilizado pelo pesquisador. Essa multiplicidade cria uma 
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concorrência a respeito da maneira mais adequada de mudar, conduzindo a uma 

complementação entre as várias formas e modelos de mudança. Separados, as 

teorias e modelos são fracos, mas juntos apresentam formas diferentes de se 

enxergar o cenário em que as mudanças estão inseridas (Motta, 2000).  

 

Assim como a tipologia, também os modelos de mudança podem ser agrupados em 

um continuum que se complementam. De um lado estariam as abordagens 

tradicionais, que consideram as intervenções de mudança como algo racional, 

deliberado e planejado, ocorrendo em etapas; e de outro, o agrupamento de 

abordagens mais críticas, pragmáticas e simbólicas, que entendem a mudança 

como uma jornada, complexa e caótica, que requer mobilização de recursos e 

aprendizagem organizacional. Diferenciam-se, assim, os modelos de gerenciamento 

da mudança dos modelos de gerenciamento para a mudança, que serão 

apresentados nas próximas seções (Badham & Cançado, 2014; Badham, Cançado 

& Darief, 2015; Cançado, Badham, Sales & Tanure, 2015).  

 

O gerenciamento da mudança, planejado e controlado racionalmente, demanda 

força para tentar garantir sua realização. Já o gerenciamento para mudança implica 

influenciar pessoas e supõe ser necessário ver as situações antes que elas ocorram, 

sabendo que seu controle no decorrer da situação é limitado. Portanto, os líderes 

devem motivar e agir para conseguir implementar mudanças e atingir os objetivos 

organizacionais (Badham & Cançado, 2014; Badham, Cançado & Darief, 2015).  

 

2.3.1 Gerenciamento da mudança 

 

Considerando o gerenciamento da mudança como um processo racional de 

intervenção planejada, que ocorre em etapas e a partir de objetivos estratégicos 

definidos, que visam ao controle social, bem como à saúde das empresas, 

destacam-se nas próximas seções alguns modelos de gerenciamento da mudança.  

 

Esses modelos foram selecionados em função de auxiliarem a responder a pergunta 

da pesquisa e de serem citados em diversos trabalhos sobre gerenciamento da 

mudança (Cançado, Duarte & Costa, 2002; Cançado, Mesquita, Cruz & Guimarães, 
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2011; Cançado & Santos, 2014; Dolisse, 2009; Sales, 2012; Santos, 2010; Soares, 

2007; Tanure, Cançado & Heau, 2007; Tanure, Cançado & Sales, 2012). 

 

2.3.1.1  Modelo de Lewin (1965)  

 

Um dos modelos de mudança mais utilizados e considerados precursores, conforme 

Grey (2004), é o desenvolvido por Lewin (1965). O processo de mudança, segundo 

Lewin (1965), é baseado nas forças organizacionais propulsoras e restritivas à 

mudança, que atuam na tentativa de manter o estado de equilíbrio. Se as forças se 

desequilibram, originam o processo de mudança que acontece em três fases: 

descongelamento, modificação e recongelamento. 

 

Na primeira fase, descongelamento, a mudança é estimulada pela necessidade de 

modificar a realidade atual, que não é satisfatória, para uma nova realidade, que se 

acredita ser melhor que a atual. Visa identificar os fatores que causam essa 

insatisfação e modificá-los, com foco nos objetivos que se deseja alcançar. Para tal, 

é necessário superar as resistências, diminuindo as forças restritivas e aumentando 

as forças propulsoras. Na segunda fase, modificação, utiliza-se o estímulo das 

forças propulsoras ou a eliminação das forças restritivas para modificar os 

comportamentos e processos existentes. São inseridas novas atitudes, valores e 

condutas, por meio de novas maneiras de pensar, testar e debater. Atingidas as 

metas desejadas de mudança, as forças propulsoras e restritivas se reequilibram e 

continuam a busca pela permanência do equilíbrio. Na terceira etapa, tida como a 

fase final do processo, depois de implementadas as mudanças, recongelam-se os 

novos processos, padrões e comportamentos, voltando à estabilidade, com os novos 

procedimentos (Lewin, 1965).   

 

2.3.1.2 Modelo de Motta (2000) 

 

Reconhecendo a diversidade de olhares sobre os métodos e a necessidade de 

complementação entre os diferentes modelos, Motta (2000) propõe análise da 

mudança a partir dos componentes de uma empresa, abordando as perspectivas 

estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e política, conforme 

apresentado na Tabela 3. 



 

 

28

 

Tabela 3   
Modelo de análise organizacional proposto por Motta (2000)  
Perspectiva Temas prioritários de análise Unidades básicas de análise 
Estratégica Interfaces da organização com o meio ambiente Decisão (interfaces ambientais) 

Estrutural Distribuição de autoridade e responsabilidade  Papéis e status 

Tecnológica Sistemas de produção, recursos materiais e 
intelectuais para desempenho das tarefas 

Processos, funções e tarefas 

Humana Motivação, atitudes, habilidades e comportamentos 
individuais, comunicação e relacionamento grupal 

Indivíduos e grupos de 
referência 

Cultural Característica de singularidade que define a 
programação coletiva de uma organização 

Valores e hábitos 
compartilhados coletivamente 

Política Forma pela qual os interesses individuais e coletivos 
são articulados e agregados 

Interesses individuais e 
coletivos 

Fonte: Motta, P.R. (2000). Transformação organizacional: a teoria e a prática de inovar (3. ed., Cap. 
3, p. 73). Rio de Janeiro: Qualymark. 
 

Pela perspectiva estratégica, a análise de mudança organizacional está voltada para 

o consumidor, focando suas exigências. As decisões são tomadas levando-se em 

conta a troca de informações e as exigências de que o mercado demanda. Portanto, 

dar novo significado aos propósitos e ter maneiras de encontrar as melhores opções 

de agir são consideradas formas de mudança estratégica. Habilidades como leitura 

de mercado, poder de influência e solução de conflitos são pré-requisitos para os 

gestores da mudança. Embora sejam úteis, a prática dos métodos racionais está 

diminuindo, devido ao reconhecimento sobre a influência das pessoas e pela 

velocidade com que os dados ficam desatualizados (Motta, 2000). 

 

Pela perspectiva estrutural, a empresa é analisada a partir das regras de conduta, 

da divisão de cargos e poder, distinguindo-se a atuação dos empregados que 

conduzem a empresa aos melhores resultados. O conceito mais importante é a 

hierarquia, que se refere à distribuição de poder, a responsabilidades inerentes aos 

cargos, disciplina e ordem. Para modificar a empresa, é preciso modificar seu 

sistema hierárquico (Motta, 2000).  

 

Pela perspectiva tecnológica, o objeto de análise são os métodos de produção. A 

realocação de meios à disposição da empresa visa à agregação de valor, gerando 

produtos e serviços de mais qualidade, bem como melhorando a qualidade de vida 

de quem os produz. A ênfase está nos meios de produção e no acesso às 

informações, modificando a maneira de trabalhar, devido às exigências do mercado, 
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que são cada vez mais diversificados (Motta, 2000). Refere-se à inovação dos 

equipamentos, ferramentas e sistemas de maneira a tornar os processos de 

produção mais efetivos (Robbins, 2006).  

 

Pela perspectiva humana, o empregado e seus respectivos grupos são o foco da 

investigação. Enfatiza os aspectos psicológicos e as relações do empregado com o 

ambiente da empresa. A mudança organizacional passa pelos empregados, que 

precisam modificar seus valores, condutas e formas de interação (Motta, 2000). Para 

modificar as pessoas é necessário modificar conceitos, comportamentos e atitudes, 

o que pode ser realizado por meio da aprendizagem (Robbins, 2006). 

 

Pela perspectiva cultural, a empresa é vista como a união de valores, crenças e 

hábitos compartilhados. A cultura das empresas tem sido responsabilizada pelos 

insucessos dos processos de mudança organizacional; entretanto, os agentes de 

mudança, por não reconhecerem suas próprias falhas ou as falhas das técnicas 

utilizadas, colocam a culpa na cultura organizacional (Motta, 2000). Modificar a 

cultura é alterar as características principais da empresa, muitas vezes estáveis e 

permanentes. Assim, a mudança cultural, para ser efetivada, precisa de tempo 

(Robbins, 2006). 

 

Pela perspectiva política, a empresa é vista como um constante duelo na busca pelo 

poder, o que causa conflitos. O conflito é característica essencial nas empresas e 

serve de mola propulsora para as pessoas. O intuito é aprimorar a comunicação 

interna, melhorar e difundir as informações, fomentar a gestão participativa e dar 

transparência ao processo de distribuição de poder (Motta, 2000). 

 

Essas diferentes perspectivas procuram seguir maneiras particulares. Cada 

perspectiva inclui partes do todo e, portanto, a intervenção nas organizações está 

condicionada à interconexão entre elas. Em um processo de mudança, as partes 

são dependentes entre si; ora estão em acordo, ora em desacordo, carecendo de 

cuidados para não se desprezar alguma das partes (Motta, 2000).  

 

Uma das críticas a esses modelos refere-se à forma mecânica de administrar, como 

se a empresa pudesse ser congelada e descongelada, de forma planejada visando 
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atingir objetivos estratégicos. Esses modelos pressupõem uma maneira linear e 

episódica de fazer as mudanças, com o objetivo de manter o controle sobre a rotina 

e os processos (Fischer, 2002). Autores como Grey (2004), Badham (2013a) e 

Bedham, Cançado & Darief (2015) questionam a aceitação desse tipo de controle 

nas empresas, ressaltando que a realidade é bem mais complexa e paradoxal.  

 

O processo de mudança envolve incertezas, desafios, emoções e confrontos 

internos, que são características essenciais das relações interpessoais, envoltas 

pela subjetividade. Assim, não seria possível utilizar uma perspectiva racional de 

mudança, baseada em planejamentos, métodos e técnicas. Essa perspectiva 

deveria ser complementada por abordagens mais processuais, que considerassem a 

subjetividade e complexidade envolvidas nas relações entre indivíduos nos 

processos de gerenciamento para a mudança, tema abordado na próxima seção 

(Badham & Cançado, 2014; Badham, Cançado, Sales & Tanure, 2015; Grey, 2004; 

Silva & Vergara, 2003).  

 

2.3.2 Gerenciamento para a mudança 

 

Em complementação à perspectiva tradicional que reflete a legitimação legal-

racional do controle e da dominação burocrática modernos dos processos de 

gerenciamento da mudança, o gerenciamento para a mudança traz o entendimento 

da mudança como algo processual, complexo e até mesmo caótico (Badham, 

Cançado, Sales et al., 2015). E reflete práticas administrativas e gerenciais que 

buscam romper o modelo mecanicista, dando lugar a modelos mais flexíveis (Wood, 

2009). 

  

Seguem-se nas próximas seções alguns modelos escolhidos por atenderem aos 

requisitos do gerenciamento para a mudança.  

 

2.3.2.1 Modelo de Kotter (2013)  

 

Para que a mudança seja bem-sucedida, a empresa deve seguir um processo de 

mudanças em oito etapas (Kotter, 2013), conforme apresentado na Figura 1.  
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1- Estabelecimento de senso de urgência 
• Exame do mercado e das realidades dos concorrentes 
• Identificação e discussão das crises, crises potenciais ou oportunidades fundamentais 

2- Criação de uma coalizão administrativa 
• Formação de um grupo com autoridade suficiente para liderar a mudança 
• Motivação do grupo para que trabalhe junto, como um time 
3- Desenvolvimento de uma visão estratégica 
• Criação de uma visão para ajudar a direcionar o esforço de mudança 
• Desenvolvimento de estratégias para concretizar a visão 
4- Comunicação da visão da mudança 
• Uso de cada veículo possível para comunicar constantemente a nova visão e estratégia 
• Fazer a função da coalizão administrativa  
• Modelar o comportamento esperado dos funcionários 
5- Como Investir de emporwerment os funcionários para ações abrangentes 
• Eliminação dos obstáculos 
• Mudança de sistemas ou estruturas que minem a visão da mudança 
• Encorajamento para correr riscos e usar ideias, atividades ou ações não tradicionais 

6- Realização de conquistas de curto prazo 
• Planejamento de melhorias visíveis no desempenho ou “conquistas” 
• Criação dessas conquistas 
• Visível reconhecimento e recompensa do pessoal que tornou as conquistas possíveis 
7- Consolidação dos ganhos e produção de mais mudanças 
• Uso de mais credibilidade para mudar todos os sistemas, estruturas políticas incompatíveis e 

que não se adéquam à visão de transformação 
• Contratação, promoção e desenvolvimento que possam implementar a visão da mudança 
• Revigoramento do processo com novos projetos, temas e agentes de mudança 
8- Estabelecimento de novos métodos de mudança 
• Criação de melhor desempenho por meio de um comportamento voltado para o cliente e a 

produtividade, de uma liderança mais forte e melhor e de um gerenciamento mais eficaz  
• Articulação das conexões entre os novos comportamentos e o sucesso organizacional 
• Desenvolvimento de meios para garantir o desenvolvimento e sucessão de liderança 

Figura 1  
O processo em oito etapas da criação de uma grande mudança.  
Fonte: Kotter, J. P. (2013). Liderando mudanças: transformando empresas com a força das emoções 
(2. tir, p. 21). Rio de Janeiro: Elsevier. 
 

As quatro primeiras etapas podem ser entendidas como o descongelamento, quando 

se apresenta a necessidade de modificação; as três etapas subsequentes, o 

momento de implementar as inovações, as novas soluções para os problemas; e a 

última etapa, na qual as mudanças são estabelecidas e as pessoas as internalizam, 

ocorrendo o recongelamento (Kotter, 2013; Lewin, 1965). 

 

Estabelecer o senso de urgência para obter mudanças é a primeira etapa e significa 

conseguir a colaboração de várias pessoas com influência e confiança, dispostas a 

mobilizar esforços no sentido de modificar o senso comum. Demanda coragem para 

alterar números, criar metas, levantar dados confiáveis e oferecer premiações para 

as pessoas inovadoras. É fundamental não permitir a complacência excessiva e não 

acreditar que o processo possa ser levado a efeito sem que os empregados 
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apresentem problemas. Para tanto, é necessário ter celeridade no processo de 

mudança, sem fomentar o medo nas pessoas ao tentar modificar seus hábitos 

(Kotter, 2013). 

 

Como parte do processo de grandes mudanças, a segunda etapa exige uma equipe 

forte que a conduza - criação de uma coalizão administrativa. Para que as 

mudanças sejam efetivadas com sucesso, conforme o autor, é necessário um grupo 

de pessoas que detenham o poder de decisão para desimpedir possíveis obstáculos 

ao processo, que tenham várias opiniões sobre um trabalho específico, que 

conquistem a confiança dos empregados e sejam capazes de liderar a condução do 

processo de mudança. O foco no mesmo objetivo é o que move a equipe, na busca 

pela superioridade organizacional (Kotter, 2013). 

 

Os objetivos, a motivação e as ações que a empresa pretende adotar determinam a 

terceira etapa - o desenvolvimento de uma visão estratégica, que mostre o caminho 

a ser trilhado na busca pelo objetivo organizacional, adequando recursos pessoais, 

materiais e de tempo. Motivar as pessoas é papel da visão. Sem a visão clara e 

objetiva os empregados não se propõem a sair do lugar comum, é necessária a 

criação de uma visão que inspire as pessoas à mudança (Kotter, 2013). 

 

A quarta etapa foca a comunicação da visão da mudança. A partir da visão 

comunicada, compreendida e partilhada por todos, pode-se efetivar a mudança. 

Para que a comunicação seja eficiente, ela deve ser de fácil compreensão, ser 

associada a uma imagem, ser divulgada por vários veículos reiteradas vezes e ser 

coerente com a atitude da liderança. Essencialmente, a comunicação deve ser de 

mão dupla – falar e ouvir. Não entender a mensagem leva os empregados a 

desconfiarem e a não aderirem às mudanças, sendo preciso criar uma ampla e 

coerente forma de comunicação que desenvolva e cative a confiança dos 

empregados (Kotter, 2013). 

 

Fechadas as quatro primeiras etapas, nas quais se descongela o modo de trabalhar 

existente, a empresa caminha para a implementação dos novos processos. A quinta 

etapa foca no dar condições para que as pessoas possam tomar atitudes que 

facilitem o processo de mudanças - Investir no empowerment dos empregados para 
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ações abrangentes. Para que os empregados aprendam a resolver os problemas, é 

necessário ensinar, desenvolver tal atitude e acompanhar ao longo do processo. Os 

treinamentos demandam tempo e dinheiro, sendo necessário tomar cuidados com a 

duração e intensidade adequada dos mesmos. É necessário conferir autonomia aos 

empregados para realizarem a mudança, incentivar a busca por objetivos comuns, 

criar sistemas internos que facilitem as atitudes, proporcionar capacitação adequada 

e preparar as chefias para a mudança (Kotter, 2013). 

 

Na sexta etapa - realização de conquistas de curto prazo -, focar nas conquistas de 

curto prazo é importante porque valoriza quem se dedica ao processo, refresca as 

tensões dos agentes de mudança, acerta as possíveis imprecisões da visão, 

bloqueia as ações de resistência dos oponentes à mudança, reforça a credibilidade 

da equipe e dá novo ânimo ao processo. Quando os empregados não percebem que 

sua dedicação ao processo de mudanças está sendo valorizado, eles perdem o 

estímulo necessário para modificar seus velhos comportamentos e para continuar a 

mudança, sendo necessário desafiá-los a atingirem objetivos e recompensá-los 

sempre que conseguirem (Kotter, 2013). 

 

Na sétima etapa - consolidação dos ganhos e produção de mais mudanças -, a 

confiança adquirida com as conquistas de curto prazo será útil para motivar a 

reformulação de processos que foram adiados. Empregados resistentes à mudança 

ficam aguardando o momento mais adequado para voltarem com as velhas 

maneiras de trabalhar. Se conseguem retornar às velhas práticas, será difícil 

reanimá-los para continuarem com as mudanças. As redes internas costumam travar 

e complicar o processo de mudanças, a boa comunicação torna-se vital para a 

eliminação desses entraves. Modificar os sistemas em redes das empresas requer 

uma forte liderança, que lute por essas mudanças e produza mais mudanças (Kotter, 

2013). 

 

Uma vez implementadas as novas maneiras de trabalhar e os novos objetivos a 

serem atingidos, inicia-se a oitava etapa - estabelecimento de novos métodos de 

mudança. Trata-se da fase de consolidação ou recongelamento, com o 

estabelecimento de nova cultura. A cultura organizacional está enraizada e 

dificilmente será modificada se não houver grande empenho por parte de todos para 
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que novos hábitos e costumes se estabeleçam. É necessário ficar atento ao modo 

como os empregados realizam suas tarefas e como transmitem para os novos 

integrantes, valorizando quem se adéqua ao sistema e punindo quem não se 

enquadra no sistema. As inquietações e os objetivos comuns de uma empresa 

determinam as atitudes dos empregados e essas atitudes se conservam, embora os 

empregados mudem. O processo de mudança cultural se faz na última etapa do 

processo de mudança na empresa; as pessoas mudarão quando perceberem que 

suas novas atitudes e hábitos trarão recompensas (Kotter, 2013). 

 

O autor ressalta que, apesar da urgência em relação às mudanças e mesmo que os 

lideres da mudança se sintam tentados a pular etapas, o processo precisa ser 

seguido, para se evitar o insucesso na implementação da mudança. Algumas 

empresas, buscando alcançar resultados mais rápidos, tendem a pular as etapas, o 

que pode comprometer o processo. Para que a mudança seja bem-sucedida, 

evitando-se problemas, deve-se percorrer todas as oito etapas, seguindo a 

sequência proposta (Kotter, 2013). 

 

2.3.2.2  Modelo de Pettigrew (2011) 

 

O desafio de mudar uma empresa não é baseado apenas na percepção da 

necessidade de alterar e inovar, mas envolve o desafio de encontrar o modo mais 

adequado de mudar – o como mudar – e a percepção do que é preciso mudar. Além 

disso, a mudança só se efetiva com as pessoas, para as pessoas e por meio do 

envolvimento e do comprometimento delas (Fischer, 2002). Endossando essa 

abordagem contextualista, Pettigrew (2011) realça a interação contínua entre o 

contexto, o conteúdo e o processo da mudança, que constituem respostas para três 

questões básicas e preliminares para a concepção de qualquer processo de 

mudança: por que mudar, o que mudar e como mudar (Pettigrew, 2011). Esses 

pilares constituíram a base para o desenvolvimento de um modelo para estudo da 

mudança estratégica, desenvolvido por Pettigrew (2011), conforme mostra a Figura 

2: 
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Figura 2  
Modelo para estudo da mudança estratégica. 
Fonte: Pettigrew, A. (2011). A cultura das organizações é administrável? In: M. T. L., Fleury, & R. M., 
Fischer. Cultura e poder nas organizações (2. ed., p.146). São Paulo: Atlas. 
 

A interdependência entre as três dimensões é o ponto de partida desse modelo. O 

contexto ou forças ambientais nos quais a empresa está inserida é analisado a partir 

da visão externa e interna à empresa. Compõem o ambiente externo a política, 

sociedade, economia e o ambiente competitivo dos quais a empresa participa. O 

ambiente interno é composto pela estrutura, cultura e política interna atual da 

empresa. O âmbito deve responder à questão “por que” mudar (Pettigrew, 2011). 

 

O conteúdo está ligado à área específica na qual a mudança está ocorrendo: pode 

ser estrutural, referir-se à estratégia, às regras de trabalho, aos empregados e 

grupos de trabalho, aos mecanismos de controle e integração das atividades de 

trabalho, à tecnologia e à cultura organizacional. Portanto, o conteúdo responde ao 

questionamento “o que” mudar (Pettigrew, 2011). 

 

O processo de mudança está relacionado à maneira como a mudança acontece e 

estabelece as ações, reações e interações das partes no processo, considerando os 

aspectos humanos e sociais como padrões de interação, a influência, os valores, as 

interpretações e as percepções humanas. Relaciona-se ao dinamismo e à 

volatilidade da mudança e responde ao “como” mudar (Pettigrew, 2011). 
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Assim, toda mudança estratégica deve ser analisada a partir de uma visão 

contextual e processual, ou seja, a partir da modificação do estado atual para um 

estado futuro, tomando-se como base os contextos externos e internos e as 

interferências processuais decorrentes dessa análise. A natureza do triângulo 

contexto-conteúdo-processo oferece base para explicação do fenômeno de 

mudança transformacional, atingindo diferentes variáveis que compõem cada uma 

dessas três dimensões (Pettigrew, 2011). 

 

2.3.2.3 Modelo de Badham (2013)  

 

As mudanças podem ser vistas como um conjunto de fatos e relacionamentos que 

se modificam o tempo todo. Para entender essa complexidade, é preciso habilidade 

de influenciar-se e influenciar os outros para atingir um propósito. O grande 

significado dessa abordagem é destacar que o gerenciamento para a mudança é 

uma ação contínua e não um fato isolado, um processo consciente, maleável e não 

um meio de controle. Dessa forma, o gerenciamento para mudança não pode ser 

aprendido como matéria racionalizada, sequencial e lógica, pois envolve ações 

humanas, culturais e de convívio social, sendo um processo complexo, contrário à 

forma linear com que tradicionalmente as organizações tratam a mudança (Badham, 

2013b).  

 

Com o objetivo de dar suporte à reflexão crítica e proporcionar a integração de 

conceitos e estruturas, a partir de uma aprendizagem reflexiva, Badham (2013b) 

desenvolveu um quadro de referência denominado 5Ms. Esse quadro de referência 

visa identificar os principais problemas, suposições e contradições inerentes à 

mudança, entendida como uma jornada complexa, caótica e paradoxal. É resultado 

de muitas experiências com projetos de mudanças em várias empresas, de leituras 

e valiosos contatos em cursos com estudantes e profissionais experientes e críticos. 

Não se trata de uma prescrição ou receita para a gestão da mudança, característica 

das abordagens tradicionais em gerenciamento da mudança, mas abrange, integra e 

prioriza a literatura, simplificando a teoria, buscando a praticidade e estimulando a 

reflexão (Badham, 2013b). A Tabela 4 apresenta os 5Ms, em seus termos originais 

em inglês, seguidos da tradução, mantendo-se o anagrama e adequando o sentido 

de cada M ao português (Guedes, 2015). 
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Tabela 4   
Descrição dos 5M propostos por Richard Badham   

Mindful - Acting Mindfully Manter-se atento -  atuando com cuidado 
Mobilizing - Mobilizing Energy Mobilizar - mobilizando energias 
Mapping - Mapping Journeys Mapear - mapeando jornadas 
Mask - Wearing Masks Usar máscaras - usando máscaras 
Mirrors - Looking in Mirrors Mirar - olhando espelhos 

Fonte: Guedes, C. M. (2015). Mudança transformacional: estudo de caso em uma multinacional na 
indústria farmacêutica no Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Pedro 
Leopoldo, Minas Gerais. (p,45). Recuperado de: http://www.fpl.edu.br/2013/conteudo/mestrado/ 
05.8.dissertacoes.htm Badham, R. (2013a). Short change: an introduction to managing change. 
Ukraine: Business Perspectives Publishing Company.  
 

Os dois primeiros pilares dos 5Ms, manter-se atento e mobilizar, envolvem grandes 

temas ligados à inteligência. Gerenciamento para mudança requer estar ciente das 

dificuldades e obstáculos que existem, assim como ânimo e aptidão para mobilizar 

energia e recursos para encará-los. Demanda mobilizar pensamento, sentimento, 

atitude e reflexão, para ajudar a completar essa lacuna. Significam, portanto, manter 

a atenção sobre tais lacunas e obstáculos e manter-se motivado o suficiente para 

influenciar-se e aos outros, obtendo os recursos que serão necessários para a 

mudança (Badham, 2013a). 

 

Os três outros pilares do quadro, mapear, usar máscaras e mirar, envolvem 

questões decisivas para a implementação do gerenciamento para a mudança, 

ligadas à ação. Abrange mapear o caminho a ser percorrido na jornada, entendido a 

partir de mapas e não planos, visando mostrar sua origem e utilizando instrumentos 

que deem suporte na jornada. Avaliar as condições e orientar-se para agir em outras 

situações que surgem durante o percurso demanda atitudes, experiências e 

liderança no processo, utilizando máscaras adequadas e coerentes a cada situação. 

Esse processo ainda requer avaliar as etapas percorridas, mirando o futuro e 

construindo espaços de aprendizagem (Badham, 2013a). 

 

Indo para a descrição de cada um dos Ms, manter-se atento ao processo de 

mudança significa ter consciência de que a jornada de mudança é inesperada e 

complexa e que a realidade nas empresas não é tão racional e linear como se 

espera. Manter-se atento tira energia, sendo necessário equilibrar as forças com 

criatividade e a capacidade permanente de mobilizar pessoas e recursos em que 
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grande parte das pessoas não está preparada, quando se deparam com a ruptura, o 

caos e o medo da mudança (Badham & Cançado, 2014). 

 

Para que a mudança ocorra, é necessário mobilizar recursos e pessoas, por meio de 

atitudes proativas de fazer acontecer, de inovação individual, de inspiração criativa e 

de autodesenvolvimento. Atitude e energia são fundamentais para motivar a 

mudança e auxiliar as pessoas a superarem a comum escassez de recursos, bem 

como impedimentos e reações hostis e de ataques. Para ultrapassar as resistências 

e a estagnação, é preciso incentivar as pessoas, mostrar os benefícios da mudança, 

seus desafios e oportunidades. Para tal, tem-se que lidar com a burocracia, 

questionar e quebrar estruturas preestabelecidas, pelas atitudes fundamentais de 

inspirar, promover e participar dos altos e baixos da mudança (Badham & Cançado, 

2014). 

 

O mapear a mudança não é tarefa simples e ressalta a discussão, elaboração e 

reflexão sobre as características da mudança, suas dinâmicas e consequências. A 

base do termo mapas é a ênfase que se dá à jornada como sendo o alvo e o 

mapeamento como um exercício que faz parte da busca. Os estudos sobre 

planejamento da mudança, com frequência, erram em não captar a percepção, a 

incerteza e as contradições próprias da mudança, ao se basear na racionalidade do 

processo e nas ferramentas utilizadas para efetivar a mudança. Para mapear essa 

jornada, o uso de ferramentas como análise de forças e fraquezas, diagnóstico da 

situação atual e ideal, entre outras, funciona como uma bússola que guia a jornada. 

A gestão para a mudança não é, em um primeiro momento, uma mudança pensada 

e planejada rigidamente, mas está ligada ao fazer, à atitude para realizar a mudança 

que se presumiu, que se traduz na prática de influenciar. Para gerar atitudes e 

comportamentos, é necessário mobilizar a si e aos outros para a realização das 

mudanças, mostrando as possibilidades de criação e recriação do processo, 

exercendo a prática de influenciar, por meio do usar máscaras (Badham & Cançado, 

2014). 

 

O usar máscaras está ligado à habilidade dos gestores em influenciar suas equipes 

em direção à mudança. A influência se contrapõe ao controle preconizado pelas 

abordagens tradicionais de mudança. Para desempenhar tal papel, é preciso ser 



 

 

39

persuasivo. As pessoas precisam ser levadas a acreditar no sucesso, a verem de 

que forma seu desempenho contribui para o processo. Por meio do desempenho de 

vários papéis, de interpretar vários personagens, colocando e tirando máscaras, de 

forma coerente e congruente com o que cada situação exige, os gestores e/ou 

líderes conduzem a mudança. A tarefa de influenciar é importante e reforça a ideia 

de desempenho, papéis, roteiros e máscaras. Usam-se encenações para estimular e 

dar suporte, bem como para ajudar a entender e realçar o caminho da mudança e 

conseguir tratar com formas distintas de desejos, expectativas e dúvidas, levando-se 

em conta a abrangência do processo (Badham & Cançado, 2014). 

 

Por fim, mapear e influenciar são essencialmente indefinidos e sem garantias e 

demandam experimentar e refletir de forma crítica, por meio de avaliações e do uso 

de espelhos – o mirar. Mirar implica criar condições intelectuais, formais ou 

informais, emocionais, técnicas e políticas importantes para a real formação de 

espaços de aprendizagem. A essência e utilização dos espelhos são uma 

representação cultural muito conhecida – o olhar o futuro com olhos no passado. A 

ênfase é na avaliação de processo, na reflexão e na criação de espaços de 

aprendizagem (Badham & Cançado, 2014). 

 

Assim, influenciar a si e aos outros requer levar em consideração a origem da 

mudança, como foi prevista e como foi elaborada, a maneira como os objetivos e 

direção foram estabelecidos e desenhados, o que pode facilitar ou dificultar a 

condição de sua realização. Optar por uma ideia de mudança é dar ênfase na 

realização. Contudo, é necessário ressaltar que o gerenciamento para a mudança 

não se limita a uma simples execução ou implementação, mas no pensar na origem, 

na necessidade, na praticidade da mudança em como elas afetam as pessoas. Os 

sentimentos, emoções e pensamentos das pessoas constituem o cerne da 

mudança. Mudar demanda enfrentar conflitos, incertezas, desconfortos, confrontos e 

dor, bem como modificar papéis e distribuir responsabilidades. As empresas 

contemporâneas normalmente dão pouco valor às emoções, pensamentos e 

motivações dos empregados e suas diferentes formas de reação e resistência à 

mudança, focando nas dimensões racionais, sistêmicas e estruturais do problema, o 

que pode, muitas vezes, levar ao fracasso dos programas de mudança (Badham, 

2013b).  
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A próxima seção discute as diferentes formas de reação dos indivíduos, que podem 

ir da aceitação à resistência à mudança. 

 

2.4 Reação à mudança 

 

Diferentes tipos de mudança geram diferentes reações nos empregados. Essas 

diferenças estão relacionadas a fatores pessoais que determinam diversas reações 

(Davis & Newstrom, 1996): 

 

a) Mudanças lógicas e racionais: demandam tempo, reaprendizado, perda de 

habilidades, gastos com a mudança e dúvidas; 

b)  mudanças psicológicas e emocionais: causam medo, intolerância, 

agressividade, desconfiança e insegurança;  

c) mudanças sociológicas: referentes ao grupo, política, divergências, visão 

estreita, direitos e amizades. 

 

Os modelos predominantes sobre resistência à mudança tomam como pressuposto 

que os empregados reagem de forma única, desconsiderando que, muitas vezes, a 

realidade é compreendida de acordo com o que cada pessoa percebe à sua volta e 

que isso determina suas ações e reações (Hernandez & Caldas, 2001). Perceber e 

interpretar corretamente os fatores pode estimular ou inibir o empregado a adotar 

um comportamento de resistência. Com o intuito de entender melhor a questão da 

resistência dos empregados à mudança, Hernandez e Caldas (2001) analisam os 

pressupostos e contrapressupostos sobre a resistência à mudança, conforme 

apresentado na Tabela 5.  
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Tabela 5   
Pressupostos clássicos e contrapressupostos sobre resistência à mudança  

Pressupostos Contrapressupostos 

A resistência à mudança é um fato 
da vida e deve acontecer durante 
qualquer intervenção organizacional 

− A resistência é escassa; somente acontecerá em 
circunstâncias excepcionais. 

− Ao tentar preveni-la, os agentes de mudança acabam 
contribuindo para sua ocorrência ou agravamento. 

− A resistência é um comportamento alardeado pelos 
detentores de poder e pelos agentes de mudança 
quando são desafiados em seus privilégios ou ações. 

A resistência à mudança é maléfica 
aos esforços de mudança 
organizacional. 

− A resistência é um fenômeno saudável e contributivo. 
− A resistência é usada como uma desculpa para 

processos de mudança fracassados ou 
inadequadamente desenhados. 

Os seres humanos são naturalmente 
resistentes à mudança. 

− Os seres humanos resistem à perda, mas desejam a 
mudança: tal necessidade tipicamente se sobrepõe ao 
medo do desconhecido. 

Os empregados são os atores 
organizacionais com mais 
probabilidade de resistir à mudança. 

− A resistência, quando ocorre, pode acontecer entre os 
gestores, agentes de mudança e empregados (derivado 
da proposição original de Lewin). 

A resistência à mudança é um 
fenômeno grupal/ coletivo. 

− A resistência é tanto individual quanto coletiva.  
− A resistência vai variar de uma pessoa para outra, em 

função de muitos fatores situacionais e de percepção. 
Fonte: Hernandez, J. M. C., & Caldas, M. P. (2001) Resistência à mudança: uma revisão crítica. 
Revista de Administração de Empresas, 41(20), 37. Recuperado de: http://www.scielo.br/ 
pdf/rae/v41n2/v41n2a04.pdf. 
 

As “receitas” para lidar com a resistência à mudança são falhas e ineficazes e 

algumas possíveis causas desse insucesso seriam teorias pouco testadas do final 

da década de 1940, que deram origem a algumas suposições pouco esclarecidas: 

como a resistência ser um processo natural; ser tida como um mal que atrapalha as 

mudanças nas empresas; que os seres humanos são naturalmente resistentes à 

mudança; que os empregados são mais propensos a resistir e a resistência ser um 

fenômeno coletivo, conforme Hernandez e Caldas (2001). Visando rever essas 

pressuposições, os autores propuseram contrapressupostos que podem auxiliar em 

novas proposições de teorias e modelos.  

 

Assim, as mudanças geram diferentes atitudes e sentimentos naqueles que as 

vivenciam, tema abordado na próxima seção. 

 

2.4.1 Atitudes, comportamentos e sentimentos frente à mudança 

 

A atitude é uma disposição interior, uma avaliação que o empregado faz, que pode 

variar do positivo ao negativo, admitindo ainda a indecisão. As atitudes dos 
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empregados são essenciais nos processos de mudança nas empresas, uma vez que 

podem ser facilitadoras ou dificultadoras no processo de mudança. Atitudes auxiliam 

as pessoas a entenderem os novos aspectos ambientais. Quando ocorrem 

mudanças e os empregados as aceitam, a probabilidade de adaptação às novas 

formas de trabalhar é maior. Atitudes de não aceitação à mudança podem levar a 

resultado contrário, denotando resistência às novas formas de trabalho (Neiva & 

Pantoja, 2010). 

 

Várias são as reações à mudança, podendo-se identificar atitudes que vão desde a 

aceitação, indiferença e resistência, de acordo com a Tabela 6. 

 

Tabela 6   
Atitudes diante da mudança              

Aceitação 

Cooperação e apoio entusiásticos 
Cooperação 
Cooperação sob pressão da gerência 
Aceitação 
Resignação passiva 

Indiferença 
Indiferença 
Apatia; perda de interesse no trabalho 
Fazer somente o que for ordenado 

Resistência passiva 
Comportamento regressivo 
Não aprender 
Trabalhar segundo as regras 

Resistência ativa 

Fazer o menos possível 
Diminuir o ritmo do trabalho 
Retraimento pessoal 
Cometer erros 
Causar danos 
Sabotagem deliberada 

Fonte: Judson, A. S. (1980). Relações humanas e mudanças organizacionais. (1. ed., p. 65). São 
Paulo: Atlas. 
 

Em situações de mudança, as atitudes podem variar da aceitação, indiferença, até 

resistência passiva e ativa. Existem muitas maneiras de as pessoas aceitarem as 

mudanças. A mais extrema é a aceitação de maneira entusiasmada, quando as 

vontades e necessidades do empregado são concretizadas; é baseada na 

esperança que se tem nos resultados da mudança. Outra forma de aceitação refere-

se ao empregado aceitar a mudança, porque é mais cômodo, mesmo podendo 

haver conflitos entre o que ele quer e o que a empresa demanda. A aceitação do 
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grupo acontece quando este sente que a situação estável está ameaçada, e então 

seus membros podem acreditar que o melhor método é cooperar (Judson, 1980). 

 

O comportamento indiferente apresenta dois tipos de manifestação: as pessoas 

podem ignorar o problema, como se ele não existisse, ou podem evitá-lo, dando 

importância a outras questões. A indiferença pode ser uma forma sutil de 

resistência, afetando a implementação bem-sucedida da mudança. Essa indiferença 

pode atrasar o entendimento da origem da mudança e da necessidade de novos 

métodos. Assim, os problemas advindos da mudança não seriam descobertos para 

serem sanados de forma rápida, o que demandaria mais trabalho e tempo para 

implementar a mudança (Judson, 1980). 

 

As avaliações que os empregados fazem em relação às mudanças sofrem a 

influência dos seus medos, desejos, desconfianças e crenças. Como garantia de 

que seus medos não se realizarão, o empregado tenta resguardar e manter sua 

situação atual, resistindo à mudança. A resistência organizada ocorre quando os 

empregados pertencem a um mesmo grupo e as mudanças os afetam, as reações 

podem se disseminar entre seus membros. Os mais exaltados influenciam os outros, 

surgindo assim a resistência organizada. Os grupos podem diminuir a produção, 

acobertar os erros dos seus membros ou camuflar da gerência a realidade a respeito 

da mudança. O sindicato poderá organizar a resistência quando sentir que os 

interesses do grupo foram afetados pela mudança ou quando perceber que suas 

próprias necessidades foram afetadas (Judson, 1980). 

 

A resistência ativa gera frustração e agressão, que são reações que as pessoas têm 

quando seus desejos e necessidades são contrariados e não são realizados. Se as 

pessoas entenderem que as mudanças serão conflitantes com seus desejos e 

necessidades, ela se sentirá frustrada, o que gera agressividade. A resistência ativa 

pode se manifestar por meio da sabotagem de maneira intencional, mais quantidade 

de perdas no trabalho, erros aparentemente não intencionais, seguir as ordens de 

maneira sistemática, começar a faltar, procurar por outro trabalho ou pedir demissão 

(Judson, 1980). 
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A resistência passiva à mudança pode gerar alta rotatividade de empregados, pois 

estes podem não saber como realizar suas novas tarefas e desistem. Passam a agir 

sobre outros empregados desmotivando-os ou agindo sobre si próprio 

desenvolvendo doenças. Ou podem, ainda, perder por completo o gosto pelo seu 

trabalho, procurando outra ocupação diferente (Judson, 1980). 

 

As atitudes dependem de fatores individuais, como história de vida que influencia as 

necessidades do empregado; o que a pessoa tem como verdade e o que a mudança 

exige; as dúvidas que surgem sobre a mudança; experiências malsucedidas de 

mudanças; e sentimento de baixa autoestima em relação a introdução e 

implementação das mudanças (Judson, 1980).  

 

Um dos fatores que influenciam as atitudes são os sentimentos e predisposição a 

respeito de qualquer mudança, que é muito pessoal, impreciso e surge em qualquer 

situação de mudança. Sentimentos de insegurança influenciam as atitudes e são 

baseados na personalidade de cada indivíduo, que pode causar medos infundados, 

aumentando a rejeição à mudança, bloqueando a confiança e a resiliência. As 

crenças culturais e normas de conduta são fatores de influência sobre as atitudes; a 

cultura exerce influência no modo de agir perante as mudanças, quando os 

interesses dos empregados são afetados pela mudança (Judson, 1980). 

 

A confiança é outro fator que influencia as atitudes. A confiança dos empregados em 

seus companheiros e em seus superiores levará à tranquilidade quanto ao seu 

futuro na empresa. A falta de confiança pode levar o empregado a resistir às 

mudanças. A confiança é consolidada depois que as pessoas provam que a 

merecem (Judson, 1980). 

 

Acontecimentos históricos são fatores de influência sobre as atitudes. Entre os 

fatores internos, as ocorrências podem ser: estratégias, atitudes e hábitos 

organizacionais, tipos de gestão, confiança na gestão, como foram efetivadas outras 

mudanças e como foram os resultados dessas mudanças. Fatores externos referem-

se à empregabilidade, novas formas de trabalho, influência econômica e legislação 

(Judson, 1980).  
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Motta (2000) traz algumas reflexões, indicando que as origens mais comuns das 

resistências são: 

 

a) Receio do futuro: especulações sobre o futuro criam situações de ameaças 

imaginárias ao equilíbrio, levando o empregado a voltar às velhas formas de 

fazer o trabalho; 

b) recusa ao ônus da transição: mudar requer esforço, empenho, persistência e 

muitos preferem evitar esse trabalho, escolhendo maneiras mais fáceis e 

conhecidas de fazer o trabalho. A inovação não acontece de maneira calma, 

pelo contrário, existem conflitos e dificuldades, pois a adoção de novas 

formas de trabalhar requer abandonar as velhas formas. A mudança gera 

insegurança, pela inserção de novos produtos ou serviços. Em geral, os 

chefes tendem a ser mais resistentes, o que é gerado pela diminuição de 

poder, recursos e prestígio; 

c) acomodação ao status funcional: a familiarização com as conhecidas rotinas 

de trabalho está vinculada ao tempo que o empregado trabalha na empresa e 

às suas funções. Inovar traz a dúvida, pois tira a segurança de valores 

internalizados, das ideias e atitudes dos empregados, implicando rever 

posições de valores e normas de senso comum. Conforme os empregados se 

vinculam à empresa, vão se apegando à estabilidade, aos rendimentos, à 

influência e ao prestígio. Não veem a mudança como chance de ganhos, mas 

sim de perdas; 

d) receio do passado: a experiência de vida do empregado pode leva-lo a ter 

resistência quanto às mudanças; se alguma coisa relacionada à mudança não 

foi positiva para ele, a tendência é tentar se resguardar de novas mudanças. 

 

O comportamento de resistência frente à mudança exige atenção e cuidados para 

que a mudança possa ser bem-sucedida. A resistência à mudança é o ato de se 

opor, não aceitar a realização da mudança, podendo se manifestar como queixas, 

faltas ao trabalho e até prejuízo ao processo (Davis & Newstron, 1996). As 

consequências das mudanças para os empregados podem ocorrer tanto na 

implantação como na manutenção das mudanças. As alterações levam incertezas 

para os empregados, causando reações relacionadas à resistência. Essas 
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resistências tentam manter a identidade, colocada em risco pelas mudanças 

organizacionais (Lima & Bressan, 2003). 

 

Da rotina das empresas surgem forças que tramam contra a mudança, emergindo 

confrontos, apatias e oposições tão bem orquestrados como a própria mudança 

(Motta, 2000). Grey (2004) adverte que as pessoas resistem às mudanças, porque 

normalmente elas são acompanhadas de desvantagens psicológicas e econômicas.  

 

Conhecendo esses aspectos que são influenciadores das atitudes, os gestores 

poderão neutralizar os aspectos negativos e potencializar os aspectos positivos. 

Diminuir a resistência à mudança é o foco da implementação da mudança. É 

necessário antever a resistência e analisar seus impactos, causas e motivações 

para diminuí-la, assim estará aberto o caminho para minimizar a resistência ou, 

talvez, transformá-la em aceitação (Judson, 1980).  

 

Compreender as maneiras como as pessoas agem e reagem frente à mudança é 

essencial, uma vez que as atitudes das pessoas e dos grupos podem ter muitas 

variedades (Judson, 1980). Estimular a participação dos empregados no processo 

de mudanças, incentivá-los a dialogar, dar opiniões, ter interesse e apoiar a 

mudança é uma forma de fazer frente à resistência. Quanto maior a participação das 

pessoas, menor a resistência, pois elas se sentem como parte importante do 

processo (Davis & Newstrom, 1996).  

 

Utilizando uma metáfora, Badham (2013b) apresenta a experiência das pessoas em 

um processo de mudança e suas respectivas reações, comparando-as com o vale 

da morte e os sentimentos experimentados em uma montanha russa. A jornada da 

mudança, ao começar, causa confrontos internos, com altos e baixos emocionais, 

gerando medo e insegurança, mas também motivação para as pessoas mudarem. A 

mudança, em um primeiro momento, pode causar frustração e ansiedade. Em 

seguida, as emoções podem chegar ao extremo, como no ápice de uma montanha 

russa, seguida pela ansiedade que amedronta, emociona e inspira, como na descida 

vertiginosa da montanha russa (Badham, 2013b). Para vencer a resistência por meio 

do poder da influência, Badham (2013b) afirma que é essencial reconhecer as 

dificuldades. A primeira delas é fazer as pessoas ouvirem sobre a mudança, vencer 
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ideias preconcebidas, comportamentos repetitivos e rituais mecânicos. Para poder 

influenciar as pessoas, é necessário observar o seu ponto de vista e empenhar-se 

para ver a realidade como elas veem. O segundo obstáculo é enfrentar o desânimo 

e as dificuldades que parecem ser insuperáveis, devido à baixa confiança que vem 

do sentimento de perda daquilo com que as pessoas estão acostumadas. O terceiro 

obstáculo é criar uma nova combinação, sem voltar aos velhos hábitos, pois devido 

ao desgaste e cansaço para se chegar a essa fase, poderão faltar energia e 

recursos (Badham, 2013b). 

 

A questão central da resistência é que o processo de mudança está longe de ser 

dividido em fases simples e lineares. Frente aos problemas, há a possibilidade de 

fuga, para evitar o confronto. Isso habitualmente gera a crença exacerbada ou a 

procura por técnicas ou métodos de mudança ou por especialistas para solucionar o 

problema, o que reforça mais o problema, em vez de solucioná-lo. A busca pela 

racionalidade é uma forma de evitar os sentimentos e emoções que são inerentes 

aos processos de mudanças (Badham, 2013b). Por outro lado, a fala das pessoas 

que passam por um processo de mudança organizacional é cheia de sentimentos, o 

que talvez seja mais uma percepção do que simples resistência (Silva & Vergara, 

2003).  

 

Algumas pesquisas sobre resistência à mudança apresentam escalas e 

questionários que serão aqui discutidos como forma de subsídio para a escolha do 

instrumento a ser utilizado na pesquisa desta dissertação.  

 

2.4.2 Escala de resistência individual à mudança (Hernandez & Caldas 2001) 

 

A literatura sobre resistência à mudança tem apresentado receitas que sugerem 

uma sequência de procedimentos para vencer obstáculos das resistências. Porém, 

segundo Hernandez e Caldas (2001), existem poucos estudos que analisam quem 

resiste e quais motivos levam as pessoas a resistir. Tomando o indivíduo como base 

de análise, os autores desenvolveram o modelo de resistência individual à mudança, 

estruturado em sete estágios, conforme apresentado na Figura 3.  
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Figura 3  
Modelo de resistência individual à mudança. 
Fonte: Fonte: Hernandez, J. M. C., & Caldas, M. P. (2001 abr.-jun.). Resistência à mudança: uma 
revisão crítica. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, 41(2), 39, Recuperado de: 
http://www.scielo.br/pdf/rae/v41n2/v41n2a04.pdf. 
 

No estágio 1, exposição à mudança ou inovação ocorre com a divulgação das 

primeiras informações sobre a mudança para os empregados. Tais informações 

poderão ser passadas pelos agentes de mudança, por jornais internos, panfletos, 

quadros de aviso e por meio do boca a boca. Essa fase é importante, pois, 

dependendo da percepção sobre a mudança, podem surgir o medo e a resistência 

(Hernandez & Caldas, 2001). 

 

No estágio 2, processamento inicial, ocorrem as comparações entre a percepção de 

necessidade de mudança da empresa e as necessidades do empregado, que  são 
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baseadas em sua história de vida. Dessa comparação resultará o estágio 3, 

resposta inicial, apresentando três resultados: percepção de baixa, moderada ou alta 

consistência. Ocorrerá baixa consistência quando as características e o preço a ser 

pago pela mudança não forem suficientes para o empregado considerar a proposta 

da mudança. A percepção de alta consistência acontece quando o empregado 

entende e aceita a necessidade da mudança de forma rápida. A consistência 

moderada ocorre quando o empregado concorda em parte com a mudança, sente-

se interessado pelo assunto e quer compreender melhor a proposta da mudança 

(Hernandez & Caldas, 2001). 

 

No estágio 4, processamento estendido, ocorrem análises mais profundas para 

verificar as lacunas entre as recompensas e o que o empregado conhece. Dessa 

análise ele perceberá a mudança como oportunidade, ameaça ou ambas 

(Hernandez & Caldas, 2001). 

 

No estágio 5, aceitação e resistência emocionais, surgem as emoções advindas das 

comparações entre a realidade e o desejado. Se a percepção da necessidade da 

mudança for considerada como possibilidade de crescimento, os sentimentos serão 

positivos e trarão tranquilidade. Se a percepção da necessidade da mudança não for 

considerada possibilidade de crescimento, os sentimentos serão negativos, gerando 

insegurança e perturbação.  

 

Passando ao estágio 6, integração, o empregado vai então procurar unir as ações e 

reações sentidas no estágio anterior (Hernandez & Caldas, 2001). 

 

No estágio sete, conclusão, o empregado pode se comportar de quatro formas 

distintas: a) resistência, quando a mudança não fizer sentido para o empregado, 

apesar dos incentivos pessoais, do ambiente ou da pressão do grupo; b) decisão de 

superar a resistência quando, embora o empregado esteja inclinado a não aceitar a 

mudança, ele não se sinta bem com tal atitude e pense que seus medos são 

infundados ou pela pressão do grupo; c) indecisão, quando o empregado não 

conseguir processar todas as reações e emoções a que foi submetido ou quando ele 

não tiver condições para tratar com o problema; d) adoção (ou teste) de mudança, 
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quando o empregado resolve aderir ou experimentar a mudança (Hernandez & 

Caldas, 2001). 

 

Esses estágios são influenciados pelas variáveis individuais, que são aspectos que 

alteram sua forma de percepção da aprendizagem, como características pessoais, 

culturais e de comportamento. Os dogmas e o medo do desconhecido são muito 

citados na literatura como uma dificuldade à iniciativa de mudança. Pessoas 

conservadoras tenderão a resistir à mudança mais que pessoas inovadoras 

(Hernandez & Caldas, 2001). 

 

As variáveis situacionais ou externas referem-se às influências que os empregados 

recebem do meio em que ele está inserido a partir da comunicação. A cultura, a 

solidariedade, crenças, conflitos, padronização, comprometimento, inércia, poder, 

estrutura organizacional e comunicação podem influenciar o modo como as pessoas 

percebem a mudança e incentivá-las a se comportar de forma resistente (Hernandez 

& Caldas, 2001). 

 

Esse modelo preditivo, que utiliza várias abordagens, com base no indivíduo, 

focando as causas individuais da resistência, busca não as combater, mas sim 

investigar o que leva à resistência, auxiliando a identificar grupos e pessoas que são 

mais propensas a resistir e por que resistem. Constitui, assim, uma forma de 

diagnóstico que pode auxiliar os processos de mudança nas empresas (Hernandez 

& Caldas, 2001). 

 

Tendo o modelo de Hernandez e Caldas (2001) como referência, Chaves (2005) 

desenvolveu e testou um questionário sobre reação à mudança organizacional 

(Anexo A). Esse instrumento foi utilizado em outras pesquisas, conforme 

apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7      
Pesquisas sobre escalas de resistência à mudança organizacional  

Autor Objetivos Metodologia Resultados 

C
ha

ve
s 

(2
00

5)
 

Analisar as relações 
existentes entre as 
atitudes individuais em 
relação à mudança, aos 
comportamentos 
individuais apresentados 
perante o processo e os 
moderadores individuais 
e situacionais do 
processo de resistência à 
mudança. 
 

Estudo de caso de natureza 
descritiva, de caráter 
quantitativo e qualitativo. 
Aplicação de questionário tipo 
Likert a 223 respondentes; e 
15 entrevistas 
semiestruturadas 
complementada com análise 
documental.  
Análise dos dados por meio de 
análise de conteúdo e de 
equações estruturais. 

 Consistência interna dos construtos 
(Alfa de Cronbach e Confiabilidade 
Composta) e unidimensionalidade - 
Análise Fatorial. Validação por meio 
de equação estrutural. O modelo 
aceito apenas para as relações entre 
as variáveis consistência e 
conclusão e entre moderadores 
individuais e situacionais mostrando 
que os indivíduos reagem à 
mudança, refletindo apenas suas 
atitudes (consistência). 

S
oa

re
s 

(2
00

7)
 

 

Analisar o 
comportamento dos 
empregados da 
organização Delta frente 
às mudanças 
ocorridas com a 
implantação do modelo 
de gestão por resultados. 

Estudo de caso, de caráter  
descritivo e explicativo,  
métodos quantitativos e 
qualitativos e pesquisa 
documental. Aplicação de 
questionário Chaves (2005) a 
114 pessoas; e entrevista 
semi-estruturada 7 pessoas.  

Confiança na comunicação formal, 
buscando informações sobre a 
mudança, assumindo duas posições 
próximas: resistência passiva e de 
aceitação. Confiabilidade Índice de 
Alfa de Cronbach. 

D
ol

is
se

 (
20

09
) 

Descrever e analisar a 
reação dos funcionários 
do TRE diante do 
processo de mudança 
organizacional gerado a 
partir da implantação da 
Assessoria de 
Planejamento Estratégico 
(APEG), em 2006. 

Estudo de caso de natureza 
descritiva, de caráter 
quantitativo e qualitativo. 
Coleta de dados análise 
documental, entrevista semi-
estruturada com 10 
respondentes, questionário de  
Chaves (2005) respondido por 
180 empregados. 

A maior mudança foi dos processos 
pela padronização de documentos 
administrativos e o gerenciamento 
de projetos. Quanto ao modelo de 
Chaves (2005), houve 
comportamentos de resistência 
passiva e raros comportamentos de 
resistência ativa. A confiabilidade do 
questionário Índice de Alfa de 
Cronbach. 

S
an

to
s 

(2
01

0)
 

Analisar a reação dos 
colaboradores da 
empresa Beta frente à 
mudança em seus 
processos de trabalho, 
gerada pela implantação 
da filosofia do Lean 
Thinking. 

Estudo de caso de natureza 
descritiva, caráter quantitativo 
e qualitativo. Por entrevista 
semiestruturada com 15 
respondentes e questionário 
reduzido e adaptado de 
Chaves (2005), respondido 
por 123 empregados 

Principal mudança foi tecnológica.   
Quanto ao modelo de Chaves 
(2005), a exposição à mudança foi 
formal, a consistência moderada, os 
colaboradores decidiram adotar a 
mudança. A confiabilidade do 
questionário foi feita por meio do 
Índice de Alfa de Cronbach. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de: Chaves. R.C., (2005). Resistência à mudança: um estudo 
das relações entre moderadores individuais e organizacionais, atitudes e comportamentos de 
servidos de uma instituição pública em processo de mudança. Dissertação (Mestrado em 
Administração) - Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil. Recuperado de: 
http://www.bibliotecadigital. ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-9BHG4W/ 
dissertaçãorosanacosta-chaves.pdf?sequence=1; Soares. H. T. M. (2007). Mudança organizacional e 
seus impactos no comportamento dos indivíduos em uma organização do terceiro setor. Dissertação 
(Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil. Recuperado de: 
http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_2007/dissertação 
helena_teixeira_magalhaes_soares_2007.pdf; Dolisse. E.A.F. (2009). Reação à mudança: um estudo 
em uma instituição pública de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade 
Novos Horizontes. Belo Horizonte, MG, Brasil. Recuperado de:  http://unihorizontes.br/ 
novosite/banco_ dissertacoes /151220111649083117.pdf; Santos. T. M. C. (2010). Análise da reação 
dos colaboradores ao processo de mudança organizacional - Lean Thinking - um estudo de caso na 
empresa Beta. Dissertação (Mestrado em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, MG, Brasil). 
Recuperado de: http://www.fpl.edu.br/ 2013/media/pdfs/mestrado/dissertacoes_ 
2010/dissertação_teresa_monica_costa_santos_2010.pdf 
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Como resultado dessas pesquisas, pode-se destacar que a nomenclatura utilizada – 

resistência à mudança – não é adequada, uma vez que a escala mede desde a 

aceitação até a resistência. Assim, a melhor denominação seria reação à mudança, 

como apresentado nas dissertações de Dolisse (2009) e Santos (2010). Os estudos 

ainda indicaram que a escala é longa e de difícil aplicação e para níveis 

operacionais, cujo grau de instrução tende a ser mais baixo, de difícil compreensão.  

 

2.4.3 Escala de resistência à mudança: RAM (Bortolotti, 2010) 

 

Estudos sobre resistência à mudança chamam a atenção para o fato de que muito 

se perde ao se tentar compreender a resistência, levando em consideração apenas 

um ângulo. A literatura tem mostrado que a resistência não pode ser tida como um 

malefício, mas deve ser aplicada em prol da mudança. Sugerem investigar o que 

ocasiona a resistência, uma vez que, tendo conhecimento do que a causa, o 

problema poderá ser identificado. Assim, compreender as causas da resistência 

constitui base teórica para a criação de um modelo para avaliar a resistência 

(Bortolotti, 2010).  

 

Para a elaboração do modelo para medição da resistência à mudança, Bortolotti 

(2010) levantou variáveis de causa, variáveis individuais (traços de personalidade), 

variáveis de contexto e de resultado, que se relacionam à resistência à mudança: 

 

a) Variável de diferença individual: abertura à experiência; 

b) variáveis específicas de contexto: informação, participação, recompensa 

intrínseca, confiança na gerência, ceticismo em relação à mudança; 

c) variáveis de causas: medo ou receio em relação à mudança, resiliência 

psicológica; 

d) variáveis de resultados relacionados ao trabalho (consequências): satisfação, 

comprometimento organizacional, intenção em sair e irritação no trabalho. 

 

Tais variáveis foram denominadas de indicadores de resistência e serviram de base 

para o modelo de avaliação de resistência à mudança. Com base nesse modelo, foi 

construído um instrumento para mensuração de resistência à mudança (RAM), com 

52 afirmativas, avaliadas em escala de quatro pontos. O questionário foi validado, 
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seguindo-se os procedimentos psicométricos, em amostra de 810 respondentes de 

empresas públicas e privadas de diferentes regiões do Brasil.  

 

A escala RAM indica três comportamentos como reação à mudança:  

 

a) Aceitação: representa a abertura que o empregado tem para aderir à 

mudança, seja de maneira livre ou por pressão. A pessoa acredita que tem 

condições emocionais para tratar com a mudança, que serão benéficas para 

a empresa. Gosta de fazer parte dessas mudanças e se adéqua às novas 

condições de trabalho de maneira colaborativa, com o objetivo de 

crescimento pessoal; 

b) indiferença: os empregados são indiferentes e apáticos em relação à 

mudança, não participam nem aderem às mudanças; e 

c) resistência (passiva/ativa): passiva, quando os empregados evitam a 

mudança e atuam de maneira descompromissada; e ativa, caracterizada pela 

lentidão na maneira de trabalhar, reclamações sobre a mudança, atuando de 

maneira a impedir e evitar a mudança (Bortolotti, 2010).  

 

Versões adaptadas desse questionário (Anexo B) foram aplicadas por Bortolotti, 

Souza e Andrade (2011) e por Freires, Gouveia, Bortolotti e Ribas (2014), como 

demonstra a Tabela 8: 
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Tabela 8   
Pesquisas utilizando escala RAM    

Autor Objetivos Metodologia Resultados 
Bortolott et 
al. (2011) 

Analisar os possíveis 
comportamentos de 
resistência à mudança 
organizacional de 
funcionários de empresas 
privadas de vários setores: 
indústria, serviços, comércio, 
e de empresas públicas que 
passam por mudanças.  

Estudo exploratório e 
descritivo, com aplicação de 
questionário adaptado de 
Bortolotti (2010), com 25 
itens a uma amostra de 810 
respondentes 

Maior parte dos 
entrevistados é favorável à 
mudança e pequena parte 
pode apresentar 
comportamentos de 
indiferença e resistência. 

Freires et 
al. (2014) 

Conhecer os correlatos 
valorativos e organizacionais 
da resistência à mudança 
organizacional, propondo um 
modelo explicativo que 
considera o desempenho 
autopercebido como variável 
critério  
 

Delineamento correlacional; 
amostra de conveniência de 
227 funcionários de uma 
empresa pública de João 
Pessoa. Instrumentos: 
escala RAM, escala de clima 
organizacional, questionário 
de valores básicos, escala 
de autoavaliação de 
desempenho. 

Os resultados indicaram que 
clima organizacional e 
valores explicam a 
resistência à mudança, 
sendo fundamental para 
predizer o desempenho 
autopercebido dos 
trabalhadores. Além disto, 
constata-se influência direta 
do clima organizacional e 
dos valores sobre o 
desempenho autopercebido.  

Fonte: Bortolotti. S. L. V., Souza Júnior, A. F., Andrade, D. F. (2011). Resistência organizacional: 
avaliação de atitudes e reações em grupo de indivíduos. In: Simpósio Excelência em Gestão e 
Tecnologia, 1-15.  Recuperado de: http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos11/16914129.pdf Freires, 
D.A.N., Gouveia, V. V., Bortolotti, S. L. V., Ribas, F. T. T. (2014). Resistência à mudança 
organizacional: Perspectiva valorativa e organizacional. Psicologia. PUCRS, 45(4), 513-513. 
Recuperado de: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/16220/ 
12478. 
 

Essas pesquisas confirmaram a escala criada por Bortolotti (2010), que inicialmente 

continha 52 itens, mas 20 itens apresentaram comunalidade menor que 0,3, tendo 

sido eliminados. Por meio de várias calibrações, chegou-se à seleção de 22 itens. 

Essa calibração foi obtida com a eliminação de 30 itens, alguns por não se 

ajustarem à unidimensionalidade e outros ao modelo. A escala com 22 itens 

apresentou alfa de Cronbach de 0,75, tendo sido, assim, validada.  

 

2.4.4 Escala de mensuração do contexto de mudança, atitude e 

comportamento frente à mudança (Nery 2012) 

 

Visando verificar a relação entre o cenário de mudança organizacional, as atitudes 

frente à mudança organizacional e os comportamentos de engajamento e 

resistência, foi criado por Nery (2012) um modelo de pesquisa que supõe que o 

contexto de mudança é preditor dos comportamentos de engajamento e resistência, 

sendo essa relação mediada pelas atitudes diante da mudança.  
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Contexto de mudança refere-se à maneira como o empregado percebe o grau de 

incerteza decorrente da mudança, o impacto gerado pela mudança, a maneira como 

esta foi programada e planejada e as experiências anteriores com mudanças 

ocorridas na empresa. As atitudes frente à mudança referem-se à maneira como os 

empregados pensam, sentem ou reagem aos acontecimentos, implicando uma 

avaliação positiva ou negativa (Neiva & Paz, 2012). Incluem atitudes de aceitação, 

temor e ceticismo (Neiva, Ros & Paz, 2004).  

 

Para testar o modelo, Nery (2012) realizou estudo quantitativo com amostra 

composta de 981 empregados e terceirizados de duas organizações públicas. Para 

isso, foram utilizando três escalas (Anexo C): medidas de contexto de mudança; e 

de respostas à mudança, desenvolvidas e testadas neste estudo; e replicação da 

escala de atitudes diante da mudança organizacional, validada por  Neiva et al., 

(2004), utilizando escala de 11 pontos. Análises estatísticas multivariadas 

confirmaram que as atitudes são mediadoras da relação entre o contexto e as 

respostas à mudança. 

 

Diversas outras pesquisas confirmam e validam esses instrumentos, conforme 

apresentado na Tabela 9: 
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Tabela 9             
Pesquisas sobre escalas de reação à mudança organizacional  

Autor Objetivos Metodologia Resultados 
Neiva e 
Pantoja 
(2010) 

Relacionar as variáveis 
atitudes frente à 

mudança organizacional 
e a estratégias de 

aprendizagem 

Pesquisa descritiva. Duas escalas: 
escala de mensuração de 
estratégias de aprendizagem no 
trabalho e escala de mensuração 
de atitudes frente a mudanças, 
questionário aplicado em 299 
respondentes. 

No contexto organiza-
cional, os indivíduos não 
apresentaram atitudes de 
oposição à mudança, 
poucas relações entre as 
atitudes em relação à 
mudança organizacional 
e as estratégias de 
aprendizagem. 

Neiva, 
Goulart, 
Fussi e 

Nery 
(2012) 

Descrever e avaliar as 
relações entre as 
características do 

contexto 
organizacional e as 

atitudes frente à 
mudança organizacional 

Pesquisa descritiva. Duas escalas: 
Escala de Mensuração de Atitudes 
frente a mudanças (Neiva, 2004); 
e Escala de Percepção dos 
Indivíduos quanto ao contexto de 
mudanças (Nery, 2012). 
Questionário aplicado em 1090 
respondentes. 

Relação significativa 
entre os fatores de 
contexto e atitudes frente 
à mudança. 
 

Neiva & 
Paz 

(2012) 

Verificar os fatores que 
influenciaram 
as mudanças 
individuais e 

organizacionais 
percebidas pelos 

funcionários 

Pesquisa descritiva, quali e 
quantitativa, com entrevista 
semiestruturada com cinco 
coordenadores e questionário 
aplicado em 456 respondentes. 
Cinco escalas validadas 
psicometricamente. 

Valores organizacionais 
de autonomia e 
igualitarismo, além das 
atitudes de aceitação e 
temor como os preditores 
mais frequentes das 
mudanças percebidas. 

Domingos 
e Neiva 
(2014) 

Avaliar se fatores de 
capacidade 

organizacional para 
mudanças influenciam a 

percepção dos 
indivíduos sobre as 

mudanças 

Survey -  questionário aplicado em 
340 respondentes. Duas escalas: 
capacidade organizacional para 
mudança (Neiva e Paz, 2007); e 
instrumento de percepção de 
mudanças organizacionais. 

Os resultados indicam 
que a estratégia de 
atuação, a dinâmica de 
coalizões e o fluxo de 
comunicação são 
preditores de percepção 
de mudanças. 

Nery e 
Neiva 
(2015) 

Investigar a mediação 
das atitudes na relação 

entre contexto e 
respostas à mudança 

organizacional. 

Pesquisa descritiva.  Três escalas: 
Escala de Contexto de Mudança 
Organizacional (Neiva & Nery, 
2012), escala de atitudes frente à 
mudança organizacional (Neiva et 
al., 2005) e as reações 
comportamentais à mudança (Nery 
& Neiva, 2012). Questionário 
aplicado em 981 respondentes. 

Indica que a probabili-
dade de comportamentos 
de apoio às mudanças é 
significativamen-te maior 
quando os empregados 
percebem que a 
mudança é planejada e 
preparada pela 
organização. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de: Neiva. E. R., & Pantoja. M. J. (2010). Aprendizagem e 
mudança organizacional: das relações entre atitude frente à mudança e estratégias de aprendizagem 
no trabalho. Revista Interamericana de Psicologia/ Interamerican Journal of Psychology. 45(2), 145-
146. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28422741005; Neiva, E. R., Goulart, P. A. 
R., Fussi, C. C., & Nery, V. F. (2012). Contexto e atitudes na mudança organizacional: um estudo 
realizado em quatro organizações brasileiras. Anais do XXXVI Encontro da ANPAD Rio de Janeiro. 
Recuperado de: http://www.anpad.org.br/admin/pdf/2012 _EOR1836.pdf; Neiva, E. R., & Paz, M. G. 
T. (2012). Percepção de mudança individual e organizacional: o papel das atitudes, dos valores, do 
poder e da capacidade organizacional. Revista de Administração. São Paulo, 47(1), 22-37. 
Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/rausp/v47n1/v47n1a02; Domingos, S. G., & Neiva, E. R. 
(2014). Percepção dos funcionários sobre mudanças transacionais e transformacionais em uma 
organização pública. RAC, Rio de Janeiro, 18(2), art. 1, 118-138. Recuperado de: file:///G:/ 
ARTIGOS%20PARA%20QUESTION%C3%81RIO/NEIVA%20E%20DOMINGOS.pdf.; Nery, V. F., & 
Neiva, E. R. (2015). Variáveis de contexto e respostas à mudança organizacional: testando o papel 
mediador das atitudes. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 31(2), 259-268. Recuperado de: 
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v31n2/0102-3772-ptp-31-02-0259.pdf.  
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Tais estudos buscaram identificar as atitudes que os empregados adotam diante da 

mudança, mostrando a importância da correlação entre os fatores de contexto da 

mudança e as atitudes que as pessoas adotam. Foi constatado que a aceitação e o 

medo são os antecedentes de mudança mais comuns que influenciam nas respostas 

comportamentais dos empregados às mudanças. Também foi feita a distinção entre 

as reações emocionais, resistências e atitudes à mudança (Nery, 2016).   

 

2.4.5 Escala de resistência à mudança: Resistance to Change -  RTC (Oreg, 

2003) 

 

A maioria das abordagens sobre resistência à mudança concentraram-se em 

antecedentes situacionais. Só recentemente estudos começaram a explorar 

concepções relacionadas à resistência à mudança em uma perspectiva individual 

(Oreg, 2003). O estudo realizado por Oreg (2003) descreve o desenvolvimento de 

uma escala de resistência à mudança, projetada para avaliar a tendência do 

empregado a resistir ou a evitar mudanças. Essa escala de resistência foi 

desenvolvida com o objetivo de analisar os componentes de disposição que 

contribuem para as reações das pessoas à mudança, que podem ser vistas como 

atitude multidimensional, composta de elementos cognitivos, afetivos e 

comportamentais. O estudo de Oreg (2003) resultou em uma escala com quatro 

fatores (Anexo D), tendo sido replicado por Stewart, May, McCarthy & Puffer (2009), 

como refere a Tabela 10: 
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Tabela 10   
Escala de resistência à mudança (Oreg, 2003)   
Oreg 
(2003) 

Desenvolver e validar  
escala para a medir os 
componentes de 
disposição que 
contribuem para as 
reações das pessoas na 
mudança 

Pesquisa descritiva. Estudo de 
multicasos desenvolvido a 
partir de sete estudos em que 
o estudo 1, com análises 
exploratórias, indicou quatro 
fatores confiáveis: rotina, 
reação emocional, rigidez 
cognitiva e foco de curto 
prazo. Demais estudos 
confirmam essa estrutura. 

Estabeleceu e validou uma 
Escala de Resistência à 
Mudança (RTC), para a 
medição das diferenças 
individuais na resistência à 
mudança. 

Stewart et 
al. (2009) 

Desenvolver  uma versão 
da Escala de Resistência 
à Mudança (RTC) de 
Oreg (2003) em língua 
russa, uma medida 
multidimensional sobre a 
inclinação de um 
indivíduo em evitar ou 
resistir às mudanças. 

Pesquisa descritiva, 
quantitativa com questionário 
aplicado em 960 
respondentes. Validação da 
escala por meio de análise 
confirmatória e da 
confiabilidade – Alfa de 
Cronback.  

Indicou falta de 
consistência na subescala 
de rigidez cognitiva. Os 
outros três fatores da 
escala obtiveram medida 
psicometricamente 
aceitável. 

Fonte: elaborado pela autora a partir de: Oreg, S. (2003). Resistance to change: developing an 
individual differences  measure. American Psychological Association- APAPsycNET, Journal of 
Applied  Psycholog, 88(4), 680–693. Recuperado de: http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=b 
uy.optionToBuy&id=2003-99635-011. Stewart, W. H., May, R. C., McCarthy, D. J., & Puffer, S. M. 
(2009). Test of the measurement validity of the resistance to change scale in Russia and Ukraine. The 
Journal of Applied Behavioral Science, 45(4), 468-489. Recuperado de: http://jab.sagepub.com/;  
 

Essa escala foi testada em sete diferentes estudos, sendo validada (Oreg, 2003). É 

composta de quatro fatores. O primeiro fator - busca por rotina - traz a ideia de que 

empregados acomodados são melhores em executar as tarefas dentro de um âmbito 

bem definido e familiar, sendo razoável esperar que apresentem necessidade mais 

fraca em relação à novidade. Quando os empregados encontram novos estímulos, 

as respostas familiares podem ser incompatíveis com a situação, produzindo, assim, 

estresse, que então se torna associado ao novo estímulo (Oreg, 2003). Na pesquisa 

de Oreg (2003), o coeficiente Alfa de Cronbach para a subescala foi de 0,82.  

 

O segundo fator - reações emocionais à mudança - indica que os empregados 

menos resilientes são mais relutantes em fazer mudanças, porque para realizá-las é 

necessário admitir que práticas anteriores são falhas e, portanto, mudar implica 

perda de identidade. Os empregados podem resistir a mudanças, porque eles 

sentem que o controle sobre sua vida lhes é tirado, com alterações que lhes são 

impostas em vez de serem iniciadas por eles mesmos. Na pesquisa de Oreg (2003), 

o coeficiente Alfa de Cronbach para a subescala de reação emocional foi de 0,78. 
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O terceiro fator - foco de curto prazo - destaca os efeitos adversos da mudança, a 

inconveniência imediata. Envolvem um componente irracional, refletindo a 

resistência, apesar de entenderem que a longo prazo as mudanças trarão benefícios 

O coeficiente Alfa de Cronbach foi de 0,78 (Oreg, 2003). 

 

O quarto fator - rigidez cognitiva - indica pessoas dogmáticas, o caráter de certeza 

absoluta, a rigidez e mente fechada e, portanto, esses empregados podem estar 

menos dispostos e/ou capazes de se adaptarem a novas situações (Oreg, 2003). 

Oreg (2003) obteve o coeficiente Alfa de Cronbach de 0,78 para a subescala de 

rigidez cognitiva.  

 

Esses quatro fatores podem ser categorizados nas dimensões comportamental, 

afetivo e cognitivo, que refletem aspectos de resistência à mudança. A dimensão 

comportamental consiste de inclinação das pessoas para adotar rotinas. A dimensão 

afetiva compreende dois componentes: o fator reação emocional reflete a 

quantidade de estresse e experiências de inquietação individuais em situações de 

mudança; e o grau em que os empregados estão interessados em resolver os 

problemas imediatos, que envolvem a mudança de tal modo que eles se abstenham 

de escolher um benefício racional valorizado a longo prazo. A dimensão cognitiva é 

representada pelo fator de rigidez cognitiva, que é a frequência e a facilidade com 

que as pessoas mudam suas mentes (Oreg, 2003). 

 

A Escala de Resistência à Mudança (RTC) foi testada no âmbito soviético, usando 

dados da Rússia e da Ucrânia, por Stewart et al. (2009). A amostra russa foi 

constituída por funcionários de uma cadeia privada de supermercados, contando 

com 540 respondentes. A amostra da Ucrânia foi composta de 420 empregados de 

uma das maiores empresas privadas de seguros do país. Utilizou-se análise fatorial 

confirmatória (CFA) para examinar a validade de medida da Escala RTC. Os 

resultados indicaram que três dos quatro fatores da escala RTC - rotina, reação 

emocional e foco de curto prazo - obtiveram configuração aceitável. Embora as 

amostras dos Estados Unidos da América (EUA) de Oreg (2003) tenham validado o 

fator rigidez cognitiva, essas amostras da Rússia e Ucrânia não exibiram medida 

válida, destacando a necessidade do cuidado na utilização da subescala rigidez 

cognitiva (Stewart et al., 2009). 
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Concluindo este capítulo, concorda-se com Wood (2009) e com Sales et al. (2014) 

sobre a diversidade de os estudos sobre o tema mudança organizacional gerar 

ausência de consenso e dificuldade em construir um corpo coerente de ideias. 

Embora não exista consenso sobre o tema, alguns pontos são convergentes: a 

mudança tida por vários autores como uma ação contínua de resposta à 

necessidade de adequação estratégica da empresa, de melhoria dos processos, de 

resposta às exigências econômicas e sociais, de modificações na estrutura, 

estratégia, processos, pessoas, cultura ou como alterações que acontecem em 

todos os componentes da empresa, causando impacto nas partes ou no todo 

(Badham, 2013a; Cançado & Santos, 2014; Judson, 1980; Kotter, 2013; Pettigrew, 

2011; Sales et al., 2014; Wood, 2009).  

 

Os tipos e modelos de mudança podem ser agrupados, destacando-se no primeiro 

grupo as mudanças racionalizadas, ininterruptas, planejadas, que alteram uma das 

partes da empresa, com foco no controle, entendido como gerenciamento da 

mudança. No segundo grupo, tem-se a mudança entendida como processo de 

aprendizagem complexo, a partir da modificação de várias partes da empresa, 

entendido como gerenciamento para mudança (Badham, 2013a; Fischer, 2002; 

Guedes 2015; Lima & Bressan, 2003; Motta 2000; Pettigrew, 2011; Wood, 2009). 

 

O gerenciamento da mudança foca a maneira racionalizada de se realizar as 

intervenções, seguindo um passo a passo que envolve diagnosticar, planejar e 

controlar para se chegar aos objetivos pretendidos. Destaca-se o modelo pioneiro de 

Lewin (1965), que entende a mudança como um processo de mudança em três 

etapas – descongelamento, modificação e recongelamento; bem como a proposição 

de Motta (2000) sobre a análise da mudança a partir dos componentes da empresa, 

abordando-se as perspectivas estratégica, estrutural, tecnológica, humana, cultural e 

política.  

 

Complementando o gerenciamento da mudança, criticado por sua linearidade,  

racionalidade e controle, Badham (2013a) propõe o gerenciamento para a mudança, 

cuja marca são as incertezas e expectativas inerentes ao ser humano. Salientam-se 

algumas proposições que, por sua natureza, são mais aderentes a essa abordagem. 
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Para a análise da mudança organizacional, Pettigrew (2011) enfatiza, de maneira 

integrada, a tríade contexto, processo e conteúdo. No cenário interno e externo da 

empresa encontra-se o motivo da mudança, respondendo ao questionamento por 

que mudar. Nesse processo, ou seja, como a mudança pode ser efetivada, 

identificam-se quais ações serão tomadas para se levar a termo a empreitada. O 

conteúdo da mudança, o que na empresa será mudado, indica quais áreas da 

empresa serão afetadas pela mudança. O autor sugere que as ações para mudar a 

empresa dependem da habilidade de gerenciar e conectar as três partes.  

 

Com o intuito de aumentar o conhecimento teórico e dar suporte à prática de 

gerenciamento para mudança, Badham (2013b) desenvolveu o modelo do quadro 

denominado 5Ms: manter-se atento, mobilizar, mapear, máscaras e mirar. O autor 

usa metáforas que podem auxiliar na compreensão da mudança. A mudança 

envolve “manter-se atento”, focando o redesenho de projetos, o envolvimento das 

pessoas, a construção da credibilidade, o uso de ferramentas certas, mas 

principalmente envolve o inesperado, os desafios e paradoxos que essa jornada 

traz.  

 

Para que a mudança ocorra, é necessário o “mobilizar’, que engloba quebrar as 

barreiras e os limites coercitivos, por meio de comportamentos proativos de fazer 

acontecer, de inovação, de inspiração criativa. Entendendo-se a mudança como 

uma jornada, é necessário mapeá-la (“mapear”), usando as ferramentas de 

planejamento da mudança como um exercício que faz parte da busca e reflexão 

sobre o caminho a ser seguido. Essa jornada é influenciada pelas lideranças, que 

são pessoas capazes de desempenhar vários papéis, interpretar vários personagens 

e, de certa forma, colocar e tirar máscaras, sendo persuasivos na condução de 

situações complicadas e paradoxais envolvidas na mudança (máscaras). A 

avaliação e reflexão sobre o processo são partes fundamentais da jornada, incluindo 

a criação de espaços de aprendizagem “mirar” (Badham, 2013b; Badham & 

Cançado, 2014; Badham, Cançado & Darief, 2015; Cançado et al., 2015). 

 

Para fins desta dissertação, considerando os objetivos propostos, adota-se a 

abordagem do gerenciamento para a mudança (Badham, 2013a), que considera 

esta como uma jornada marcada por paradoxos e incertezas. Para o seu 
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entendimento e análise, busca-se entender o motivo da mudança (contexto); o que 

na empresa está mudando, focando-se os componentes organizacionais: estratégia, 

estrutura, processos, pessoas, cultura (Motta, 2000) (conteúdo), o como a mudança 

é efetivada, as ações, reações e interações entre as partes (processo) (Pettigrew, 

2011).  

 

Assim como o tema mudança organizacional, o tema reação à mudança traz 

diferentes perspectivas, que convergem no sentido de que a primeira influencia a 

segunda - a reação das pessoas. Muitos estudos concordam quanto à 

responsabilidade das reações dos empregados pelo insucesso da implementação da 

mudança (Kotter, 2013; Motta, 2000; Robbins, 2006). Por outro lado, críticas são 

levantadas quanto à abordagem desses estudos sobre a reação dos empregados 

em relação ao processo de mudança (Grey 2004; Hernandez & Caldas 2001; Nery 

2012; Silva e Vergara 2003).  

 

A reação à mudança manifesta-se em atitudes e comportamentos das pessoas. As 

atitudes de cada pessoa produzirão uma reação que está condicionada aos 

sentimentos relativos à mudança (Davis & Newstrom, 1996). Tais atitudes se 

referem à maneira como os empregados pensam, sentem ou reagem aos 

acontecimentos, implicando uma avaliação positiva ou negativa (Neiva & Paz, 2012). 

Tal entendimento também é compartilhado por Cançado e Santos, (2014) que 

entendem que os comportamentos referem-se às ações das pessoas frente à 

mudança, sendo influenciados por suas atitudes – avaliação positiva ou negativa da 

situação. Essa reação pode ser do empregado ou do grupo, dependendo da 

situação e de como as pessoas percebem a mudança. As reações à mudança 

podem ser de aceitação, rejeição, indiferença ou todas ao mesmo tempo (Badham 

2013b; Bortolotti 2010; Hernandez e Caldas, 2001; Judson 1980; Motta 2000; Silva e 

Vergara 2003).  

 

O comportamento de aceitação ocorre quando a vontade e as necessidades dos 

empregados convergem com os objetivos de mudança da empresa e os 

empregados aderem ao processo. Normalmente, os empregados aceitam as 

mudanças quando percebem que elas serão benéficas (Motta, 2000). Em 

contrapartida, quando percebem a possibilidade da perda do trabalho pela não 
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aderência ao processo, eles se sentem pressionados a aceitar (Judson, 1980). O 

comportamento de indiferença ou de apatia acontece quando os empregados não 

comungam com o objetivo de mudança da empresa, não se propõem a alcançar as 

metas estabelecidas, não se empenham com seu trabalho e fazem somente o que 

lhes é ordenado. Para eles, não faz diferença qual o rumo que a empresa tome 

(Judson, 1980; Motta 2000).  

 

O comportamento de resistência apresenta-se como passivo e/ou ativo. A 

resistência passiva se desenvolve quando os empregados desempenham suas 

funções conforme as normas, não manifestam resistência formal, mas também não 

se associam à mudança (Nery, 2012). Segundo Motta (2000), a indiferença pode ser 

uma forma de resistência passiva. A resistência ativa acontece quando os 

empregados não se engajam no processo de mudança, diminuem o ritmo de 

trabalho, cometem muitos erros, não assumem os erros, colocam a culpa nos outros, 

agem subversivamente e criticam abertamente o processo, prejudicando sua 

implantação (Judson, 1980; Motta, 2000; Nery, 2012). 

 

A resistência à mudança pode ser identificada por meio de levantamentos que 

indiquem a percepção dos empregados em relação às suas atitudes e 

comportamentos diante da mudança. Vários autores (Bortolotti, 2010; Chaves, 2005; 

Hernandez & Caldas 2001; Neiva et al., 2004; Oreg, 2003; Oreg, 2006) construíram 

escalas visando à mensuração da resistência à mudança. Tendo em vista as opções 

desta dissertação, adotou-se para a pesquisa empírica a escala desenvolvida por 

Bortolotti (2010), por ser um instrumento validado e que visa identificar os 

comportamentos dos empregados frente à mudança.  Para Bortolotti (2010), as 

reações são manifestações de comportamento. Para entender o que causa a 

resistência, buscou-se a escala construída por Oreg (2003), que mensura as 

atitudes dos indivíduos frente à mudança. Oreg (2006) entende a reação como uma 

atitude tridimensional composta de elementos cognitivos, afetivos e 

comportamentais. O componente afetivo refere-se a reações negativas quando 

geram o estresse; e a reações positivas quando geram aceitação. As reações 

cognitivas referem-se à avaliação da mudança e à análise das crenças relacionadas 

à mudança. As reações comportamentais referem-se à intenção de enfrentar ou se 

envolver com as mudanças (Oreg, 2003). 
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Tendo tais marcos teóricos como referências, apresenta-se no próximo capítulo a 

metodologia por meio da qual foi realizada a pesquisa de campo. 



 

 

65

 

3 Metodologia 

 

Entende-se pesquisa como processo de investigação, rigoroso e metódico, com a 

finalidade de aumentar o conhecimento (Collis & Hussey, 2005). Neste capítulo são 

apresentados a caracterização da pesquisa, quadro de referência, a unidade de 

análise e de observação, bem como as técnicas de coleta e análise de dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Com o objetivo de identificar as reações dos empregados às mudanças 

implementadas na empresa Reframax Engenharia Ltda., foi realizado estudo de 

caso de natureza descritiva e de caráter qualitativo e quantitativo.  

 

A escolha pelo estudo de caso deu-se pelo fato de se ter pouco controle sobre os 

acontecimentos e pelo foco em ocorrências contemporâneas inseridas no âmbito da 

empresa que foi estudada (Collis & Hussey, 2005). Foi realizado estudo de caso 

único, com a pretensão de analisar em profundidade o fenômeno a ser investigado 

(Collis & Hussey, 2005; Yin, 2004). A opção pelo estudo de caso na Reframax 

deveu-se ao fato de a empresa estar passando por processos de mudança, o que 

tem suscitado diferentes reações nos empregados, sendo objeto privilegiado para o 

estudo do fenômeno (Yin, 2004). 

 

Optou-se pela pesquisa descritiva, que identifica e gera informações sobre as 

características de determinada questão, sendo adequada quando o objetivo é 

descrever como os eventos acontecem (Collis & Hussey, 2005). 

 

Foram utilizadas técnicas qualitativas e quantitativas para a coleta de dados. A 

técnica qualitativa reflete a percepção sobre determinado fenômeno (Collis & 

Hussey, 2005) e foi utilizada para coletar dados sobre a percepção dos gestores 

sobre o processo de mudança e as reações dos empregados frente a tais 

mudanças, na empresa estudada. O método quantitativo foi utilizado na pesquisa 

para identificar as reações dos empregados frente às mudanças em curso na 

Reframax Engenharia e identificar as causas da resistência dos empregados às 
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mudanças em curso na empresa, visando obter dados numéricos, que serão 

analisados por meio de técnicas estatísticas (Collis & Hussey, 2005).  

 

3.2 Quadro de referência  

 

A partir dos estudos destacados no marco teórico e apresentados no referencial 

teórico (Badham, 2013a; 2013b; Badham, Cançado, Sales et al., 2015; Bortolotti, 

2010; Cançado & Santos, 2014; Guedes, 2015; Judson, 1980; Kotter, 2013; Motta, 

2000; Neiva & Paz, 2012; Nery, 2012; Nery, 2016; Oreg, 2003; Oreg, 2006; 

Pettigrew, 2011; Sales et al., 2014; Wood, 2009), elaborou-se o quadro de referência 

apresentado na Figura 4, que serviu de base para a coleta e análise dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  
Quadro de referência da pesquisa.  
Fonte: elaborado pela autora a partir de Bortolotti. S. LV. (2010). Resistência à mudança 
organizacional: medida de avaliação por meio da teoria da resposta ao item. Tese (Doutorado em 
Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94645/278262.pdf?sequence=1; Oreg, S. 
(2003). Resistance to change: developing an individual differences  measure. American Psychological 
Association- APAPsycNET, Journal of Applied  Psycholog, 88(4), 680-693. Recuperado de: 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2003-99635-011; Pettigrew, A. (2011). A 
cultura das organizações é administrável? In: M. T. L., Fleury, & R. M., Fischer. Cultura e poder nas 
organizações (2. ed., pp. 145-152), São Paulo: Atlas.  
 

Entende-se mudança como uma jornada marcada por paradoxos e incertezas. A 

análise da mudança pode ser realizada a partir das três categorias, conforme 

sugerido por Pettigrew (2011): 

 

a) Contexto: externo - política, sociedade, economia e o ambiente no qual a 

empresa está inserida; e interno - estrutura, cultura e política interna da 

empresa, antes do processo de mudança; 

MUDANÇA 

CONTEXTO 

CONTEÚDO 

PROCESSO 

(Pettigrew, 2011) 

REAÇÃO 

ACEITAÇÃO 

INDIFERENÇA 

RESISTÊNCIA 

(Bortolotti, 2010) 

CAUSAS DA RESISTÊNCIA 

ROTINA 

REAÇÃO EMOCIONAL 

RIGIDEZ COGNITIVA 

FOCO NO CURTO PRAZO 

(Oreg, 2003) 
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b) conteúdo: ligado à área específica na qual a mudança está ocorrendo, 

referindo-se às alterações nos componentes organizacionais - estratégia, 

estrutura, processos, pessoas e cultura; 

c) processo: refere-se à maneira como a mudança acontece, às ações, reações 

e interações das partes no processo, considerando os aspectos humanos e 

sociais como padrões de interação, a influência, os valores, as interpretações 

e as percepções humanas. 

 

Reação à mudança organizacional manifesta-se em comportamentos de aceitação, 

indiferença e resistência (Bortolotti, 2010). A resistência tem suas causas nas 

atitudes, composta de elementos cognitivos, afetivos e comportamentais (Oreg, 

2006). 

 

Os três comportamentos de reação à mudança, de acordo com (Bortolotti, 2010; 

Judson, 1980), são:  

 

a) Aceitação: adesão à mudança por meio de cooperação, de forma 

entusiasmada e voluntária, ou por meio de coerção e medo; 

b)  indiferença: manifesta-se em apatia, desinteresse no trabalho e fazer 

somente o que é ordenado; 

c) resistência: não aceitação e não adesão ao processo de mudança, podendo 

ser resistência passiva - as pessoas apresentam comportamento regressivo, 

não estão dispostas a aprender, ficam protestando e realizam o trabalho 

conforme as regras; e/ou resistência ativa - as pessoas fazem o menos 

possível, diminuindo o ritmo de trabalho, ficando retraídas, cometendo erros, 

causando prejuízos e sabotando deliberadamente o processo de mudança. 

 

As causas da resistência à mudança, segundo Oreg (2003), referem-se às 

dimensões comportamental, afetivo e cognitivo e manifestam-se nas atitudes dos 

indivíduos e segundo o autor são agrupadas em quatro fatores:  

 

a) Rotina: não querer modificar seus hábitos, pessoas acomodadas; 

b) reação emocional: relutância em fazer mudanças, pessoas menos resilientes; 
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c) reação cognitiva: rigidez, mente fechada, certeza absoluta, pessoas 

dogmáticas; 

d) visão de curto prazo: não ver os benefícios de longo prazo, foco na 

inconveniência imediata ou os efeitos adversos que a mudança pode trazer. 

 

Esse quadro de referência serviu de base para a coleta e análise dos dados, tanto 

qualitativos como quantitativos. 

 

3.3 Unidade de análise e observação  

 

A unidade de análise refere-se ao local onde foi realizado o estudo de caso, que 

conforme Collis e Hussey (2005) pode ser um indivíduo, um acontecimento ou um 

grupo de indivíduos, sendo neste estudo a empresa Reframax Engenharia. A 

autorização para realização do estudo encontra-se no Apêndice B.  

 

Fundada em 1999, a Reframax atua no mercado de aplicação de revestimento 

refratário, isolamento térmico e prestação de serviços de construção de novas 

plantas, expansão de unidades industriais e reforma de equipamentos em operação 

em todos os segmentos industriais (automobilística, cimento & cal, energia, 

siderurgia, metalurgia, papel e celulose, mineração, química, petroquímica e vidro). 

Atende a demandas programadas ou emergenciais de desmontagem e montagem 

de revestimento refratários. Realiza também a montagem de acesso (andaimes), 

pintura industrial, manutenção eletromecânica, entre outros. A sede está localizada 

em Belo Horizonte, tendo filiais em São Luiz (MA), Camaçari (BA), João Monlevade 

(MG), Serra e Vitória (ES), Três Lagoas (MS), Ortigueira (PR) e Guaíba (RS) e 

escritórios de apoio em Contagem (MG) e Matozinhos (MG) (recuperado de: 

http://www.reframax.com.br/portal/).O estudo foi realizado na sede da empresa e no 

escritório de apoio em Matozinhos, localizado na região metropolitana de Belo 

Horizonte.  

 

A empresa está passando por mudanças organizacionais, o que a torna locus 

privilegiado para realização desta pesquisa. Em 2013, adotou e implementou a 

governança corporativa, com o objetivo de revigorar sua participação no mercado e 

viabilizar o processo de sucessão. A diretoria executiva passou a ser ocupada pelo 
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ex-diretor superintendente da empresa, e o fundador da Reframax assumiu a 

presidência do Conselho de Administração. Em 2016 foi implementado o sistema de 

gestão integrada (SGI), visando dar mais agilidade e confiabilidade aos processos 

(recuperado de http://www.reframax.com.br/portal/).  

 

A unidade de observação para a análise qualitativa foram seis gerentes e sete 

coordenadores envolvidos no processo de mudança, lotados na sede da empresa. 

Os entrevistados foram identificados na apresentação dos resultados por meio de 

códigos (E1, E2 ... E13), visando resguardar o sigilo ético. O perfil dos entrevistados 

considerou cargo atual, tempo de atuação no cargo, tempo de atuação na empresa 

e número de subordinados, conforme descrito na Tabela 11. 

 

Tabela 11   
Perfil dos entrevistados  

Código Cargo 
Tempo no 

cargo 
Tempo na 
empresa 

Nº de 
subordinados 

E1 Coordenador 5 anos 5 anos 8 
E2 Gerente 1 ano e meio 1 ano e meio 26 

E3 Gerente 17 anos 17 anos 17 

E4 Gerente 1 ano 15 anos 100 

E5 Coordenador 2 anos 7 anos 7 

E6 Coordenador 17 anos 17 anos 100 
E7 Gerente 7 anos 9 anos 50 

E8 Coordenador 16 anos 16 anos 20 

E9 Gerente 5 anos 5 anos 6 

E10 Coordenador 6 meses 7 anos 20 

E11 Coordenador 2 meses 2 meses 2 

E12 Gerente 1 ano e meio 3 anos e meio 4 
E13 Coordenador 2 anos 2 anos 15 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os entrevistados trabalham na empresa, em média, há nove anos; e nos cargos 

atuais, em média há seis anos, indicando, portanto, que vivenciaram o processo de 

mudança pelo qual a empresa está passando. Quatro gestores são da área de 

obras, como sendo o setor que emprega a maior parte dos funcionários da empresa.  

Para a pesquisa quantitativa, considerou-se a população de empregados lotados na 

sede da empresa Reframax em Belo Horizonte e Matozinhos, região metropolitana 

de Belo Horizonte, que constituía um contingente de 194 funcionários, à época da 

pesquisa. A amostra foi de 147 funcionários, incluindo os 13 gestores entrevistados, 
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o que representa 75,77% dos respondentes, apresentando nível de confiança de 

95% e erro amostral de 5% (http://www.publicacoesdeturismo.com.br/ 

calculoamostral/).  

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

Como técnica de coleta de dados primários, foram utilizados entrevista 

semiestruturada e questionário. Os dados secundários foram coletados do site da 

empresa e de jornais de circulação interna que continham informações relevantes 

sobre o processo de mudança em curso. Conforme Yin (2004), a utilização de 

diferentes fontes de coleta de dados é importante em um estudo de caso para se 

obter resultado mais apurado.  

 

A entrevista tem por objetivo descobrir o que as pessoas fazem, pensam ou sentem 

(Collis & Hussey, 2005), tendo sido aplicada nesta pesquisa para descrever a 

percepção de gestores sobre o processo de mudança em curso na empresa e a 

percepção de gestores sobre as reações dos empregados às mudanças. As 

entrevistas foram realizadas pessoalmente pela autora, previamente agendadas, 

ocasião em que o entrevistado foi informado da confidencialidade e assinou o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C). Para realização da entrevista, 

foi elaborado um roteiro (Apêndice D), apresentado na Tabela 12, tendo como base 

o Quadro de Referência. 
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Tabela 12   
Categorias de análise e roteiro da entrevista 

Variáveis Perguntas Autores 
Contexto externo: 
porque a mudança 

está sendo realizada; 
 

Contexto interno: 
análise, planejamento 

e preparo. 
 
 

1) Fale sobre o processo de mudança em 
curso. 

2) Você já participou de outro processo de 
mudança nesta empresa?  

3) Por que a empresa está mudando? 
4) Como as mudanças modificaram as 

atividades e processos de trabalho da 
empresa? 

5) Qual o impacto da mudança sobre o 
desempenho das pessoas?  

Badham (2013a);  
Bortolotti (2010);  
Guedes (2015);  
Judson (1980);  
Kotter (2013);  
Motta (2000);  
Pettigrew (2011);  
Sales et al. (2014);  
Wood (2009) 

O que está sendo 
modificado. 

6) Como as pessoas participam das 
mudanças? 

7) Como as outras pessoas se comportam 
diante das mudanças? 

8) O que a empresa está mudando? 
9) Como você recebeu as informações 

sobre as mudanças? 

 Badham (2013a);  
Bortolotti (2010);  
Guedes (2015); Judson 
(1980); Kotter (2013); Motta 
(2000); Pettigrew (2011);  
Sales et al. (2014);  
Wood (2009) 

Maneira como a 
mudança é realizada. 

10) Como você influencia as pessoas em 
relação à mudança? 

11) De que maneira as pessoas são 
mobilizadas para a mudança? 

12) Qual sua percepção sobre o 
comprometimento das pessoas com a 
mudança? 

13) Como as pessoas conversam sobre as 
mudanças? 

14) Como são enfrentados os desafios 
surgidos das mudanças? 

Badham (2013a);  
Bortolotti (2010);  
Guedes (2015);  
Judson (1980);  
Kotter (2013);  
Motta (2000);  
Pettigrew (2011);  
Sales et al. (2014);  
Wood (2009) 

Aceitação 
Indiferença 
Resistência 

15) As pessoas estão preparadas para a 
mudança? 

16) Quais suas reações frente à mudança?  
17) Na sua avaliação, como está sendo a 

reação dos empregados ao processo de 
mudanças? 

 
 

Badham (2013a); Bortolotti 
(2010); Chaves (2005); Davis 
e Newstrom (1996) Hernandez 
e Caldas (2001) Judson 
(1980); Motta (2000); Neiva e 
Paz (2012); Neiva e Pantoja 
(2010); Nery (2012); Oreg 
(2003); Oreg (2006); Oreg, 
Vakola & Armenakis (2011); 
Silva e Vergara (2003) 

Fonte: elaborada pela autora da dissertação. 
 

Para a coleta dos dados quantitativos, foi elaborado questionário (Apêndice E), 

composto de: 

 

a) Escala desenvolvida e validada por Bortolotti (2010) para avaliar as reações 

comportamentais às mudanças; 

b) escala desenvolvida e validada por Oreg (2003) para avaliar as causas da 

resistência dos empregados às mudanças no local de trabalho; e 

c) caracterização dos respondentes.  
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A Tabela 13 registra o crivo de correção das escalas, com as respectivas categorias 

e questões. 

 

Tabela 13   
Crivo de correção do questionário     

Categoria Fator Questões 

Reações comportamentais à 
mudança organizacional 

Aceitação 1,2,10,11,12,14,16,17,20 

Indiferença 7,8,19,21 

Resistência 3,4,5,6,9,13,15,18 

Causas atitudinais da resistência 
à mudança organizacional 

 

Rotina  1, 5,9,13, 17 

Reação emocional  2, 6, 10, 14 

Reação cognitiva 3, 7, 11, 15 

Visão de curto prazo  4, 8, 12, 16 
Fonte: elaborado pela autora com base em Bortolotti, S .L. V. (2010). Resistência à mudança 
organizacional:  medida de avaliação por meio da teoria da resposta ao item. Tese (Doutorado em 
Administração) - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil). Recuperado de: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/94645/278262.pdf?sequence=1; Oreg, S. 
(2003). Resistance to change: developing an individual differences measure. American Psychological 
Association- APAPsycNET, Journal of Applied  Psycholog, 88(4), 680-693 Recuperado de: 
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2003-99635-011. 
 

Após a elaboração do questionário, foi realizado pré-teste com 10 empregados 

lotados no escritório de Matozinhos, conforme sugerido por Collis e Hussey (2005), 

que salientam a necessidade de se testar a adequação do questionário antes de 

aplicá-lo, de preferência em pessoas semelhantes às da amostra. Os questionários 

foram entregues pessoalmente pela pesquisadora, que apresentou o objetivo da 

pesquisa e deu as instruções necessárias. O preenchimento teve a duração média 

de 20 minutos. Após o preenchimento do questionário, foi perguntado se havia 

alguma questão que não estava clara, se eles achavam que era necessário 

modificar alguma questão ou se tiveram alguma dificuldade. Todos responderam 

que as questões estavam claras e objetivas e que não apresentavam algum grau de 

dificuldade. Os 10 questionários foram respondidos de maneira correta e não houve 

alteração nas questões propostas inicialmente. 

 

3.5 Técnica de análise dos dados 

 

Os dados qualitativos foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, 

que é uma maneira sistematizada de analisar dados qualitativos colhidos por 

entrevistas gravadas e transcritas para serem analisadas a partir da qualificação de 
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unidades codificadas, elaboradas antecipadamente (Collis & Hussey, 2005). Para 

tal, foi utilizado o software NVivo 10.0. 

 

Análise de conteúdo são procedimentos de estudos de comunicação que visam 

compreender a mensagem implícita no conteúdo da informação, objetivando 

transpor a incerteza de maneira válida, compreensível por todos e que aumente o 

conhecimento a respeito do assunto (Bardin, 2011). De acordo com a autora, para a 

realização desse processo é necessário dividir a empreitada em três fases. 

  

A pré-análise compreende a organização do material a ser analisado, para que se 

possa conduzir as operações sucessivas de análise, subdividindo-se em quatro:   

 

a) Leitura flutuante: é quando se conhece os documentos que serão  analisados; 

textos, questionários, entrevistas e documentos; 

b) seleção do que será analisado; 

c) dedução de conteúdos e objetivos com base na leitura dos dados; 

d) desenvolvimento dos indicadores para ser feita a interpretação dos dados. 

 

Observa-se que, para se escolher os dados a serem analisados, de acordo com 

Bardin (2011), é necessário seguir as seguintes regras: 

 

a) Exaustividade: abarcar todos os elementos da pesquisa, não excluir algum; 

b) representatividade: a amostra deve representar rigorosamente o universo a 

ser pesquisado; 

c) homogeneidade: os dados devem ser todos da mesma natureza; 

d) pertinência:  os dados precisam estar alinhados com o objetivo proposto. 

 

A segunda fase, que é a exploração do material, refere-se à maneira como será 

codificado o material que foi coletado e como será separado conforme ordem e 

critérios específicos, ou seja, categorizados. A terceira fase é o tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação, e consiste em sistematizar a mensagem que 

está implícita no conteúdo das informações coletadas e interpretá-la por meio da 

análise reflexiva e crítica (Bardin, 2011). 
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Nesta pesquisa, buscaram-se a redução e a categorização dos dados, sua 

interpretação e a redação do relatório. A análise qualitativa consistiu em selecionar, 

simplificar e fazer uma categorização do conteúdo das entrevistas, cujas respostas 

foram gravadas no momento da entrevista e posteriormente transcritas. Essa 

categorização, que seguiu as perspectivas de análise propostas por Bortolotti, 

(2010) e Pettigrew (2011), como mostra a Figura 4, visou agrupar ideias 

semelhantes e mais relevantes para a investigação, que forneceu informações para 

a análise e interpretação dos dados.  

 

A pré-análise, que seguiu as quatro etapas propostas por Bardin (2011), tomou 

como norteadores os indicadores e categorias apresentados no quadro de 

referência. Foi realizada a categorização dos conteúdos das entrevistas nas três 

categorias propostas por Pettigrew (2011): contexto (interno e externo), conteúdo e 

processo. Utilizou-se o software NVivo 10.0, para a análise da percepção dos 

gerentes sobre as reações dos empregados ao processo de mudança, utilizando as 

categorias de aceitação, indiferença e resistência à mudança propostas por Bortolotti 

(2010).  

 

Uma vez agrupados os dados obtidos nas 13 entrevistas semiestruturadas, de forma 

coerente e seguindo o quadro de referência proposto, eles foram confrontados com 

a análise documental da empresa e com a teoria, buscando-se nexo e reflexão 

sobre o processo de mudança em curso na Reframax, seguindo-se as proposições 

de Bardin (2011). Os resultados permitiram a descrição das mudanças ocorridas na 

empresa. 

 

Para a análise da reação dos empregados às mudanças, utilizaram-se as categorias 

de aceitação, indiferença e resistência à mudança propostas por Bortolotti (2010). E 

para as causas da resistência à mudança, as categorias foram rotina, reação 

emocional, reação cognitiva e visão de curto prazo propostas por Oreg (2003). A 

análise dos dados quantitativos foi realizada por meio de técnicas estatísticas 

descritivas e multivariadas, utilizadas para resumir ou mostrar os dados coletados no 

questionário (Collis & Hussey, 2005). Foi usado o programa estatístico Predictive 

Analytics Software (PASW 18) e Minitab, versão 17. 
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Para se construir o conjunto de dados finais e serem aplicadas as técnicas 

estatísticas, inicialmente fazem-se necessárias etapas de limpeza, transformação e 

formatação dos dados, por meio da análise de dados faltantes, missings e análise de 

pontos extremos (Little & Rubin, 1987). 

 

Foi aplicada a análise fatorial, que tem o objetivo de identificar e separar os quesitos 

sobre reação a mudanças e causas da resistência à mudança analisados, 

nomeando as subescalas existentes no questionário. Esse procedimento permite, no 

processo de validação, conhecer as questões que melhor representam os fatores, 

subescalas, facilitando a interpretação dos dados. O método de extração dos fatores 

se deu pela análise de componentes principais; e o de rotação pelo método varimax, 

com normalização Kaiser (Johonson & Wichern, 1992).  

 

Realizou-se também o exame de fidedignidade, por meio da avaliação de sua 

consistência interna. Seguindo a recomendação de diversos autores (Churchill, 

1979; Spector, 1992; Urdan, 1995), neste trabalho optou-se pelo exame de 

consistência interna nos constructos referente à reação à mudança e causas da 

resistência à mudança, por meio do cálculo do coeficiente de Alfa de Cronbach das 

subescalas, que determina o quanto os itens da escala estão inter-relacionados.  

Nunnally, como citado em Spector (1992), estipulou uma regra de que uma escala 

seria considerada consistente se possuísse valor de alfa superior a 0,70. Malhotra 

(2001) aceita valores acima de 0,60. 

 

Após a análise das escalas, os dados tabulados foram submetidos à análise 

estatística univariada e multivariada (Reis, 1997). Na univariada, foi utilizada a 

distribuição de frequência para evidenciar os dados do perfil dos pesquisados e 

apuração de medidas de posição (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão 

e intervalo interquartil) e para apresentar as questões relativas aos constructos de 

reação à mudanças e causas da resistência da mudança. 

 

Quanto à avaliação de diferença entre os escores referentes aos constructos de 

reação a mudanças e causas da resistência a estas, foi empregado o teste não 

paramétrico de Friedman. Esse teste, é indicado quando mais de duas situações em 



 

 

76

um mesmo indivíduo são comparadas, teve por objetivo verificar se algum dos 

escores medidos exercia mais impacto sobre os entrevistados (Siegel, 1956). 

 

Os dados quantitavivos da pesquisa foram tratados no programa estatístico 

Predictive Analytics Software (PASW 18) e Minitab, versão 17. Em todos os testes 

estatísticos utilizados, foi considerado nível de significância de 5%. Dessa forma, 

são consideradas associações estatisticamente significativas aquelas cujo valor p foi 

inferior a 0,05 (Fisher, 1954).  

 

Finalizando o capítulo, a Tabela 14 sintetiza da metodologia. 
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Tabela 14   
Síntese da metodologia   

Objetivos Autores 
 

Coletas de 
dados 

Técnicas de 
análise dos 

dados 

Caracterizar o 
processo de mudança 

em curso na 
Reframax Engenharia 

Badham (2013a); Cançado & Santos 
(2014); Fischer (2002); Fischer, Dutra & 
Amorim (2010); Grey (2004); Guedes, 
(2015); Judson (1980); Kotter (2013); 
Lima e Bressan (2003) Motta (2000); 
Pettigew (2011); Porras & Robertson 
(1992); Robbins (2006); Sales et al. 
(2014); Wood (2009). 

Entrevista 
semiestruturada 

Análise de 
conteúdo 

Identificar as reações dos 
empregados às 

mudanças em curso na 
Reframax Engenharia, na 
percepção dos gerentes 

 
 
 

Badham (2013a); Bortolotti (2010); 
Chaves (2005); Davis e Newstrom 
(1996) Hernandez e Caldas (2001) 
Judson (1980); Motta (2000); Neiva & 
Paz (2012); Neiva & Pantoja (2010); 
Nery (2012); Nery (2016) Oreg (2003); 
Oreg (2006); Oreg et al. (2011); Silva e 
Vergara (2003). 

Entrevista 
semiestruturada 

Análise de 
conteúdo 

Identificar as reações às 
mudanças em curso na 

Reframax Engenharia, na 
percepção de 
empregados 

 
 
 

Badham (2013a); Bortolotti (2010); 
Chaves (2005); Davis e Newstrom 
(1996) Hernandez e Caldas (2001) 
Judson (1980); Motta (2000); Neiva e 
Paz (2012); Neiva & Pantoja (2010); 
Nery (2012); Nery (2016) Oreg 2003; 
Oreg (2006); Oreg et al. (2011); Stewart 
et al. (2009); Silva e Vergara (2003 ). 

Questionário Estatística 
descritiva e 
multivariada 

Identificar as causas das 
reações às mudanças 

 Badham (2013a); Bortolotti (2010); 
Chaves (2005); Davis e Newstrom 
(1996) Hernandez e Caldas (2001) 
Judson (1980); Motta (2000); Neiva e 
Paz (2012); Neiva e Pantoja (2010); 
Nery (2012); Nery (2016); Oreg (2003); 
Oreg (2006); Oreg et al. (2011); Stewart 
et al. (2009); Silva e Vergara (2003) 

Questionário Estatística 
descritiva e 
multivariada 

Fonte: elaborado pela autora da dissertação. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

Este capítulo relata os resultados obtidos por meio da pesquisa documental, análise 

de conteúdo e questionário, conforme modelo descrito na metodologia. Apresenta-se 

primeiro o perfil da amostra, são identificadas as reações dos empregados à 

mudança em curso na empresa e as causas da resistência dos empregados às 

mudanças em curso na empresa. Segue-se a descrição da mudança ocorrida na 

Reframax Engenharia e a percepção dos respondentes sobre as reações dos 

empregados em relação à mudança.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

Integra esta pesquisa uma amostra de 147 empregados da Reframax Engenharia, 

cujas características são apresentadas na Tabela 15.  
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Tabela 15   

Distribuição da amostra segundo as variáveis demográficas e ocupacionais 
Variáveis Casos % 

Sexo   
Feminino 34 23,1 
Masculino 113 76,9 

Faixa Etária   
até 20 anos 2 1,4 
21-25 anos 10 6,8 
26-30 anos 24 16,3 
31-35 anos 29 19,7 
36-40 anos 21 14,3 
41-45 anos 21 14,3 
46-50 anos 31 21,1 
51-55 anos 8 5,4 
56-60 anos 1 0,7 

Estado Civil   
Casado 73 49,7 
Solteiro 51 34,7 
Outros 16 10,9 
Separado 7 4,8 

Escolaridade   
1º grau completo 35 23,8 
1º grau incompleto 7 4,8 
2º grau/Técnico completo 19 12,9 
2º grau/Técnico incompleto 15 10,2 
Superior completo 52 35,4 
Superior incompleto 18 12,2 
Mestrado 1 ,7 

Tempo de trabalho na empresa   
até 01 ano 5 3,4 
1,1 até 03 anos 31 21,1 
3,1 até 05 anos 23 15,6 
5,1 até 07 anos 31 21,1 
7,1 até 09 anos 25 17,0 
9,1 até 11 anos 8 5,4 
11,1 até 13 anos 5 3,4 
13,1 até 15 anos 9 6,1 
15,1 até 17 anos 10 6,8 

Setor de trabalho   
Administração de pessoal 8 5,4 
Contabilidade 5 3,4 
Financeiro 5 3,4 
Obras 72 49,0 
Outros 28 19,0 
Recrutamento 3 2,0 
Segurança, saúde e meio ambiente 9 6,1 
Suprimentos 12 8,2 
Tecnologia da informação 5 3,4 

 Total 147 100,0 
 Fonte: dados da pesquisa. 
 

A maior parte da amostra é do sexo masculino (76,9%). Atualmente, a empresa 

conta com 1.964 empregados, sendo que, desse total, 1.816 (92,46%) são do sexo 

masculino e 148 (7,54%) do sexo feminino. A preponderância de empregados 

homens se explica pelo fato de que, em obras, a maioria dos cargos é de ajudantes, 
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pedreiros refrataristas, carpinteiros, caldeireiros, mecânicos, montadores de 

andaime, soldadores, encarregados, supervisores e engenheiros, funções que são 

procuradas por homens.  

 

Em termos de faixa etária, o maior percentual dos respondentes tem idade de 46 a 

50 anos (21,1%). Compõem o percentual restante 19,7% de empregados com idade 

de 31 a 35 anos, 16,3% com idade de 26 a 30 anos e 14,3% com idade de 36 a 40 

anos. Portanto, mais de 50% da amostra estão acima de 35 anos, caracterizando 

um corpo de empregados mais maduros, coerentemente com o estado civil: 49,7% 

dos pesquisados são casados, 34,7% são solteiros e 4,8% são separados. No que 

se refere ao grau de escolaridade dos respondentes, o maior percentual (35,4%) 

possui graduação completa, 23,8% da amostra têm primeiro grau completo, 12,9% 

segundo grau completo e 12,2% graduação incompleta. 

 

No tocante ao tempo de trabalho na empresa, o maior percentual dos respondentes 

trabalha na empresa entre um e três anos e entre cinco e sete anos (21,1% cada), 

17% trabalham entre sete e nove anos e 15,6% trabalham entre três e cinco anos. 

Praticamente a metade dos empregados trabalha em obras (49%), 8,2% trabalham 

em suprimentos e 19% em outros setores da empresa. 

 

Em síntese, considerando a representatividade da amostra pesquisada, pode-se 

deduzir que, em termos demográficos e ocupacionais, a maior parte dos 

respondentes é do sexo masculino, com idade de 46 a 50 anos, casados, graduação 

completa, tempo de trabalho entre cinco e sete anos e o maior contingente é no 

setor de obras da empresa.  

 

4.2 Análise do questionário  

 

4.2.1 Análise da escala de reação à mudança 

 

Antes de apresentar os resultados da análise fatorial exploratória (AFEX), 

primeiramente para as questões da escala de reação à mudança e, posteriormente, 

as de causas da resistência da mudança, é pertinente levar em consideração, a 

priori, o critério geral para a escolha dos indicadores. Optou-se por indicadores que 
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possuíam cargas fatoriais superiores a 0,60 em sua grande maioria. A literatura 

sobre estatística revela que cargas fatoriais no valor de 0,50 ou acima são 

consideradas praticamente significantes  (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). A 

Tabela 16 mostra os resultados da adequação da amostra para a realização da 

análise fatorial. 

 

Tabela 16    
Adequação da amostra e esfericidade para a escala de reação à mudança 

Medidas  

Medida de adequação da amostra (KMO)  0,762 

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aproximado 1265,18 
 Significância  (p-valor)  0,000** 

Fonte: dados da pesquisa. 
Nota: p< .01** rejeita a hipótese nula do teste de esfericidade; ou seja, a existência de correlações 
iguais a zero entre os indicadores. 
 

Quanto à adequação do tamanho da amostra para a realização da AFEX, a medida 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) evidenciou valor de 0,762, indicando que a amostra era 

adequada para a análise fatorial da escala de reação a mudanças. O teste de 

esfericidade de Bartlett rejeitou a existência de correlações iguais a zero entre os 

indicadores em um nível de significância p<0,01, comprovando associações 

significativas entre algumas variáveis. 

 

Adotou-se o critério da raiz latente para escolher os fatores da escala a serem 

analisados, conforme apresentado na Tabela 17. Esse critério estabelece que um 

fator com autovalor superior a 1 deve ser retido para a análise.  

 

Tabela 17   

Distribuição da variância entre os fatores sobre a reação a mudanças pela análise 
fatorial 

Fator  Autovalores iniciais  
 Autovalores Variância (%) Variância acumulada (%) 

1 5,566 26,507 26,507 
2 3,065 14,596 41,103 
3 1,497 7,127 48,230 
4 1,472 7,010 55,241 
5 1,191 5,674 60,914 
6 1,069 5,090 66,004 
7 1,011 4,815 70,820 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Dos fatores, sete tiveram autovalores acima desse limite 1, totalizando o percentual 

acumulado de variância de 70,82%. Apenas os três primeiros fatores assinalados 

em negrito foram retidos para a análise. Decidiu-se reter esses fatores porque o 

modelo proposto por Bortolotti (2010) é composto de três fatores. Com esses três, 

que exibiam cargas fatoriais acima de 0,50 na sua grande maioria, tem-se a 

variância total explicada de 48,2%. De qualquer modo, ressalta-se que essa decisão 

implica uma limitação da pesquisa. 

 

O melhor resultado da rotação da matriz de fatores com três grupos é demonstrado 

na Tabela 18. É importante enfatizar que foram ocultadas as correlações fatoriais 

menores dos itens, com o objetivo de facilitar a visualização dos fatores. Cada fator 

engloba uma série de questões, presumivelmente correlacionadas entre si, dividindo 

a escala em subescalas. 
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Tabela 18   
Rotação da matriz de fatores com três grupos       

Indicadores 
Componentes 

1  2 3 

1. Sou capaz de me adaptar às mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax.   0,516 

2. Coopero ativamente para realizar as mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax.   0,663 

3. Quando as mudanças que estão ocorrendo na Reframax implicam fazer 
algo de que não gosto, realizo as tarefas lentamente.  0,603  

4. Tento evitar as responsabilidades adicionais decorrentes das mudanças 
em curso na Reframax.  0,681  

5. Procuro formas de impedir que mudanças na Reframax aconteçam.  0,669  

6. Apoio ações dos meus colegas contra mudanças que estão ocorrendo 
na Reframax.  0,73  

7. Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, procuro fazer 
somente o que é necessário.  0,683  

8. Prefiro ficar indiferente às mudanças que estão ocorrendo na Reframax.  0,731  

9. Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, atuo sem 
compromisso. 0,533   

10. Sinto que tenho entusiasmo para lidar com mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax.   0,703 

11. Gosto de participar das mudanças que estão ocorrendo na Reframax.   0,640 

12. Acho que a proposta dessas mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax é fruto de estudo e análises para a melhoria da empresa.   0,309 

13. Considero negativas as mudanças que estão ocorrendo na Reframax. 0,636   

14. Acho que tenho estabilidade emocional para lidar com as mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax.   0,461 

15. Com essas mudanças que estão ocorrendo na Reframax, encontro 
motivos para me queixar da gerência. 0,548   

16. Mesmo sob pressão, estou cooperando bem com as mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax.   0,651 

17. Gostaria de ganhar novas experiências provenientes das mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax.   0,238 

18. Não estou interessado em realizar atividades que resultarão em 
mudanças na Reframax. 0,285   

19. Prefiro fazer sempre as mesmas coisas no meu trabalho a tentar coisas 
diferentes. 0,663   

20. Estou disposto a colaborar para promover mudanças na Reframax.   0,371 

21. Se mudanças acontecem, não me sinto comprometido. 0,703     

Fonte: dados da pesquisa. 
Nota: Método de Extração: Análise de Componentes Principais, Rotação Varimax. 
 

Enquadram-se no primeiro fator as questões Q9, Q13, Q15, Q18, Q19 e Q21. A 

esse fator corresponde a categoria de resistência passiva, com predominância de 
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questões relativas a essa dimensão. Para Bortolotti (2010), Judson (1980) e Motta 

(2000), esse fator caracteriza-se pela atuação sem compromisso, por considerar 

negativas as mudanças, queixar-se da gerência, manifestar desinteresse pela 

mudança e falta de compromisso com as mudanças.  

 

O segundo fator engloba os itens Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e Q8, exibindo elevados 

índices de correlações entre eles. Como as questões sobre resistência ativa 

constituem a maioria das questões agrupadas, optou-se por denominar esse fator de 

resistência ativa. Esse fator caracteriza-se por realizar as tarefas lentamente, evitar 

responsabilidades advindas da mudança, impedir que as mudanças aconteçam, 

apoiar ações contra a mudança, realizar só o necessário e não tomar parte nas 

mudanças (Bortolotti, 2010; Judson, 1980; Motta, 2000).  

 

As questões Q1, Q2, Q10, Q11, Q12, Q14, Q16, Q17 e Q20 ficaram alocadas no 

fator 3, indicando o fator de aceitação. Esse fator é caracterizado pela capacidade 

de adaptação às mudanças, pela cooperação, pelo entusiasmo, por gostar de 

participar das mudanças, por entender que as mudanças trarão melhorias para a 

empresa, por ter condições emocionais de lidar com a mudança, que mesmo 

submetido à pressão coopera e colabora com as mudanças, manifestando interesse 

em adquirir novas experiências (Bortolotti, 2010; Judson, 1980; Motta, 2000). 

 

Foi realizado o exame de fidedignidade da escala, por meio do coeficiente de 

consistência interna, conhecido como Alfa de Cronbach, calculado para cada um dos 

três fatores, como apresentado na Tabela 19. 
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Tabela 19   

Análise da confiabilidade interna da escala 

Fator Nome Questões Alfa Alfa de Cronbach 
se Item Deletado 

1 Resistência 
Passiva  

Q9 

0,711 

,698 
Q13 ,638 
Q15 ,654 
Q18 ,681 
Q19 ,688 
Q21 ,664 

2 Resistência 
Ativa  

Q3 

0,780 

,763 
Q4 ,737 
Q5 ,751 
Q6 ,742 
Q7 ,755 
Q8 ,733 

3  Aceitação 

Q1 

0,801 

,789 
Q2 ,781 
Q10 ,764 
Q11 ,779 
Q12 ,785 
Q14 ,763 
Q16 ,803 

  Q17  ,798 
    Q20   ,767 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tomando-se por base uma consistência interna satisfatória - aquela cujo valor de 

Alfa de Cronbach seja maior que 0,6 -, pode-se afirmar que os fatores 1, 2 e 3 

apresentaram índices de consistência interna satisfatórios, pois ficaram acima ou 

próximos de 0,7. As questões relativas a cada fator também indicam consistência 

interna satisfatória.  

 

Concluiu-se que a escala relativa à reação a mudanças apresenta três fatores 

principais, embora os fatores encontrados na pesquisa sejam ligeiramente distintos 

da escala original desenvolvida por Bortolotti (2010). O fato de a escala explicar a 

variância em cerca de 50% atesta sua limitação, uma vez que o percentual de 

variância total sugerido na literatura (Hair et al., 1998) é de 60%. 

 

O modelo de reação à mudança (RAM), desenvolvido por Bortolotti (2010), 

apresenta três fatores:  aceitação, indiferença e resistência. No presente estudo, não 

se confirmou o fator de indiferença, mas obtiveram-se três fatores: aceitação, 

resistência ativa e resistência passiva, que apresentaram consistência interna 

satisfatória acima de 0,7.  
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4.2.2 Análise da escala de causas de resistência à mudança 

 

Os mesmos procedimentos foram aplicados à escala de resistência à mudança, 

desenvolvida por Oreg (2003). A Tabela 20 contém os resultados da adequação da 

amostra para a realização da análise fatorial. 

 

Tabela 20   
Adequação da amostra e esfericidade para os indicadores sobre as causas da 
resistência da mudança 

Medidas Estatísticas 

Medida de adequação da amostra (KMO)                                                                0,720 

Teste de esfericidade de Bartlett Qui-quadrado aproximado                      746,31 

 Significância  (p-valor)                                 0,000** 

Fonte: dados da pesquisa. 
Nota: p< .01** rejeita a hipótese nula do teste de esfericidade; ou seja, a existência de  correlações 
iguais a zero entre os indicadores. 

 

De forma análoga, foi realizada a AFEX para as questões sobre as causas da 

resistência da mudança no questionário 2 aplicados aos respondentes. As questões 

4 e 13 foram invertidas para a realização das análises estatísticas. A medida KMO 

evidenciou valor de 0,720, indicando que a amostra é adequada para a análise 

fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett rejeitou a existência de correlações iguais 

a zero entre os indicadores em um nível de significância p<0,01, comprovando 

associações significativas entre algumas variáveis. 

 

Conforme definido anteriormente, adotou-se o critério de que um fator com autovalor 

superior a 1 deve ser retido para a análise para escolher os fatores referentes às 

causas da resistência da mudança a serem analisados, conforme apresentado na 

Tabela 21.  
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Tabela 21   
Distribuição da variância entre os fatores sobre as causas da resistência da 
mudança pela análise fatorial                 

Fator Autovalores Variância (%) Variância acumulada (%) 
1 4,145 24,382 24,382 
2 2,457 14,450 38,833 
3 1,413 8,310 47,143 
4 1,305 7,677 54,820 
5 1,157 6,806 61,627 
6 1,092 6,421 68,048 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Tabela 21 mostra que seis fatores tiveram autovalores acima de 1, totalizando o 

percentual acumulado de variância de 68,04%. Apenas os dois primeiros fatores 

assinalados em negrito foram retidos para a análise, pois se compunham de 

indicadores que exibiam cargas fatoriais acima de 0,50 na sua maioria. Essa 

configuração apresentou melhor resultado em relação a três, quatro e cinco fatores 

do ponto de vista sobre cargas fatoriais e da teoria. A variância total explicada pelos 

dois fatores é de 38,83%. 

 

O melhor resultado da rotação da matriz de fatores foi com dois grupos, conforme 

apresentado na Tabela 22. As questões 4 e 13 (invertidas) foram excluídas da 

análise, pois apresentaram cargas fatoriais praticamente nulas. 
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Tabela 22   
Rotação da matriz de fatores com dois grupos   

Indicadores 

Componentes 

1 2 

1. Eu geralmente considero que mudanças são negativas. 0,627  

2. Se houvesse mudanças significativas em meu trabalho, eu provavelmente me 
sentiria estressado. 0,556  

3. Mudança de planos é um verdadeiro aborrecimento para mim. 0,531  

5. Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de acontecimentos inesperados. 0,549  

6. Quando sou informado de uma mudança de planos, eu fico tenso.  0,575 

7. Muitas vezes, eu me sinto um pouco desconfortável, mesmo com mudanças 
que podem melhorar a minha vida.  0,632 

8. Eu não mudo de ideia facilmente. 0,399  

9. Eu gosto de fazer as mesmas coisas, em vez de tentar coisas novas e 
diferentes. 0,677  

10. Quando as coisas não vão de acordo com os planos, eu fico estressado. 0,615  

11. Quando alguém me pressiona a mudar alguma coisa, tendo a resistir, mesmo 
se eu achar que a mudança pode me beneficiar.  0,534 

12. Uma vez que cheguei a uma conclusão, eu não mudo de ideia. 0,555  

14. Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação de desempenho, isso iria 
me causar desconforto, mesmo que eu não tivesse de me esforçar mais. 0,494  

15. Às vezes, eu evito mudanças que eu sei que serão boas para mim.  0,756 

16. Meus pontos de vista são muito consistentes ao longo do tempo.  0,352 

17. Eu prefiro ficar entediado a surpreso.  0,651 
Fonte: dados da pesquisa. 
Nota: Método de Extração: Análise de Componentes Principais, Rotação Varimax. 
As questões 4 e 13 foram excluídas, pois apresentaram cargas fatoriais praticamente nulas. 
 

Para o primeiro fator, denominado de componente comportamental, foram 

agrupadas as questões Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q9, Q10, Q12 e Q14. As questões Q8 

e Q14 foram eliminadas, pois apresentaram carga fatorial abaixo de 0,50. De acordo 

com Oreg (2003; 2006), esse fator caracteriza-se pela predisposição que os 

empregados têm a resistir à mudança e a promover a manutenção do status quo, 

tentando manter as mesmas formas de trabalhar, não querendo enfrentar conflitos 

nem modificar papéis e distribuir responsabilidades, na tentativa de manter a inércia.  

 

O segundo fator engloba as questões Q6, Q7, Q11, Q12, Q15, Q16 e Q17, tendo 

sido denominado de componente cognitivo. A questão Q16 foi eliminada, pois 

apresentou carga fatorial abaixo de 0,50. Esse fator é caracterizado, segundo Oreg 

(2003; 2006), por comportamentos dogmáticos, indivíduos que têm certa rigidez e 

mentalidade fechada, portanto, menos propensos e capazes de se ajustarem a 
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novas situações. Pessoas menos resilientes são mais propensas a resistir, pois após 

serem tomadas as atitudes, elas são difíceis de serem mudadas. 

 

O exame de fidedignidade por meio do Alfa de Cronbach é apresentado na Tabela 

23. 

 

Tabela 23   
Análise da confiabilidade interna da escala    

Fator Nome ALFA Questões 
Alfa de Cronbach se Item for 

deletado 

1  Componente 
Comportamental 0,697 

Q1 0,664 
Q2 0,665 
Q3   0,669** 
Q5 0,656 
Q8    0,729** 
Q9 0,656 
Q10 0,647 
Q12   0,667** 
Q14 0,686 

2   Componente 
Cognitivo 0,695 

Q6   0,665** 
Q7 0,637 
Q11 0,638 
Q15 0,603 
Q16 0,722 
Q17 0,655 

Fonte: dados da pesquisa. 
Nota :** optou-se por retirar o item. 
 

Confirma-se que os fatores 1 e 2 apresentaram índices de consistência interna 

satisfatórios, pois ficaram acima ou próximo de 0,6.  

 

Concluiu-se, então, que a escala relativa às causas da resistência a mudanças 

possui dois fatores principais, denominados de comportamentais e cognitivos. O fato 

de a escala explicar a variância em cerca de 40% atesta sua limitação, já que o 

percentual de variância total registrado na literatura é de 60% (Hair et al., 1998). 

 

A escala de resistência à mudança (RTC) de Oreg (2003) originalmente propõe 

quatro fatores: rotina, reação emocional à mudança, visão de curto prazo e reação 

cognitiva. No presente estudo, o fator comportamental agrupou questões relativas a 

rotina e reação emocional, que indicam procedimentos que os empregados adotam 

em face dos estímulos de mudança; e o fator componente cognitivo, com questões 
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relativas à visão de curto prazo e reação cognitiva, que envolvem as crenças, 

pensamentos e atitudes dos empregados perante as mudanças.  

 

Usando a mesma escala, Stewart et al. (2009) relataram que os resultados 

provenientes de Rússia e Ucrânia resultaram três fatores da escala RTC e o fator 

rigidez cognitiva não teve relevância estatística e confiabilidade. Os autores 

sugeriram o refinamento da medida com o desenvolvimento de itens mais indicativos 

do subconstruto pretendido, sendo necessário o aprofundamento nos aspectos 

culturais, que fornecem os marcos interpretativos para responder os itens da escala, 

o que irá exigir mais empenho de validação. Dessa forma, os aspectos culturais 

também podem ter influenciado no resultado do presente estudo, gerando os dois 

fatores - comportamental e cognitivo -, em vez dos quatro inicialmente propostos. 

 

Portanto, os resultados da análise das escalas indicam as seguintes variáveis para a 

escala de reação a mudanças: 

 

a) Fator aceitação (AC) – questões 1, 2, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 20. 

b) Fator resistência passiva (RP) – questões 9, 13, 15, 18, 19 e 21. 

c) Fator resistência ativa (RA) – questões 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

Na escala de causas de resistência à mudança, confirmaram-se os fatores: 

 

a) Fator comportamental – questões 1, 2, 5, 9, 10 e 14. 

b) Fator cognitivo – questões 7, 11, 15, 16 17. 

 

Na próxima seção apresenta-se a descrição das mudanças que estão ocorrendo na 

Reframax. 

 

4.3 Descrição das mudanças na Reframax  

 

A Reframax Engenharia é uma empresa prestadora de serviços que atua no Brasil e 

na América Latina, trabalhando com aplicação de revestimento refratário e 

isolamento térmico na construção, manutenção e reforma de fornos e equipamentos 

de segmentos industriais como siderurgia, metalurgia, papel e celulose, mineração, 
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cimento e cal, petroquímica, vidro, entre outros. Realiza manutenção em panelas de 

aço e de gusa; vaso RH; carro torpedo; convertedor; distribuidores de aço; canais de 

corrida do alto-forno; fornos de coqueificação; fornos de tratamento térmico; fornos 

de pelotização; granulador de escória; moldes e segmentos do lingotamento 

contínuo, sistema de sinterização de ar e forno de sinterização (recuperado de: 

http://www.reframax.com.br/portal/). 

 

Refratários são produtos resistentes a altas temperaturas, destinados a aplicações 

industriais, como materiais de revestimento ou de trabalho, em que os processos 

produtivos se desenvolvem sob temperaturas elevadas. A indústria siderúrgica é o 

principal consumidor de refratários, respondendo por cerca de 70% da demanda por 

esse tipo de produto no mundo e por 85% da demanda por refratário no Brasil. Os 

outros demandantes de refratários incluem as indústrias de cimento, cerâmica, 

vidros e metais não ferrosos e indústrias químicas. A indústria de refratários, apesar 

de pouco conhecida, é bastante representativa, geradora de empregos e renda no 

Brasil: empregos diretos, aproximadamente 20.000; empregos indiretos, por volta de 

54.000 (recuperado de: http://www.senado.leg.br/ atividade/materia/getPDF.asp?t 

=122068&tp=1). 

 

A Reframax, fundada em 1999, começou pequena, mas cresceu muito. À época, o 

proprietário, a família e seus funcionários dividiam a mesma sala e a empresa 

trabalhava apenas com refratário, em empresas menores (E3). Mas os negócios 

prosperaram e, em 2011, já contava com uma sede de 6.000 m2 em Belo Horizonte, 

em 2013 com cerca de 2.800 funcionários e lucro líquido de mais de 30 milhões de 

reais (recuperado de http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/117169). 

 

Nos últimos cinco anos, a empresa passou por várias mudanças, principalmente 

para se adequar ao contexto econômico brasileiro, que passa por grave crise. A 

crise econômica gerou desaceleração das indústrias, atingindo a Reframax de 

maneira acentuada, uma vez que a empresa presta serviços para segmentos 

industriais como siderurgia, metalurgia, papel e celulose, mineração, cimento e cal, 

petroquímica, vidro, entre outros, duramente afetados pela crise (E1, E3, E4, E5, E7, 

E8, E10, E11).  
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Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), 

a indústria brasileira diminuiu sua produção em 6,2% no ano de 2015. Todas as 

atividades industriais sofreram queda, sendo a maior (-9,7%) a da indústria de 

transformação, que produz bens de consumo, como carros e geladeiras, e fornece 

máquinas e equipamentos para outras indústrias, além de funcionar como um 

termômetro do setor industrial como um todo.  

 

Em 2014, 10% da empresa foram adquiridos por um empresário e, assim, a 

Reframax passou a ter um sócio externo, que agregou novas competências e um 

olhar diferenciado sobre o mercado: “Quando você tem o novo sócio entrando no 

negócio da Reframax, que é uma pessoa que vem com uma outra cultura, de uma 

outra organização, com outro posicionamento, ele dá uma luz, ele traz algo de novo” 

(E2).  

 

A entrada do novo sócio foi sendo absorvida gradativamente, não tendo impacto 

imediato na prestação dos serviços que a empresa realizava. Paralelamente, ocorria 

o processo de sucessão da presidência da empresa. O início do processo de 

sucessão, em 2011, foi tranquilo, sendo planejado e executado gradualmente. Foi 

citado por oito (E2, E3, E4, E8, E9, E10, E12 e E13) dos 13 entrevistados, que 

enfatizaram que a troca de direção da empresa foi uma escolha do proprietário. Em 

2011, o proprietário, então com 60 anos de idade, viu a necessidade de iniciar  seu 

processo de sucessão e a criação do conselho administrativo, com o objetivo de dar 

novo ânimo à empresa (E3). A partir de então, foi contratada consultoria externa e 

feito o mapeamento interno do processo, como a identificação de perfil dos possíveis 

profissionais que pudessem suceder o proprietário. Com a indicação do nome para a 

sucessão, houve todo o processo de preparação do sucessor e seus pares (E9). Em 

meados de 2015, foi efetivada a transferência da diretoria executiva, com a 

transmissão do cargo do diretor executivo para o seu sucessor.   

 

Foi um processo evolutivo. Há muitos anos eu ouço o proprietário falando que 
com 65 anos ia aposentar. Então essa ideia dele é antiga e para mim não 
teve nenhuma novidade, pois diariamente eu estou vivenciando esse 
processo de mudança (E3). 
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O proprietário observou há um tempo atrás que ele teria que se afastar para a 
empresa ter uma continuidade e que seria melhor para a empresa. Em 
princípio ele se assustou, mas depois enxergou e achou o negócio 
sensacional e viu que era o caminho certo: como uma empresa familiar, ele 
se afastar e criar um conselho e ele participar do conselho para comandar a 
empresa (E8). 
 
A questão da sucessão é uma coisa que desde que eu entrei aqui na 
empresa, há exatamente cinco anos atrás (2011), [...] já tinham feito o 
mapeamento do processo e desse momento veio a indicação de quem seria o 
sucessor e isso tudo foi trabalhado internamente anos e anos. De uns dois 
anos e meio, três anos atrás nós começamos a trabalhar com o novo diretor, 
para ele poder assumir essa outra posição. Envolveu suporte externo de 
consultoria, então nós fizemos tudo como manda o figurino, seguimos todo o 
passo a passo mesmo, que nós chamamos de transição de cadeiras e foi 
muito bacana. Acho que nós trabalhamos de uma forma muito bem feita, foi 
tudo muito bem planejado, a comunicação muito certinha. Então, nós de fato 
fizemos uma troca de cadeiras. Trabalhamos tanto com o diretor executivo 
que foi para o conselho como com o diretor executivo que assumiu a diretoria, 
nós trabalhamos o comportamento desses dois profissionais. Então, eles 
ajudaram o processo a se tornar realidade (E9). 

 

Nos anos seguintes, a empresa foi se adaptando aos dois eventos de maneira 

gradual e os acontecimentos foram sendo comunicados aos empregados por meio 

do jornal de circulação interna, exposição nos quadros de avisos dos escritórios, 

reuniões e treinamentos que eram realizados na sede da empresa. 

 

Nós contratamos profissional de consultoria externa para trabalhar essa 
questão da mudança com os diretores. Nos treinamentos de liderança que 
são com as pessoas que suportam muito a mudança, que são os líderes da 
empresa [...] então nos treinamentos de liderança a gente sempre tem um 
tópico, um conteúdo sobre mudança o tempo inteiro. Então acredito que a 
gente vem através dos treinamentos, trabalhos, projetos e da comunicação a 
gente vem falando de mudanças (E9). 

 

Em 2013, a empresa adotou a governança corporativa, com a finalidade de manter a 

transparência na sua forma de trabalhar e na sua prestação de contas. A 

governança corporativa foi instituída com a criação do conselho administrativo, para 

que o proprietário, como presidente do conselho, pudesse acompanhar a gestão da 

empresa (E6). Isso foi feito de maneira que ele não interviesse diretamente nos 

negócios, mas que ajudasse a definir suas estratégias de mercado, orientando os 

rumos que a empresa deveria seguir. Foi eleita diretoria, visando à 

profissionalização da empresa e sua perpetuação, zelando pela aplicação dos seus 
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valores. Foram instituídos novos processos de trabalho e mecanismos de controle e 

cobrança (E12). 

 

Tenho visto esse conselho com bons olhos, porque estamos nos adaptando a 
deixar os números ainda mais transparentes. Existem membros desse 
conselho que questiona mais – “olha, se uma obra não teve sucesso, foi um 
insucesso por quê? O que vocês estão fazendo para melhorar? Então a gente 
está sendo muito mais cobrado” (E3). 

 
Na prática, os empregados em si estão tendo que aprender novas funções, e 
nós gerentes e coordenadores estamos tendo que dar resultados de maneira 
mais formal. Hoje a empresa nos dá metas anuais que são mensuradas a 
cada semestre. Então, antes todo mundo buscava o resultado, mas sem uma 
meta traçada e assinada por todos. E hoje estamos em busca de resultados e 
metas traçadas (E4). 

 
A partir do momento que você cria uma estrutura como o conselho de 
administração acho que você tem que fazer reporte de toda a operação e de 
todo o resultado da empresa via relatórios (E12). 
 
A empresa está passando por um processo de profissionalização mesmo, 
onde vem aplicando os fundamentos da administração de empresas, criando 
o conselho de administração, colocando um CEO [Chief Executive Officer] 
para fazer a gestão da empresa, deixando em partes o processo de empresa 
familiar e se tornando uma empresa mais corporativa (E13).  

 

No final de 2014, o novo portfólio de prestação de serviços começou a ser colocado 

em prática e foi o início dos novos negócios (E6). Além dos serviços já consolidados 

em montagem de refratários, isolamento térmico, acústico e proteção passiva, foram 

incluídos os serviços de pintura industrial, manutenção eletromecânica, consultoria e 

assistência técnica, limpeza industrial, tecnologia e equipamentos e acessos e 

andaimes (recuperado de: http://www.reframax.com.br /portal/servicos/revestimento-

refratario/). Ampliou-se o foco de refratários para o atendimento às necessidades do 

cliente na obra (E5). 

 

Quando eu comecei aqui, há 17 anos, era contrato de manutenção e obras 
diversas, mais nada. Depois entrou isolamento, agora já estamos 
diversificando nosso negócio para não ficar dependente só de refratário. Já 
estamos com mecânica, andaime, pintura, foi abrindo o  leque, porque se não 
fizer isso e focar em uma coisa só a empresa vai ficar pequena ou vai fechar 
(E6). 
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Nós estávamos acostumados a trabalhar com refratário, inclusive o nome da 
empresa, Reframax, era voltado para isso, e agora a gente está tendo a visão 
que não é só isso. A gente trabalha com obra mesmo, seja de refratário, seja 
de limpeza, a gente às vezes vai fazer uma visita técnica, a gente não fala 
que a gente faz refratário, a gente procura saber o que você precisa que seja 
feito, que a gente atende na parte de limpeza, pintura, coisas que a gente 
nem imaginava que ia fazer. O portfólio abriu (E5). 

 

No ano de 2015, esse processo de diversificação foi se acelerando para atender a 

novos segmentos, como automobilístico, cimento e cal, energia, metalurgia, 

mineração, papel e celulose, química e petroquímica e vidro. O que motivou essas 

mudanças, conforme citado por nove dos 13 entrevistados (exceto E2, E1, E9, E12 e 

E13), foi a adequação da competitividade da empresa ao ambiente externo, tido 

como fator preponderante para as mudanças.  

 

A empresa está mudando, na minha opinião, para poder se manter 
competitiva. Porque o mercado mudou e a empresa está fazendo uma 
avaliação de futuro. Então, lugares onde ela já foi mais forte, segmentos como 
a siderurgia, que hoje está numa fase muito ruim, mesmo ela tendo uma 
expertise grande em siderurgia, ela não consegue manter mais os contratos, 
porque a siderurgia não está contratando (E1). 
 
O mercado em si hoje está cruel. As empresas são muito profissionalizadas e 
estávamos abaixo disso. Então, nós temos que estar mais preparados para 
encarar o mundo externo, que não está fácil, haja visto que nós estamos 
perdendo contratos, perdendo concorrências. Antes a Reframax nunca 
precisou correr atrás de trabalho, o trabalho corria atrás dela. Hoje está ao 
contrário, então até isso estamos tendo que aprender (E3). 
 
A empresa está mudando, acho que por necessidade do mercado. O mercado 
requer empresas mais ágeis, mais competitivas. Requer um custo menor, um 
trabalho melhor com um custo menor, e isso vem de encontro com uma série 
de ações que você tem que fazer para chegar nesse termo, da 
competitividade (E7).  
 
É uma mudança de ambiente interno e adequação ao ambiente externo, 
então é uma mudança muito mais brusca do que a gente esperava (E4). 

 

Para que a diversificação na prestação de serviços ao cliente externo fosse 

efetivada, foi necessário adotar novas formas de trabalhar internamente, o que 

demandou novas tecnologias. A adoção de novas tecnologias foi comentada por 

nove dos 13 entrevistados (exceto E4, E6, E8, E9, E13) como sendo uma 

necessidade de adequação do contexto interno da empresa, para poder padronizar 
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seus processos e ter mais controle sobre os procedimentos realizados dentro da 

empresa. Embora existam estatuto e normas que dão as coordenadas de como 

todos os procedimentos devam ser realizados, devido à empresa ter vários 

escritórios, cada um tinha sua própria metodologia de trabalho e tudo era feito de 

forma manual e separada.  

 
O sistema de informação que a empresa utilizava não atendia às suas demandas. 

Então, com o objetivo de melhorar seus procedimentos internos, em 2013 foi 

adquirido o programa RM Labore, software da empresa Totvs. Entretanto, o 

programa não era explorado em toda a sua capacidade, sendo utilizado por poucos 

departamentos, como o departamento pessoal e o de Medicina. Em 2014, ampliou-

se o uso do RM para os outros setores e, em 2015, foi criado o portal Reframax, que 

fazia com que todos os procedimentos administrativos efetuados no RM passassem 

a ser monitorados virtualmente pelo portal. No início de 2016, a empresa implantou 

os Sistemas  de Gestão Integrada (SGI), que são sistemas de informação que fazem 

a integração de todos os dados e processos da empresa em um único sistema. 

 

O meu primeiro processo de mudança implantado na Reframax foi essa 
gestão e centralização dos workflows. Colocamos no sistema, na plataforma 
em web, os processos e procedimentos de departamento pessoal, recursos 
humanos, área financeira e agora mais dois workflows: um que é aprovação 
de pedido de compras, relacionado à área de suprimentos, e o outro é a lista 
de materiais para o pessoal de obras. O outro projeto que estamos 
terminando de virar agora foi a implantação da contabilidade gerencial, ou 
seja, o departamento de custeio, a apuração de custos da Reframax não era 
integrada dentro do ERP, não era feito dentro do sistema de gestão integrada. 
Então hoje você tem relatório online, dentro do sistema, com rastreabilidade 
(E2). 

 
Acho que o SGI está mudando a empresa, numa situação muito interessante, 
no sentido de se ter processos mais bem definidos, ter regras mais bem 
definidas, controles implantados, e isso na verdade nos dá uma segurança 
muito grande para trabalhar e nos coloca numa posição de boas práticas 
muito interessante no mercado (E12). 

 

A integração do sistema, pela ótica estratégica, é uma forma de gerenciar 

informações, constituindo sistema de apoio a tomadas de decisão e outros. Pela 

ótica operacional, é uma forma de integrar os sistemas de finanças, contabilidade, 

recursos humanos, marketing, vendas, compras e outros. Os Enterprise Resource 

Planning (ERP), ou sistemas integrados de gestão empresarial, geralmente são uma 



 

 

97

plataforma de software desenvolvida para fazer a integração dos diversos 

departamentos de uma empresa, o que permite a informatização e armazenagem de 

todas as suas informações de negócios (recuperado de: http://tradeoff.eti.br/ 

consultoria-rm.php). 

 

Para que as mudanças pudessem ser efetivadas, foi necessário que os empregados 

aprendessem a trabalhar de novas maneiras, dentro dos padrões preestabelecidos 

no novo sistema de informação. Todas as atividades internas da empresa passaram 

a ser realizadas no portal Reframax, e embora os empregados fossem treinados, foi 

um processo que teve certo grau de dificuldade. 

  

Na minha equipe eu tive que fazer um trabalho de conscientização e um apelo 
muito mais voltado para mercado do que para Reframax. Então eu falo que é 
como se fosse um mentoring, tem que evangelizar as pessoas para poder 
implementar um projeto. Então, o que eu usei para garantir que a minha 
equipe comprasse o meu projeto?  Eu virei para eles, falei: “olha, o que vocês 
fazem hoje na Reframax é extremamente importante para a Reframax. Você é 
um profissional que trabalha para a Reframax. Você não trabalha para o 
mercado, você não está preparado para ir para o mercado. É isso que você 
quer? E se um dia você não estiver mais na Reframax, como que você, pai de 
família, vai sustentar sua casa? Então entenda que o que você faz é 
extremamente importante aqui, para a Reframax, e não para o mercado. O 
que eu quero fazer por você, se você me permitir, é te profissionalizar. É fazer 
de você um profissional capaz de pleitear uma oportunidade com igualdade 
com qualquer outro profissional fora da Reframax, mesmo que você trabalhe 
a vida inteira aqui dentro”. Foi assim que eu convenci meu time (E2). 

 
A implantação do portal foi muito sofrida. Eu não era a gestora do projeto, eu 
era simplesmente mais uma peça que ia usar e fomentar dados. Então foi 
muito exaustiva a implantação. Mas hoje estamos vendo que foi muito bom e 
estamos colhendo bons frutos. E foi tão exaustivo que nem toda a empresa 
ainda aderiu (E3).  

 
Na minha área, o que a gente tem feito muito é discutido em conjunto, a 
quatro mãos. Toda mudança de processo, vendo quem assume tal processo. 
Então, um coordenador é dono de um plano de ação, mas esse plano envolve 
os demais coordenadores, então é muito trabalho em equipe, em conjunto e 
integração o tempo inteiro. Lógico que não sai num primeiro momento, e a 
gente vai capengando, mas a cada dia (pelo menos de um ano para cá) nós 
nos adaptamos e melhoramos muito nosso trabalho e nossa interação (E4).  
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Aqui a gente teve bastante treinamento, inclusive eu fui um disseminador da 
informação, no caso do portal, eu treinei as pessoas. Então, as pessoas 
aceitaram com bons olhos, a diretoria deu apoio. Quando vem de cima para 
baixo, tem bastante apoio das pessoas. Fui nas obras realizar treinamentos 
também e tivemos um tempo, o pessoal disponibilizou um tempo para 
aprender sobre a nova ferramenta, acho que foi bem tranquilo (E10).  
 
Várias reuniões de desenvolvimento e demonstração, a gente faz eventos 
para motivar e envolver aquelas pessoas para que elas se sintam parte 
daquele processo e o que eu percebo é que a gente teve uma chance maior 
de colocar todo mundo no mesmo barco e conduzir a mudança (E9). 
 

Com a implantação do sistema, foi possível padronizar e centralizar os processos 

em curso na empresa, buscando mais controle e qualidade em seus procedimentos 

internos. Isso causou forte impacto na forma de trabalhar, uma vez que trouxe novas 

regras e mais controle sobre esse trabalho. A redistribuição das tarefas gerou 

impacto nos empregados e nas equipes de trabalho.  

 
Tem um impacto total. Você começa a perceber quem não estava preparado, 
principalmente profissionalmente falando, para essas mudanças, mas que 
está aberto a aprender. A empresa também dá esse espaço, ela deixa você 
se preparar para atendê-la. Mas tem pessoas que não estão preparadas nem 
abertas a aprender e essas, notoriamente, você vê que estão ficando para 
trás (E3). 

 
O impacto que eu vejo é às vezes tem até um receio, do tipo será que vou 
perder minha vaga? Por que tem um para isolamento, um para refratário, de 
repente não fica um só dos dois? Então acho que tem esses fantasmas que 
ficam um pouco na cabeça das pessoas (E7). 

 

A partir da análise das entrevistas, observa-se que a totalidade dos entrevistados 

indica que há um processo de mudança em curso na Reframax, que se inicia em 

2011 e foi motivado por forças internas, a partir da sucessão do proprietário da 

direção da empresa e a entrada do novo CEO. A adoção da governança corporativa 

permitiu ao fundador proprietário ir para a direção do conselho de administração e 

alavancou a profissionalização da empresa e o processo da mudança, visando 

assegurar resultados positivos. A mudança foi também motivada pelo contexto 

externo, principalmente a partir de 2015, pela necessidade de adaptação da 

empresa ao mercado externo, por meio da diversificação do seu portfólio de 

serviços. Com a queda na prestação de serviços no setor industrial, a empresa teve 
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de se adequar a esse novo cenário externo, buscando a diversificação dos seus 

serviços. 

 

A continuidade desse processo, a partir de 2016, se dá por meio da implantação do 

SGI e de seu controle pelo portal Reframax, com a adoção das novas práticas de 

trabalho e impacto nas relações entre as pessoas. Observam-se, portanto, 

mudanças na estrutura (governança), na estratégia (a diversificação dos negócios e 

entrada do novo sócio), na tecnologia (RM) e nos processos (SGI) e padronização 

dos processos, com a adoção de novas formas de trabalhar (Motta, 2000). O 

componente pessoas recebe maior foco na próxima seção, com a análise das 

reações dos empregados. Tal narrativa converge para a abordagem contextualista 

de Pettigrew (2011), ressaltando a interação contínua entre o contexto, o conteúdo e 

o processo da mudança, que constituem respostas para três questões básicas e 

preliminares para a concepção de qualquer processo de mudança: por que mudar, o 

que mudar e como mudar.  

 

A próxima seção apresenta a percepção dos gestores sobre as reações dos 

empregados frente às mudanças em curso no Reframax. 

 

4.4 Percepção dos gerentes sobre as reações dos empregados frente ao 

processo de mudanças em curso na Reframax  

 

Com base nas entrevistas dos gerentes e coordenadores foi possível coletar suas 

percepções sobre a reação dos empregados ao processo de mudanças, baseadas 

no modelo proposto por Bortolotti (2010) em que a reação manifesta-se por meio de 

três comportamentos: aceitação, indiferença ou resistência. A Tabela 24 apresenta o 

resultado quantitativo referente à categorização das reações dos empregados, de 

acordo com a observação dos gerentes e coordenadores, contemplando o número 

de fontes (entrevistados) e o número de citações identificadas nas entrevistas em 

relação aos comportamentos, utilizando-se o software NVivo 10.0. 
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Tabela 24   
Percepção dos gestores sobre a reação à mudança   

Comportamentos Fontes Citações Frequência 

Aceitação 13 61 67,0% 

Indiferença 4 8 8,8% 

Resistência 13 22 24,2% 

Total 13 91 100% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Verificou-se o total de 91 citações, distribuídas nas três categorias de 

comportamento, o que indica média de 30,3 falas dos entrevistados em cada 

categoria. A categoria mais mencionada pelos gerentes e coordenadores foi a de 

aceitação, com 61 citações, representando 67% de todas as citações categorizadas. 

A categoria de resistência foi citada em 22 falas dos entrevistados, o que representa 

24,2% das citações. A categoria menos citada foi a indiferença, com apenas quatro 

fontes identificadas, ou seja, nove dos entrevistados não fizeram referências a essa 

categoria, com citações representando 8,8% das citações. 

 

Todos os gerentes e coordenadores entrevistados citaram que há grande aceitação 

ao processo de mudança na empresa, que os empregados aceitaram e se 

adaptaram às mudanças ali ocorridas, talvez porque sentiram que a situação, antes 

estável, estava ameaçada e acreditaram que a melhor opção era cooperar. 

 
Nós somos muito abertos a mudanças e a gente entende que o nosso setor, 
dentro de uma empresa de engenharia, é um apoio. Ele não é a finalidade da 
empresa. Então a gente tenta entender e eu sempre passo isso para o 
pessoal que a gente tem que estar sempre tentando agregar alguma coisa 
para a empresa para justificar nossa estada aqui (E1). 
 
Daqueles profissionais que viram essa questão do cenário econômico que 
enxergaram o que está do lado de lá, porque estão preocupados com a 
situação do negócio refratário no Brasil, da siderurgia no Brasil, desses 
profissionais eu tive um apoio maior (E2).  
 
As pessoas que não aderiram estão fora. A gente tem que ser adepto às 
mudanças e se você não está adequado e não quer, infelizmente você tem 
que sair e partir para outra coisa. Agora, se você gosta de mudança e está a 
fim de comprar a ideia da mudança, ai acabou (E6). 
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Acho que está mudando, mas antigamente o pessoal era muito motivado por 
dinheiro e hoje as pessoas estão vendo que para se manter no serviço, elas 
têm que fazer mais. Não vai mexer em salário nem nada, mas para eu ficar 
aqui eu tenho que aprender mais sobre a profissão. Então, acho que o 
profissional está se atualizando mais para se manter. Antigamente ele fazia 
para poder ser promovido e hoje é para se manter (E7). 

  

Os empregados perceberam a mudança como evolução, como possibilidade de 

aprendizagem, gerando comprometimento e envolvimento, enfatizando a 

comunicação. A mudança também é percebida como benéfica, principalmente em 

função do cenário econômico do país.  

 
Se eu me olhar há um ano e meio atrás, não se compara com hoje. Eu tive 
que aprender muita coisa mesmo. Aquilo que eu sabia não dava para fazer 
quase nada, eu tive que estudar muito, então para mim foi uma evolução 
gigante (E3). 

 
Acho que as pessoas estão comprometidas sim, com certeza você enxerga 
que o pessoal está vibrando e aceita bem quando você fala. Procura 
participar, você não escuta alguém dizer que não vai dar certo e procuram 
sempre estar ajudando (E8).  
 
Sempre diante de uma novidade eu acho que o grande aliado é a 
comunicação e o envolvimento. Se você põe ali, salva no computador e acha 
que a coisa vai acontecer, esquece. Se você envolve e consegue um 
engajamento, acho que eles sabem, né? É importante para a empresa ser 
competitiva, ter um bom posicionamento no mercado, todos são favoráveis 
(E9). 
 

Eles tendem mais a usar a mudança em proveito positivo no dia a dia e 
também sabendo que o cenário no Brasil está tão modificado, que as 
mudanças serão benéficas para elas (E10). 
 
O desempenho das pessoas eu diria que é bem satisfatório, porque elas 
viram que vão conseguir o mesmo resultado, trabalhando até menos e com 
isso você vai ter uma qualidade de vida maior. Vai sobrar mais tempo para 
sua família, mais tempo no final de semana para você passear, se divertir 
(E11). 

 

Os entrevistados indicam que os empregados se adequaram às novas condições de 

trabalho de maneira colaborativa, com o objetivo de crescimento pessoal. Há 

disseminação do conhecimento, que ocorre entre os empregados ou por meio de 

treinamentos e cursos que a empresa promove. Dessa forma, o empregado fica 

mais bem qualificado para o mercado de trabalho. Entendem a profissionalização 

como mais possibilidade de inserção no mercado de trabalho. 
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Vejo de maneira muito interessante para todo mundo. Acho que todo mundo 
se sente mais confortável, mais seguro e falando um pouco mais a linguagem 
que o mercado de trabalho está praticando. Não só profissionalizando, mas 
na verdade deu uma atualizada em todo mundo (E12). 
 
Acredito que na grande maioria a reação está sendo positiva, visto que a 
grande maioria entende que a empresa precisa de mudar, que o mercado 
precisa de uma coisa nova e se a gente ficar do jeito que está o fim não será 
bom, então acho que o processo de mudança é válido e o pessoal está 
reagindo positivamente visto que é o único caminho, não tem como voltar 
mais (E13). 

 

Tais percepções confirmam os achados de Judson (1980), que afirma que a 

aceitação ocorre quando os empregados acreditam que as mudanças serão 

benéficas para si e para a empresa, quando gostam de fazer parte das mudanças e 

entendem que o crescimento da empresa poderá também significar seu 

crescimento, tendo esperança nos resultados da mudança. 

 

Conforme apurado nas entrevistas, há baixa (8,8%) percepção de que os 

empregados sejam indiferentes ao processo da mudança na Reframax, que tenha 

pessoas que estejam somente assistindo ao que está acontecendo, sem uma 

opinião formada (E13). Os indiferentes na Reframax ou são neutros ou não se 

motivam por questão de perfil ou, ainda, dependem de serem “empurrados”. 

 

Os que não são tão receptivos são neutros. São aquelas pessoas que por 
questão de perfil mesmo não ficam tão motivavas ao “vamos fazer acontecer”. 
Mas também não é aquele que fica puxando e eu acho isso um grande 
ganho. Tem gente que fica com negativismo e eu ainda não encontrei gente 
assim aqui não. Encontro pessoas neutras e pessoas que querem fazer 
acontecer de verdade (E11). 
 
Acho que as pessoas ainda dependem muito de você dar um empurrãozinho, 
eles vão até onde você determina e param. Acho que ainda está faltando 
iniciativa deles ou pode até mesmo ser por falta de conhecimento, saber 
como agir (até mesmo da gente que recebe as orientações e repassa). Até 
onde a gente determinou eles vão, dali ficam esperando, então é complicado 
(E8). 

 

Confirmam-se também as afirmativas de Judson (1980) e Motta (2000) sobre a 

indiferença, que acontece quando as pessoas se tornam alheias e ignoram os 

problemas advindos da mudança, não participam nem aderem, não se 
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sensibilizando com as mudanças em curso na empresa, tornando-se meros 

espectadores. 

 

Cerca de 1/4 dos gerentes e coordenadores (24,2%) percebe resistência dos 

empregados, que não estão abertos à mudança, por estarem familiarizados com as 

conhecidas rotinas de trabalho, não querendo sair da zona de conforto, 

principalmente os mais antigos.   

 

O normal da pessoa é ter um perfil acomodado. É tipo inércia, né, se você 
está parado, quer ficar parado, tipo zona de conforto (E7). 
 
Existem pessoas que têm uma certa resistência, quando você falar que vai 
mudar, ah!! Você vai ter que fazer isso agora, a pessoa prefere fazer o que é 
mais cômodo, o que já conhece (E5). 

 
Tem pessoas que conversam com desânimo, que não querem que as coisas 
aconteçam, visto que estão acostumadas a trabalhar de uma forma que já 
vêm fazendo há algum tempo (E13). 
 
As pessoas mais velhas que naturalmente têm mais dificuldades de 
adaptação às mudanças, então elas ainda ficam presas à metodologia lá de 
trás (E3). 
 
A gente sente que alguns departamentos tiveram um pouco mais de 
resistência, principalmente aquele pessoal que já está na Reframax há mais 
tempo, então eles apresentaram um pouco mais de resistência, acharam que 
não ia dar certo o processo (E12). 

 

Tais constatações indicam o que Davis e Newstrom (1996) definem como resistência 

à mudança – qualquer atitude por parte dos empregados, que tenha a intenção de 

desacreditar, atrasar ou impedir a implementação de alguma mudança no trabalho. 

Judson (1980) chama a atenção para o fato de que se os empregados entenderem 

que as mudanças serão conflitantes com seus desejos e necessidades, eles se 

sentirão frustrados, evitando a mudança e atuando de maneira descompromissada. 

Podem apresentar lentidão na maneira de trabalhar, fazendo reclamações sobre a 

mudança, atuando de maneira a impedi-la e evitá-la (Bortolotti, 2010).  

 

Concluindo, a maioria dos gestores (67%) percebe que a reação dos empregados 

frente às mudanças na Reframax foi de aceitação, pois as viram de forma positiva e 

conseguem compreender por que a empresa está mudando e os benefícios que as 
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mudanças podem trazer. Os indiferentes são minoria (8,8%), poucas pessoas ficam 

somente assistindo ao que está acontecendo, sem uma opinião formada. Alguns são 

indiferentes por perfil, não se motivam; outros parecem ser neutros; e outros 

precisam ser “empurrados”. Para 24,2% dos gestores, o que leva os empregados a 

resistirem à mudança é o fato de estarem acostumados com as antigas formas de 

trabalhar, a falta de interação entre as áreas e o despreparo das pessoas para 

mudar, uma vez que mudar demanda trabalho, persistência e obstinação.  

 

Apesar da literatura acentuar a importância do papel da liderança nos processos de 

mudança (Badham, 2013a; Kotter, 2013; Tanure, 2011), os dados desta pesquisa 

não trouxeram ou destacaram essa questão, o que pode ter sido causado pelo 

roteiro de entrevista utilizado. Sugere-se uma revisão deste roteiro, para pesquisas 

futuras. 

 

A próxima seção apresenta a percepção dos empregados sobre a reação às 

mudanças em curso na Reframax. 

 

4.5 Percepção dos empregados sobre a reação às mudanças em curso na 

Reframax Engenharia  

 

As respostas ao questionário para as questões da escala foram do tipo Likert de seis 

pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. As variáveis com 

escores acima de 4,5 indicam situação de concordância; entre 3,50 e 4,49 

(inclusivos), situação intermediária entre discordância e concordância; e abaixo de 

3,49, discordância na resposta. Para sintetizar as informações de cada pergunta, 

utilizaram-se a média e a mediana como medida de tendência central e para a 

medida de dispersão adotaram-se o desvio-padrão e o intervalo interquartil (P25 e 

P75), conforme apresentado na Tabela 25. 
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Tabela 25   
Caracterização da amostra total segundo os fatores de reação à mudança 

Fatores de Reação a 
Mudanças 

Medidas descritivas 
P-valor Conclusão 

Média DP P25 Mediana P75 

Aceitação (Ac) 5,21 0,57 5 5,33 5,56   

Resistência Passiva (RP) 1,64 0,67 1,17 1,50 2,00 
 0,000** AC>RA>RP  

Resistência Ativa (RA) 1,85 0,81 1,17 1,67 2,33 
Nota: – As probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Friedman; DP: desvio-
padrão. 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95,0%). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que diz respeito às variáveis de fatores de reação a mudanças, constatou-se 

situação de alta concordância no fator aceitação, pois o escore obtido nesse fator 

apresentou média de 5,21 e mediana superior a 5,00, ou seja, verificou-se 

concordância. Para os fatores de resistência passiva e resistência ativa, observou-se 

discordância, uma vez que a média e mediana foram abaixo de 2. Em uma análise 

comparativa entre os fatores de reação a mudanças, verificou-se a existência de 

diferenças significativas, cujo teste teve valor-p de 0,000**. A variável aceitação foi a 

mais expressiva, por meio de comparação dois a dois no teste de Mann-Whitney. Na 

Tabela 26 visualiza-se o resultado das questões referentes ao fator aceitação. 
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Tabela 26   
Percepção sobre a aceitação  

 
Fatores Aceitação 

Medidas descritivas 

Média DP P25 Mediana P75 

Q1 Sou capaz de me adaptar às mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax.  5,54 0,55 5,00 6,00 6,00 

Q2 Coopero ativamente para realizar as mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax.  5,45 0,60 5,00 6,00 6,00 

Q10 Sinto que tenho entusiasmo para lidar com mudanças 
que estão ocorrendo na Reframax. 4,82 1,11 5,00 5,00 6,00 

Q11 Gosto de participar das mudanças que estão ocorrendo 
na Reframax. 5,09 0,80 5,00 5,00 6,00 

Q12 
Acho que a proposta dessas mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax é fruto de estudo e análises 
para a melhoria da empresa. 

5,29 0,99 5,00 5,00 6,00 

Q14 Acho que tenho estabilidade emocional para lidar com 
as mudanças que estão ocorrendo na Reframax. 5,18 0,97 5,00 5,00 6,00 

Q16 Mesmo sob pressão, estou cooperando bem com as 
mudanças que estão ocorrendo na Reframax.  4,95 1,15 5,00 5,00 6,00 

Q17 Gostaria de ganhar novas experiências provenientes das 
mudanças que estão ocorrendo na Reframax.  5,25 0,96 5,00 5,00 6,00 

Q20 Estou disposto a colaborar para promover mudanças na 
Reframax. 5,36 0,96 5,00 6,00 6,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Avaliação global acusou que todas as questões relacionadas ao fator aceitação 

tendem à avaliação de alta concordância, pois os escores são iguais a 5,00 ou 

superiores. Destaca-se a percepção dos respondentes, com as maiores médias, em 

relação à sua capacidade de se adaptar às mudanças que estão ocorrendo (5,54) e 

de colaborar (5,45) e cooperar ativamente para promover mudanças na Reframax 

(5,36). As questões com mais dispersão nas respostas (DP), acima de 1,0, 

obtiveram também as menores médias e referem-se ao entusiasmo em lidar com 

mudanças (4,82) e que mesmo sob pressão estão cooperando bem com as 

mudanças que estão ocorrendo na Reframax. Na medida em que a questão da 

cooperação aparece com alta aceitação, pode-se inferir que essa dispersão e menor 

média talvez indiquem algo relativo à pressão. 

 

Na Tabela 27 constatam-se os resultados relativos à percepção dos respondentes 

sobre a resistência ativa e a resistência passiva.   
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Tabela 27   
Percepção sobre a resistência ativa e passiva 

 
Fatores  

Medidas descritivas 

Média DP P25 Mediana P75 

Resistência Ativa 

Q3 
Quando as mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax implicam fazer algo de que não gosto, 
realizo as tarefas lentamente.  

1,99 1,41 1,00 1,00 2,00 

Q4 Tento evitar as responsabilidades adicionais 
decorrentes das mudanças em curso na Reframax. 1,90 1,22 1,00 2,00 2,00 

Q5 Procuro formas de impedir que mudanças na 
Reframax aconteçam. 1,54 0,95 1,00 1,00 2,00 

Q6 Apoio ações dos meus colegas contra mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax. 1,61 0,98 1,00 1,00 2,00 

Q7 Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, 
procuro fazer somente o que é necessário.  2,15 1,37 1,00 2,00 2,00 

Q8 Prefiro ficar indiferente às mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax.  1,92 1,08 1,00 2,00 2,00 

Resistência passiva 

Q9 
Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, 
atuo sem compromisso. 1,38 0,72 1,00 1,00 2,00 

Q13 
Considero negativas as mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax. 

1,78 1,14 1,00 1,00 2,00 

Q15 

Com essas mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax, encontro motivos para me queixar da 
gerência. 

1,75 0,97 1,00 2,00 2,00 

Q18 
Não estou interessado em realizar atividades que 
resultarão em mudanças na Reframax.  1,60 1,11 1,00 1,00 2,00 

Q19 
Prefiro fazer sempre as mesmas coisas no meu 
trabalho a tentar coisas diferentes 1,68 1,09 1,00 1,00 2,00 

Q21 
Se mudanças acontecem, não me sinto 
comprometido. 1,67 1,15 1,00 1,00 2,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A totalidade das questões relacionadas à resistência ativa e passiva dos 

pesquisados foi indicativa de discordância, pois as médias e medianas ficaram 

abaixo de 2,00. O indicador menos discordante quanto à resistência passiva, entre 

os entrevistados, relaciona-se ao motivo de queixa com a gerência (2,00). Os 

demais apresentaram discordância plena nas questões, pois o escore mediano foi 

igual a 1. 

 

A análise desses resultados parece indicar que os empregados da Reframax 

conseguiram entender e assimilar as mudanças em curso na empresa, pois seus 

sentimentos em relação à mudança foram positivos, houve alto índice de aceitação 

às modificações que estão sendo implementadas na empresa. O resultado do 
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questionário é similar ao das entrevistas com os gestores, que citaram que há 

grande aceitação ao processo de mudança na empresa e que os empregados a 

estão entendendo como uma oportunidade de crescimento, apoiando, dando 

sugestões e divulgando seus benefícios. A percepção dos gestores e a avaliação 

dos empregados caminham no mesmo sentido, de que todos compreendem que as 

mudanças em curso na empresa são necessárias para o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade no mercado em que atua. 

 

A literatura destaca que o processo de mudança gera medo e insegurança nos 

empregados, que reagem conforme sentem a mudança, podendo aceitar, ser 

indiferente ou resistir ativa ou passivamente às mudanças (Botolotti, 2010; Davis & 

Newstrom, 1996; Judson, 1980). Apesar de a teoria realçar a resistência e os 

sentimentos negativos em relação à mudança, os empregados podem manifestar 

também sentimentos positivos quanto a mudanças (Neiva et al., 2012), desde que 

estas sejam compreendidas e interiorizadas pelos empregados (Fischer et al., 2010).  

 

O resultado deste estudo corrobora outros estudos sobre reação à mudança 

organizacional, como Santos (2010), Bortolotti et al. (2011), Nery e Neiva (2015), 

que reconhecem que a maior parte dos entrevistados é favorável à mudança e que 

existe grande chance de eles apoiarem a mudança quando observam que ela é fruto 

de estudos e preparo da empresa. De acordo com Oreg (2003) e Oreg et al. (2011), 

o apoio dos empregados à mudança organizacional é o que as empresas desejam, 

pois é crítica a participação deles para que as mudanças sejam bem-sucedidas. 

 

Mesmo não se identificando resistência à mudança nesta amostra, ainda assim é 

interessante mapear as possíveis causas da resistência, podendo-se identificar 

potenciais situações que mereçam atenção por parte da administração da empresa. 

 

4.6 Percepção dos empregados sobre as causas da resistência às 

mudanças em curso na Reframax Engenharia  

 

Seguindo-se a mesma lógica da escala anterior, as respostas para as questões da 

escala foram do tipo Likert de seis pontos, variando de “discordo totalmente” a 

“concordo totalmente. As variáveis com escores abaixo de 3,49 indicam situação de 
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discordância na resposta. Para sintetizar as informações de cada pergunta, 

utilizaram-se a média e a mediana como medida de tendência central e para a 

medida de dispersão usaram-se o desvio-padrão e o intervalo interquartil (P25 e P75). 

A Tabela 28 disponibiliza os resultados das causas da resistência, segundo os 

fatores comportamental e cognitivo confirmados na análise das escalas. 

 

Tabela 28   
Caracterização da amostra segundo os fatores de causas da resistência a 
mudanças 

Fatores de Causas da 
Resistência a Mudanças 

Medidas descritivas P-valor Conclusão 

Média DP P25 Mediana P75   

Comportamental (Com) 2,12 0,65 1,67 2,17 2,50 
0,000** Cog > Com 

Cognitivo (Cog) 2,61 0,82 2,00 2,60 3,00 

Nota: – as probabilidades de significância (p-valor) referem-se ao teste de Wilcoxon 
 – Os valores de p-valor em negrito indicam diferenças significativas. 
 – Os resultados significativos foram identificados com asteriscos, de acordo com o nível de 
significância, a saber: p-valor < 0,01** (nível de confiança de 99,0%) e p-valor < 0,05 * (nível de 
confiança de 95,0%). 
Fonte: dados da pesquisa 
 

No tocante às variáveis de causas da resistência à mudança, constatou-se situação 

de discordância nos fatores comportamental e cognitivo, pois os escores obtidos 

apresentaram mediana entre 2,00 a 3,00. As variáveis do fator cognitivo obtiveram 

mediana de 2,60, evidenciando situação de discordância dos respondentes. Existe 

significativa diferença entre os fatores (valor-p de 0,000**), sendo que os 

entrevistados tendem a concordar mais com o fator cognitivo do que com o 

comportamental, indicando que causas de resistência referem-se mais a esse fator. 

A Tabela 29 apresenta os resultados da percepção dos respondentes sobre as 

causas da resistência à mudança. 
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Tabela 29      
Percepção dos respondentes sobre as causas da resistência à mudança  

 
Fatores  

Medidas descritivas 

Média DP P25 Mediana P75 

Componente comportamental 

Q1 Eu geralmente considero que mudanças são 
negativas.  1,60 0,67 1,00 2,00 2,00 

Q2 Se houvesse mudanças significativas em meu 
trabalho, eu provavelmente me sentiria estressado. 2,08 1,14 1,00 2,00 2,00 

Q5 Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de 
acontecimentos inesperados. 2,39 1,25 1,00 2,00 3,00 

Q9 Eu gosto de fazer as mesmas coisas, em vez de 
tentar coisas novas e diferentes. 1,82 0,81 1,00 2,00 2,00 

Q10 Quando as coisas não vão de acordo com os planos, 
eu fico estressado. 2,87 1,32 2,00 3,00 4,00 

Q14 
Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação 
de desempenho, isso iria me causar desconforto, 
mesmo que eu não tivesse de me esforçar mais. 

1,96 0,99 1,00 2,00 2,00 

Componente Cognitivo 

          
Q7 

Muitas vezes, eu me sinto um pouco desconfortável, 
mesmo com mudanças que podem melhorar a minha 
vida. 

2,73 1,39 2,00 2,00 4,00 

Q11 
Quando alguém me pressiona a mudar alguma coisa, 
tendo a resistir, mesmo se eu achar que a mudança 
pode me beneficiar 

2,10 1,02 1,00 2,00 2,00 

Q15 Às vezes, eu evito mudanças que eu sei que serão 
boas para mim. 2,12 1,29 1,00 2,00 2,00 

Q16 Meus pontos de vista são muito consistentes ao longo 
do tempo. 3,91 1,32 3,00 4,00 5,00 

Q17 Eu prefiro ficar entediado a surpreso. 2,18 1,25 1,00 2,00 2,00 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A totalidade das questões relacionadas aos fatores comportamental e cognitivo 

registrou, portanto, discordância em relação às variáveis que mensuravam as 

causas de resistência, confirmando o resultado anterior de baixo nível de resistência 

à mudança. Destacam-se como causas de resistência questões com mediana igual 

ou acima de 3,0. Aspectos que se referem à rotina (Q5) e ao estresse se as coisas 

não de acordo com o plano (Q10) sobressaíram no fator comportamental. Aspectos 

relacionados ao desconforto que a mudança traz (Q7) e à consistência do ponto de 

vista ao longo do tempo – rigidez (Q16) destacam-se no fator cognitivo.  

 

Tais aspectos podem significar que o que motiva a resistência nesses empregados é 

a relutância em desistir de velhos hábitos e a tentativa de manter as mesmas 
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maneiras de trabalhar (Judson, 1980; Motta, 2000; Oreg, 2003). Estes autores 

defendem que é difícil sair da familiar zona de conforto, pois quando os empregados 

se deparam com novas formas de realizar seu trabalho, as respostas familiares 

podem ser incompatíveis com a situação, produzindo, assim, estresse. As empresas 

que estão em processo de mudança e os agentes da mudança são naturalmente 

preocupados com os impactos que a mudança terá sobre os empregados. Assim, é 

necessário que os agentes de mudança mantenham-se atentos, pois mudar 

ambientes interligados demanda tempo, pessoas experientes, paciência, 

perseverança, boa comunicação e forte liderança (Badham & Cançado, 2014; 

Judson, 1980; Kotter, 2013; Motta, 2000; Oreg, 2003; Oreg et al., 2011).  

 

O resultado desta pesquisa mostra a influência das atitudes frente à mudança, 

identificando que os empregados estão apoiando as mudanças que estão ocorrendo 

na empresa, pois existe sentimento de confiança e apego à empresa e os benefícios 

percebidos superam os riscos (Hernandez & Caldas, 2001; Neiva & Nery, 2012; 

Nery, 2016; Oreg et al., 2011). 
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5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as reações dos empregados frente às 

mudanças em curso na Reframax Engenharia. Para tal, foi realizado estudo de caso 

de caráter quantitativo e qualitativo nessa empresa, que vem passando por 

mudanças desde de o ano de 2011. Os dados qualitativos foram coletados por meio 

de análise documental e de entrevistas semiestruturadas com 13 pessoas-chave da 

empresa que participaram do processo de mudança. Para a coleta dos dados 

quantitativos, foram utilizadas duas escalas: Escala de Resistência a Mudança 

(RAM), proposta por Bortolotti (2010), e Resistance to Change – (RTC), proposta por 

Oreg (2003). A primeira escala avalia as reações dos empregados frente à 

mudança, caracterizadas por comportamentos de aceitação, indiferença e 

resistência (ativa e passiva). A segunda escala identifica os fatores que levam os 

empregados a resistirem à mudança - busca por rotina, reações emocionais à 

mudança, foco de curto prazo e rigidez cognitiva.  

 

Para a análise dos dados qualitativos, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo 

categorial, utilizando-se o software NVivo 10.0. Os dados quantitativos foram 

analisados por meio de técnicas estatísticas, univariada e multivariada, sendo 

tratados por meio dos programas estatísticos Predictive Analytics Software (PASW 

18) e Minitab versão 17. A amostra foi composta de 147 questionários válidos, o que 

representou taxa de retorno de 75,77%.  

 

Para descrever o processo de mudança em curso na Reframax Engenharia foi 

utilizada a abordagem contextualista de Pettigrew (2011), focando a percepção dos 

gestores e coordenadores sobre o contexto, o conteúdo e o processo da mudança. 

Os resultados indicaram que a principal mudança na Reframax, no período entre 

2011 e 2016, foi a tecnológica, com a aquisição do programa RM e modificações na 

maneira de trabalhar e na aplicação de recursos materiais e intelectuais para tornar 

mais efetivos os processos de trabalho. As ações foram planejadas e disseminadas 

por meio de treinamentos para os empregados que tinham envolvimento direto nas 

atividades modificadas dentro do sistema. A partir de então, passou-se a controlar 

todos os processos em curso na empresa, por meio do SGI, buscando a 

padronização dos processos administrativos e a centralização em um só ambiente 
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de trabalho, com o monitoramento do fluxo de trabalho, de maneira a permitir mais 

agilidade e transparência, bem como controle dos processos e tarefas. Essa 

padronização contribuiu para minimizar erros, eliminar retrabalho e melhorar o 

desempenho da Reframax.  

 

Embora o foco da mudança tenha sido o tecnológico, os respondentes também 

observaram modificações em outras perspectivas. Na perspectiva estratégica, com a 

entrada de novo sócio e a diversificação no portfólio de prestação serviços que a 

empresa oferece, aumentando sua competitividade no mercado em que atua. Na 

estrutural, apurou-se a mudança de direção da empresa com a escolha do novo 

CEO e a criação do conselho de administração. Na perspectiva humana, foi citada a 

modificação nas relações de trabalho com a integração das áreas, o que vem 

incentivando o trabalho em equipe, troca de conhecimentos e comprometimento das 

pessoas envolvidas no processo. 

 

O início do processo de mudança está ligado à implantação da governança 

corporativa, a partir de 2011, quando da sucessão do fundador proprietário, que foi 

para a presidência do  conselho de administração, e a entrada de um novo CEO, 

selecionado no quadro de pessoal da Reframax, bem como com a venda de 10% de 

seu capital. Visando alcançar mais competitividade e perenidade no mercado, a 

Reframax modificou sua estratégia de negócios ao aumentar seu portfólio de 

atendimento aos clientes externos, analisando a necessidade dos seus 

consumidores e suas demandas, por meio de leitura de mercado. Como resultado, 

além dos serviços de refratário, de isolamento térmico e acústico, passou a prestar 

os serviços de montagem de acessos e andaimes, pintura industrial, manutenção 

eletromecânica, proteção passiva, assistência técnica, fireproofing e limpeza 

industrial. 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que houve transformação organizacional, pois 

ocorreram alterações nos diferentes componentes da empresa: estratégia, estrutura, 

tecnologia e pessoas. Frente a transformações tão profundas, há de se esperar 

reações dos empregados, que podem ir desde a aceitação à resistência.  
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Para a maioria dos gestores entrevistados, a reação dos empregados da Reframax 

às mudanças em curso foi de aceitação, apesar de 24,2% declararem que possa 

existir alguma resistência. Os entrevistados perceberam que os empregados 

aceitaram e se adaptaram às mudanças que estão ocorrendo na empresa, talvez 

porque sentiram que a situação na mesma, antes estável, agora  poderia estar 

ameaçada pela concorrência, e por acreditarem que a melhor opção era cooperar. 

Portanto, essas mudanças foram vistas de forma positiva, tendo os gestores 

mencionado que acreditam que os empregados compreendem o porquê de a 

empresa estar mudando e os benefícios que essas mudanças podem trazer. Por 

outro lado, eles acreditam que alguns empregados resistem à mudança pelo fato de 

estarem acostumados às antigas formas de trabalhar, por não quererem sair da 

zona de conforto, principalmente os mais antigos.  

 

Tais percepções dos gestores são confirmadas na pesquisa quantitativa respondida 

por 147 empregados da Reframax. A maior parte desses respondentes é do sexo 

masculino, com idade de 46 a 50 anos, casados, graduação completa, tempo de 

trabalho entre cinco e sete anos e o maior contingente alocado no setor de obras da 

empresa. Os resultados dos questionários indicam aceitação ao processo de 

mudança (média 5,21) e a discordância quanto a haver resistência ativa (1,85) ou 

passiva (1,64). Os respondentes destacaram a capacidade de se adaptar às 

mudanças que estão ocorrendo, de colaborar e de cooperar ativamente para 

promovê-las na Reframax.  

 

A questão de estar cooperando com a mudança, mesmo sob a pressão, que 

apresentou menor média e mais dispersão pode indicar um ponto de atenção. No 

tocante à resistência ativa, questões com maior média referem-se a tentar evitar 

responsabilidades adicionais decorrentes das mudanças em curso na Reframax, 

procurar fazer somente o que é necessário ou ficar indiferente às mudanças, 

podendo ser consideradas indicativos de atenção; e na resistência passiva, 

encontrar motivos para se queixar à gerência merece destaque.  

 

Apesar de não se ter detectado resistência à mudança, a análise dos resultados da 

escala RTC, que avalia as causas da resistência à mudança, traz alguns pontos que 

merecem ser discutidos. Os resultados dos dois fatores da escala – comportamental 
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(2,12) e cognitivo (2,61) – indicam discordância quanto à existência de resistência à 

mudança. Logo, trata-se de mais uma confirmação da aceitação ao processo de 

mudança em curso na Reframax. Destaca-se como causas de resistência questões 

que se referem à busca de rotina e ao estresse se as coisas não estão de acordo 

com o plano, no fator comportamental. Aspectos relacionados ao desconforto que a 

mudança traz e à consistência do ponto de vista ao longo do tempo, que traduzem 

rigidez, destacam-se no fator cognitivo.  

 

Outro aspecto importante que traz avanços nos estudos sobre o tema foi a análise 

das escalas utilizadas; não se pode falar em validação, em função da amostra deste 

trabalho. A partir da aplicação da análise fatorial, concluiu-se que a escala relativa à 

reação a mudanças apresenta três fatores principais, embora distintos da escala 

original desenvolvida por Bortolotti (2010), e Alfa de Cronbach superior a 0,6, 

indicando consistência interna satisfatória. A Tabela 30 informa a configuração final 

da escala de reação à mudança: 

 

Tabela 30   
Escala de reação à mudança 

Fator Nome Questões Alfa 

1  Aceitação Q1, Q2, Q10, Q11, Q12, Q14, Q16, Q17, Q20 0,801 

2 Resistência Ativa  Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 0,780 

3 Resistência Passiva  Q9, Q13, Q15, Q18, Q19, Q21 0,711 
Fonte: dados de pesquisa. 
 

Em relação à escala de causas de resistência à mudança, obtiveram-se dois fatores 

a partir da análise fatorial, denominados de comportamental e cognitivo e Alfa de 

Cronbach superior a 0,6. Ambos tiveram consistência interna satisfatória (Tabela 

31). 

 

Tabela 31   
Escala causas de resistência à mudança 

Fator Nome Questões ALFA 

1 Comportamental Q1, Q2, Q3, Q5, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14 0,697 

2 Cognitivo Q6, Q7, Q11, Q15, Q16, Q17 0,695 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tendo em vista tal resultado, sugere-se a realização de estudos futuros com 

amostra adequada, de forma a poder contribuir para a validação da escala. 
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Considerando os resultados desta pesquisa que não destacaram a atuação das 

lideranças na condução do processo de mudança, ponto de destaque na literatura, 

sugere-se que estudos futuros revisem o roteiro de entrevistas, no sentido de se 

pesquisar em mais profundidade essa atuação dos líderes na condução da 

mudança. Apesar de também não ter sido destaque nesta pesquisa, o fato de essa 

empresa ser familiar pode trazer aspectos interessantes para futuras pesquisas, que 

considerem também essa variável de análise.  

 

Concluindo, é interessante destacar que os resultados desta pesquisa indicam a 

aceitação ao processo de mudança, apesar de a literatura salientar que os 

empregados tendem naturalmente a resistir à mudança, em função de medos, 

inseguranças e da necessidade de manter o status quo. Há consenso, tanto nesta 

pesquisa qualitativa como na quantitativa, quanto aos sentimentos positivos dos 

empregados em relação às mudanças em curso na Reframax, revelando que os 

empregados conseguiram não só entendê-las e assimilá-las, como também 

reconhecê-las como necessárias ao desenvolvimento e sustentabilidade da empresa 

no mercado em que atua e como uma oportunidade de crescimento, apoiando, 

dando sugestões e divulgando seus benefícios.  

 

O resultado aqui encontrado também é corroborado por outros autores sobre reação 

à mudança organizacional, como Santos (2010), Bortolotti et al. (2011) e Nery e 

Neiva (2015), indicando a necessidade de se discutir a teoria de outra forma. Apesar 

de a teoria realçar a resistência e os sentimentos negativos em relação à mudança, 

até mesmo como algo intrínseco à mudança, esses estudos indicam a prevalência 

de sentimentos positivos. Essa é, portanto, uma importante questão a ser revisada 

em estudos futuros.  
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Apêndices e Anexos 

 
Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 
 
Núcleo de Estudo sobre Organizações e Gestão de Pessoas 
Linha de Pesquisa: Mudança Organizacional  
Coordenação: Vera L. Cançado 
 
Mudança organizacional em empresas brasileiras 
 
Descrição: o presente projeto tem como objetivo estudar o processo de mudança 
organizacional em empresas brasileiras. Adota-se o foco crítico e pragmático para 
se discutir a gestão para a mudança, em contraposição ao mainstream dominante e 
tradicional que entende a gestão da mudança como um processo linear, controlável, 
de forma racional, planejada, pela aplicação de técnicas adequadas. É inerente e 
subjacente ao processo de mudança, a previsilibidade irracional do processo 
decisório (Ariely, 2008; March, 1981), os paradoxos, ambiguidade e caos do 
comportamento individual e organizacional (Stacey, 2012; Weick, 2001), bem como 
a natureza tácita, anárquica e emergente da prática de fazer a própria mudança 
(Pfeffer, 1994: Weick Quinn, 1998). A proposição é sair do discurso racional e 
acrítico dominante para um foco crítico e pragmático da gestão para mudar, 
desenvolvendo-se a inteligência para a mudança em condições de incerteza e 
conflito (Badham, Mead Antonacopoulou, 2012; Buchanan, Badham, 2008; Stacey, 
2012; Weick Sutcliffe, 2001). Utilizam-se métodos de prática reflexiva para o 
entendimento da mudança, metaforicamente entendida como uma jornada. Para 
atingir o objetivo proposto, serão realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas, 
por meio de estudo de caso, levantamento, história de vida de líderes que 
conduziram/inspiraram mudanças, pesquisa-ação. Recuperado de: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700 163H6. 
 
Situação: em andamento; Natureza: pesquisa;  
Alunos envolvidos: Mestrado profissional: (6). 
 
Integrantes: Vera Lúcia Cançado Lima - coordenador/ Betânia Tanure - integrante/ 
Selmara Raquel Gomes Sales - integrante/ Richard Badham - integrante/ Josiane 
Fernandes Campos - integrante/ Leandro Augusto Dias - integrante/ Luciana Borges 
de Carvalho de Souza - integrante/ Clarissa Martins Guedes - Integrante/ Temi 
Darief - integrante/ Mônica de Fátima Silva . 
 
Número de produções C, T & A: 10 / Número de orientações: 5 
 
Aita, 2002; Badham & Cançado, 2014; Badham & Cançado, 2015; Badham, 
Cançado & Darief 2015; Cançado, Badham, Sales & Tanure, 2015; Cançado, 2001; 
Cançado, Duarte e Costa, 2002; Cançado, Mesquita, Cruz e Guimarães, 2011; 
Cançado, Tanure e Evans 2010; Cançado e Tavares, 2011; Cançado e Santos, 
2014; Cançado, Duarte e Costa, 2002; Cançado, 2013; Dolisse, 2008; Campos, 
2015; Guedes, 2015; Mbatsana, 2007; Mesquita, 2009; Oliveira, 2002; Santos, 2010; 
Santos, Cançado e Tavares, 2011; Tanure, Cançado e Heau, 2007; Tanure, 
Cançado e Sales, 2012; Sales, 2012; Santos, 2010; Soares, 2007.  
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Apêndice B - Autorização para realização do estudo  
 
 
Pedro Leopoldo, 30 de maio de 2016. 
 
 
Empresa Reframax Engenharia Ltda. 
 
Solicitamos autorização para realização, nessa conceituada empresa, da pesquisa 
empírica referente à dissertação da mestranda Mônica de Fátima Silva, aluna no 
Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo (MPA/FPL), 
cujo título é “Reação à mudança organizacional: estudo de caso na Reframax 
Engenharia”, orientada pela Profª. Drª. Vera L. Cançado. 
 
Os dados coletados serão analisados para fins acadêmicos, resguardando-se o 
necessário sigilo ético. Solicitamos a autorização para utilização do nome da 
empresa em publicações acadêmicas - dissertação, artigos em periódicos, em 
congressos e afins. 
 
Desde já, agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Mônica de Fátima Silva 
Mestranda MPA/FPL 
 
Profª. Drª. Vera L. Cançado 
Orientadora 
 
De acordo: 
 
Nome: 
Cargo: 
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Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
Pesquisa sobre reação à mudança organizacional 
 
Eu, ____________________________________________, aceito livremente 
participar como entrevistado na pesquisa sobre o processo de mudança 
organizacional que está ocorrendo na empresa Reframax Engenharia. Esta pesquisa 
visa à elaboração do trabalho de conclusão do curso de Mestrado Profissional de 
Administração da Fundação Pedro Leopoldo, da mestranda Mônica de Fátima Silva, 
orientada pela Profa. Dra. Vera L. Cançado. O objetivo é identificar qual a reação dos 
empregados frente ao processo de mudanças ocorrido na empresa Reframax 
Engenharia Ltda. Estou ciente de que as entrevistas serão gravadas sem a 
identificação do entrevistado, sendo analisadas de forma agregada, garantindo, 
assim, sua confidencialidade, privacidade e anonimato, não correndo riscos de que 
minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. Estou ciente, também, 
de que posso recusar a participar ou retirar-me sem necessidade de qualquer 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma 
punição. Estou ainda ciente de que se tiver qualquer reclamação posso procurar a 
Fundação Pedro Leopoldo. Após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e 
ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar desta pesquisa. 
 
 
Belo Horizonte, ____ de______________ de _______ 
 
 
 
 
Assinatura de Entrevistado                                      Assinatura da Pesquisadora 
 
 
 
 
Mestranda: Mônica de Fátima Silva - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(monicasilva0217@gmail.com) 
 
 
Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado - MPA/Fundação Pedro Leopoldo 
(vera.cancado@fpl.edu.br) 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista 

 

Nome: 

Cargo: 

Departamento:  

Tempo no cargo: 

Tempo na empresa: 

Número de subordinados: 

 

1) Fale sobre o processo de mudança em curso. 

2) Você já participou de outro processo de mudança nesta empresa?  

3) Por que a empresa está mudando? 

4) Como as mudanças modificaram as atividades e processos de trabalho da 

empresa? 

5) Qual o impacto da mudança sobre o desempenho das pessoas?  

6) Como as pessoas participam das mudanças? 

7) Como as outras pessoas se comportam diante das mudanças? 

8) O que a empresa está mudando? 

9) Como você recebeu as informações sobre as mudanças? 

10)  Como você influencia as pessoas em relação à mudança? 

11)  De que maneira as pessoas são mobilizadas para a mudança? 

12)  Qual sua percepção sobre o comprometimento das pessoas com a mudança? 

13)  Como as pessoas conversam sobre as mudanças? 

14)  Como são enfrentados os desafios surgidos das mudanças? 

15)  As pessoas estão preparadas para a mudança?   

16)  Quais suas reações frente à mudança?  

17)  Na sua avaliação, como está sendo a reação dos empregados ao processo de 

mudanças? 
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Apêndice E – Questionário 

 

 

O presente questionário tem como finalidade coletar informações sobre o que você 

pensa e sente e como você age frente às mudanças que estão ocorrendo na 

Reframax.  

 

Solicito-lhe responder as perguntas que se seguem com a máxima honestidade 

possível. Todas as respostas são confidenciais e só serão utilizadas para fins 

acadêmicos. 

 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

Ciente do exposto, declaro que dou consentimento para a utilização dos dados para 

a pesquisa.  

Sim ( ) ou Não ( ) 

 

Sua participação é muito valiosa!  

 

Muito obrigada! 
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Estão ocorrendo algumas mudanças na Reframax em relação a: 

a) alteração da direção; 

b) implantação do RM; e  

c) implantação do portal Reframax (processos). 

 

Pensando em sua reação diante dessas mudanças que estão ocorrendo na Reframax, assinale 
com um x a resposta que melhor indique o seu grau de concordância com as frases escritas, 
conforme: 

1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Tendo a 
discordar 

4 
Tendo a 

concordar 

5 
 

Concordo 

6 
Concordo 
totalmente 

 
 Itens 1 2 3 4 5 6 

1.  Sou capaz de me adaptar às mudanças que estão ocorrendo na Reframax.        
2.  Coopero ativamente para realizar as mudanças na Reframax.        

3.  Quando as mudanças que estão ocorrendo na Reframax implicam fazer algo 
de que não gosto, realizo as tarefas lentamente. 

      

4.  Tento evitar as responsabilidades adicionais decorrentes das mudanças em 
curso na Reframax. 

      

5.  Procuro formas de impedir que mudanças na Reframax aconteçam.       

6.  Apoio as ações dos meus colegas contra mudanças que estão ocorrendo na 
Reframax. 

      

7.  Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, procuro fazer 
somente o que é necessário. 

      

8.  Prefiro ficar indiferente às mudanças que estão ocorrendo na Reframax.       

9.  Com as mudanças que estão ocorrendo na Reframax, atuo sem 
compromisso. 

      

10.  Sinto que tenho entusiasmo para lidar com mudanças que estão ocorrendo 
na Reframax. 

      

11.  Gosto de participar das mudanças que estão ocorrendo na Reframax.       

12.  Acho que a proposta dessas mudanças que estão ocorrendo na Reframax é 
fruto de estudo e análises para a melhoria da empresa. 

      

13.  Considero negativas as mudanças que estão ocorrendo na Reframax.       

14.  Acho que tenho estabilidade emocional para lidar com as mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax. 

      

15.  Com essas mudanças que estão ocorrendo na Reframax, encontro motivos 
para me queixar da gerência. 

      

16.  Mesmo sob pressão, estou cooperando bem com as mudanças que estão 
ocorrendo na Reframax. 

      

17.  Gostaria de ganhar novas experiências provenientes das mudanças que 
estão ocorrendo na Reframax. 

      

18.  Não estou interessado em realizar atividades que resultarão em mudanças 
na Reframax. 

      

19.  Prefiro fazer sempre as mesmas coisas no meu trabalho a tentar coisas 
diferentes. 

      

20.  Estou disposto a colaborar para promover mudanças na Reframax.       

21.  Se mudanças acontecem, não me sinto comprometido.       
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Analise se as seguintes afirmações estão de acordo com a sua opinião sobre si mesmo (a), 
sendo 

1 
Discordo 

totalmente 

2 
Discordo 

3 
Tendo a 
discordar 

4 
Tendo a 

concordar 

5 
 

Concordo 

6 
Concordo 
totalmente 

 
 Itens 1 2 3 4 5 6 

1. Eu geralmente considero que mudanças são negativas.        
2. Se houvesse mudanças significativas em meu trabalho, eu provavelmente me 

sentiria estressado.       

3. Mudança de planos é um verdadeiro aborrecimento para mim.       
4. Eu mudo frequentemente de ideia.        
5. Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de acontecimentos inesperados.       
6. Quando sou informado de uma mudança de planos, eu fico tenso.       
7. Muitas vezes, eu me sinto um pouco desconfortável, mesmo com mudanças 

que podem melhorar a minha vida.       

8. Eu não mudo de ideia facilmente.       
9. Eu gosto de fazer as mesmas coisas, em vez de tentar coisas novas e 

diferentes.       

10. Quando as coisas não vão de acordo com os planos, eu fico estressado.       
11. Quando alguém me pressiona a mudar alguma coisa, tendo a resistir, mesmo 

se eu achar que a mudança pode me beneficiar.       

12. Uma vez que cheguei a uma conclusão, eu não mudo de ideia.       
13. Sempre que minha vida vira uma rotina estável, procuro maneiras de mudar 

isso.        

14. Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação de desempenho, isso 
iria me causar desconforto, mesmo que eu não tivesse de me esforçar mais.       

15. Às vezes, eu evito mudanças que eu sei que serão boas para mim.       
16. Meus pontos de vista são muito consistentes ao longo do tempo.       
17. Eu prefiro ficar entediado a surpreso.       
 
Esta parte deve ser preenchida marcando com um X a opção que corresponde à sua resposta. 

1. sexo 

(  ) Feminino (  ) Masculino 

 
2. Idade 

(  ) até 20 anos (  ) 36 - 40 anos (  ) 56 – 60 anos 
(  ) 21 – 25 anos (  ) 41 – 45 anos (  ) mais de 60 anos 
(  ) 26 – 30 anos (  ) 46 – 50 anos  
(  ) 31 – 35 anos (  ) 51 – 55 anos  

 
3. Escolaridade 

(  ) 1º grau incompleto (  ) 2º grau/Técnico incompleto (  ) Superior incompleto 
(  ) 1º grau completo (  ) 2º grau/Técnico completo (  ) Superior completo 

 
4. Estado civil 

(  ) Solteiro (a) (  ) Casado (a) (  ) Viúvo (a) 
(  ) Separado (a)/Divorciado (a) (  ) Outros 

 
5. Tempo de trabalho na empresa  

(  ) até 01 anos (  ) de 1,1 até 03 anos (  ) de 3,1 até 05 anos 
(  ) de 5,1 até 07 anos (  ) de 7,1 até 9 anos (  ) de 9,1 até 11 anos 
(  ) de 11,1 até 13 anos (  ) de 13,1 até 15 anos (  ) de 15,1 a 17 anos 

 
 
 



 

 

131

6. Setor de trabalho 

(  ) Obras (  ) Segurança, saúde e meio ambiente (  ) Tecnologia da informação 
(  ) Administração de pessoal (  ) Financeiro (  ) Contabilidade 
(  ) Recrutamento (  ) Suprimentos (  ) Outro- Qual? 

 
Sinta-se à vontade para colocar outros aspectos que não foram abordados no questionário e que 

você considera importante. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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Anexo A - Questionário original de Chaves (2005, p. 170) 
 

Dados pessoais 
1. Sexo:  
1.1 ( ) Masculino  
1.2 ( ) Feminino 
 
2. Idade:  
2.1 ( ) até 25 anos  
2.2 ( ) de 26 a 30 anos  
2.3 ( ) de 31 a 35 anos 
2.4 ( ) de 36 a 40 anos  
2.5 ( ) de 41 a 45 anos  
2.6 ( ) acima de 45 anos 
 
3. Estado civil:  
3.1 ( ) casado(a) / união estável  
3.2 ( ) solteiro(a)  
3.3 ( ) separado(a) / divorciado(a)  
3.4 ( ) viúvo(a)  
3.5 ( ) outros 9.6  
 
4. Número de filhos que dependem de você:  
4.1 ( ) nenhum  
4.2 ( ) 1 a 3  
4.3 ( ) 4 a 6  
4.4 ( ) acima de 6 
 
5. Média do rendimento familiar bruto em reais: 
5.1 ( ) até 1.500  
5.2 ( ) de 1.501 a 3.000  
5.3 ( ) de 3.001 a 4.500  
5.4 ( ) de 4.501 a 6.000  
5.5 ( ) de 6.001 a 8.000 
5.6 ( ) de 8.001 a 10.000  
5.7 ( ) acima de 10.001  
 
6. Nível educacional alcançado: 
6.1 ( ) 2º. grau incompleto 
6.2 ( ) 2º. grau completo  
6.3 ( ) superior incompleto  
6.4 ( ) superior completo  
6.5 ( ) especialização  
6.6 ( ) mestrado  
6.7 ( ) doutorado 
 
7. Tempo de serviço na empresa:  
7.1 ( ) até 5 anos 
7.2 ( ) de 6 a 10 anos 
7.3 ( ) de 11 a 15 anos 
7.4 ( ) de 16 a 20 anos 
7.5 ( ) mais de 21 anos 
 
8. No caso de ter menos de 5 anos de serviço na 
Organização Alfa, você tem: 
8.1 ( ) até 1 ano 
8.2 ( ) 1 ano a 2 anos 
8.2 ( ) 1 ano a 2 anos 
8.3 ( ) 2 anos a 3 anos 
8.4 ( ) 3 anos a 4 anos 
8.5 ( ) 4 anos a 5 anos 

9. Local de trabalho: 
Diretoria: 
9.1 ( ) de Planejamento e gestão 
9.2 ( ) de Previdência 
 
Diretoria: 
9.3 ( ) Benefícios 
9.4 ( ) Gestão 
9.5 ( ) Planejamento e finanças 
 
Divisão de: 
9.6 ( ) Arrecadação e fiscalização 
9.7 ( ) Cadastro 
9.8 ( ) Concessão e benefícios 
9.9 ( ) Contábil e financeira 
9.10 ( ) Gestão 
9.11 ( ) Informática 
9.12 ( ) Material e patrimônio 
9.13 ( ) Planejamento e orçamento 
9.14 ( ) Recursos humanos 
9.15 ( ) Reg. e contr. de contratos 
 
10. Você é apostilado na organização? 
10.1 ( ) Sim, integralmente 
10.2 ( ) Sim, parcialmente 
10.3 ( ) Não 
 
11. Você exerce função gratificada ou cargo 
comissionado na organização? 
11.1 ( ) Sim 
11.2 ( ) Não 
 
12. Tempo de trabalho no cargo atual: 
12.1 ( ) menos de 1 ano 
12.2 ( ) de 1 a 2 anos 
12.3 ( ) de 2 a 3 anos 
12.4 ( ) de 3 a 5 anos 
12.5 ( ) de 5 a 10 anos 
12.6 ( ) mais de 10 anos 
 
13. Em média, quantas horas você  trabalha 
por dia na organização:  
13.1 ( ) menos de 4 horas  
13.2 ( ) 4 horas 
13.3 ( ) 6 horas  
13.4 ( ) 8 horas  
13.5 ( ) 10 horas  
13.6 ( ) mais de 10 horas 16.4 ( ) nunca 
 
14. Você tem outro emprego ou atividade 
remunerada além dessa?  
14.1 ( ) Sim  
14.2 ( ) Não 
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15. Em caso afirmativo na questão 14, em que 
grau o seu 2º. emprego ou atividade remunerada 
é importante para a composição de sua renda 
pessoal ou familiar? 
15.1 ( ) muito importante 
15.2 ( ) importante 
15.3 ( ) pouco importante 
15.4 ( ) não é importante 
 
16. Com que frequência você convive 
socialmente (fora do trabalho) com seus colegas 
da organização Alfa? 
16.1 ( ) sempre 
16.2 ( ) às vezes 
16.3 ( ) raramente 
13.6 ( ) mais de 10 horas  
16.4 ( ) nunca 

17. Com que frequência você vem pensando 
em pedir demissão da organização? 
17.1 ( ) sempre 
17.2 ( ) às vezes 
17.3 ( ) raramente 
17.4 ( ) nunca 
 

Informações básicas sobre a mudança 

18. Qual mudança organizacional ocorrida na Organização Alfa nos últimos dois anos impactou 
mais no dia a dia do seu trabalho? 

19. Com que frequência você foi convidado a 
participar, de alguma forma, da elaboração dessa 
mudança?  
19.1 ( ) sempre  
19.2 ( ) às vezes  
19.3 ( ) raramente  
19.4 ( ) nunca 

20. Com que frequência as suas sugestões a 
respeito das mudanças foram acatadas? 
20.1 ( ) sempre 
20.2 ( ) às vezes 
20.3 ( ) raramente 
20.4 ( ) nunca 

Leia atentamente o conteúdo das próximas afirmativas e responda marcando um X em apenas uma 
alternativa, de acordo com a escala abaixo: 

1- = Discordo totalmente 
2- = Discordo levemente 
3- = Nem concordo nem discordo 
4- = Concordo levemente 
5- = Concordo totalmente 

 1 2 3 4 5 

21. Você obteve informações sobre a mudança por meio da intranet.      
22. A organização Alfa lhe ofereceu, formalmente, informações a respeito da 
mudança por meio de cartas, memorandos, folhetos, boletins e relatórios em geral. 

     

23.A organização Alfa lhe ofereceu, formalmente, informações a respeito da 
mudança por meio de reuniões e palestras. 

     

24. As informações sobre a mudança transmitidas pelos canais formais da 
Organização Alfa foram, sozinhas, suficientes para tirar as dúvidas sobre ela. 

     

25. Você só ficou sabendo da mudança com a leitura da respectiva lei já publicada.      
26. Seus colegas lhe transmitiram, em primeira mão, as informações sobre a 
mudança.  

     

27. As informações a respeito da mudança transmitida pelos seus colegas da 
organização Alfa foram, por si sós,suficientes para tirar todas as dúvidas sobre ela. 

     

28. As informações sobre a mudança que você recebeu de seus colegas de 
trabalho foram todas verdadeiras. 

     

29. Entre as informações que você recebeu de seus colegas da Alfa sobre a 
mudança, não houve informações confusas ou ambíguas. 

     

30. Assim que você recebeu as primeiras informações sobre a mudança na 
organização, você a considerou uma oportunidade e não sentiu necessidade de 
aprofundar a sua análise sobre a mesma. 
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31. Apesar de ter aceitado a mudança à primeira vista, você sentiu necessidade de 
buscar mais informações sobre ela para decidir como se comportar diante dela. 

     

32. Quando você obteve as primeiras informações sobre a mudança, sentiu-se 
indeciso quanto ao seu impacto real na Alfa e preferiu se informar melhor sobre ela. 

     

33. Primeiro, você considerou a mudança na Alfa parcialmente aceitável e se sentiu 
estimulado a buscar mais informações sobre ela. 

     

34. Você considerou ruim a proposta de mudança à primeira vista e não sentiu 
necessidade de aprofundar a sua análise sobre ela. 

     

35. Assim que você recebeu as primeiras notícias sobre a mudança, você tentou, 
de alguma forma, evitar que ela ocorresse. 

     

36. Assim que você recebeu as primeiras notícias sobre a mudança, você agiu 
como se nada tivesse acontecendo. 

     

37. Apesar de ter rejeitado a mudança à primeira vista, você sentiu necessidade de 
buscar mais informações sobre ela para decidir como se comportar diante dela.  

     

38. Você cooperou ativamente com o processo de mudança na Alfa por meio de 
sugestões espontâneas sobre a possibilidade dela dar certo. 

     

39. Você divulgou espontaneamente os benefícios da mudança em seu setor de 
trabalho? 

     

40. Você considera que, apesar de não ter participado ativamente do processo de 
mudança, ela foi boa para a instituição. 

     

41. Você aceitou, sem se opor, os preceitos da mudança como bons para o futuro 
da organização Alfa. 

     

42.Você ainda não conseguiu concluir se a mudança foi boa ou ruim para a 
Organização Alfa. 

     

43.Às vezes, você apoiou a mudança, outras vezes não.      
44. Você considerou alguns aspectos da mudança na organização Alfa aceitáveis, 
enquanto outros aspectos são, na sua opinião, inaceitáveis. 

     

45. Você procurou realizar as tarefas da maneira que sempre fez, não se 
importando se as regras mudaram. 

     

46. Na época da mudança, você não considerava seus os problemas pelos quais a 
Organização Alfa passava. 

     

47. No seu local de trabalho, você evitou debater sobre assuntos relativos à 
mudança na organização Alfa porque você acreditava que existem assuntos mais 
importantes. 

     

48. Você não buscou aprender novos métodos de trabalho ou adquirir novas 
especializações necessárias após a implementação da mudança. 

     

49. Você trabalhou estritamente segundo as regras formais e os procedimentos 
implantados na organização Alfa durante a mudança. 

     

50. Você não se esforçou, além do que era normalmente esperado de você, a fim 
de ajudar a Organização Alfa a ter sucesso na implementação da mudança? 

     

51. Você sentiu dificuldade em aprender novos métodos de trabalho exigidos com a 
implementação da mudança. 

     

52. Com os novos procedimentos de trabalho na organização Alfa, a velocidade da 
realização do seu trabalho diminuiu. 

     

53. Você não deu sugestões de melhoria das novas práticas implantadas na 
organização Alfa. 

     

54. Você evitou divulgar os benefícios da mudança em seu local de trabalho.      
55. Depois da mudança na Organização Alfa, você tem procurado por outro 
emprego. 

     

56. Depois da mudança, você passou a faltar ao emprego mais do que faltava 
antes da implementação. 

     

57. Você pensa em abandonar o seu trabalho na organização Alfa sem ter outro em 
vista. 

     

58. Você teve necessidade pessoal de adiar reuniões previstas para a elaboração 
dos procedimentos necessários para o sucesso da mudança na Alfa. 

     

59. Às vezes, você observava que alguns colegas atuavam, deliberadamente, para 
que o trabalho saísse diferente do que foi projetado pela mudança. 

     

60. Você se sentiu inseguro em relação à mudança porque achava que a sua 
remuneração bruta total iria diminuir. 
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61. Você achava que, com a mudança na organização, você teria que trabalhar 
mais pelo mesmo salário. 

     

62. Na sua opinião, a mudança iria gerar instabilidade nas funções comissionadas.      
63. Para você, as oportunidades de promoção diminuíram após a mudança.      
64. Você ficou receoso quanto ao futuro da organização Alfa após a implantação da 
mudança. 

     

65.Você teve medo de não aprender as novas técnicas de trabalho previstas na 
mudança. 

     

66. Você acreditava que, com a mudança, as condições de trabalho (físicas, 
ambiente, localização, movimentação, horas de trabalho) se tornariam menos 
agradáveis. 

     

67. Para você, a mudança tornaria o seu trabalho mais difícil.      
68. Você achou que a mudança tornaria o seu trabalho menos interessante.      
69. Você não gostaria de se afastar das pessoas com quem convive e gosta de 
trabalhar na organização Alfa. 

     

70. Você tinha medo de que, com a mudança, pessoas de quem você gosta seriam 
desligadas da empresa ou do seu setor. 

     

71. Você tinha medo de ser realocado para unidades onde teria que trabalhar com 
pessoas de quem você não gosta e de que não gostam de você. 

     

72. Você acredita que a mudança aumentaria o seu ritmo de trabalho, sobrando 
menos tempo para se relacionar com os colegas. 

     

73. Você se comportava no sentido de manter as coisas na organização Alfa como 
estavam antes da mudança, porque você acreditava que elas estavam certas. 

     

74. Você não acredita que as formas sugeridas pela mudança para a realização do 
trabalho seriam melhores do que como estava acostumado a fazer. 

     

75. Na realidade, você considerava desnecessária a mudança implementada na 
Organização Alfa. 

     

76. Você não acreditava que os especialistas externos responsáveis pela mudança 
sabiam mais sobre o que é melhor para a Organização Alfa do que as pessoas que 
trabalham aqui dentro. 

     

77. Na verdade, você achou que a mudança realizada na organização Alfa serviu 
mais para satisfazer as necessidades políticas do que para melhorar o 
desempenho organizacional. 

     

78. A Organização Alfa fornece aos seus empregados rígidas normas em relação 
aos procedimentos de como o trabalho deve ser executado. 

     

79. A Organização Alfa investe em treinamento e desenvolvimento de seu pessoal.      
80. A Organização Alfa não permite que você mude, por sua conta, a forma de 
realizar suas tarefas. 

     

81. Seu grupo de trabalho na Organização Alfa lhe critica quando você tenta inovar 
as suas práticas. 

     

82. Seu grupo de trabalho é claro em relação a como ele espera que você se 
comporte. 

     

83. Durante a mudança na Organização Alfa, seu grupo de trabalho lhe pressionou 
para continuar realizando o seu trabalho, da mesma maneira antiga. 

     

84. Durante a mudança na Organização Alfa, você se comportou no sentido de 
tentar manter a sua posição na organização. 

     

85. Os grupos que possuem mais poder de decisão na Organização Alfa se 
comportaram para lhe influenciar a mudança de forma a manter ou aumentar seu 
poder dentro da organização. 

     

86. As experiências anteriores de mudanças malsucedidas na Organização Alfa o 
tornaram descrente em relação ao sucesso de futuras mudanças nesta 
organização. 

     

87. Quando uma mudança é proposta na Organização Alfa, você acha que é mais 
uma tentativa desgastante de mudança que, no fim das contas, as coisas mudarão 
para pior ou ficarão no mesmo lugar. 

     

 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 
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Anexo B - Questionário de Bortolotti (2010) adaptado 
 
Pensando em sua reação diante de uma mudança em seu trabalho, informe se você 

discorda fortemente (DF), discorda (D), concorda (C) ou concorda fortemente (CF) 

com os itens discriminados abaixo. Assinale com um X o quadro correspondente à 

sua resposta que melhor indique o seu grau de concordância com as frases escritas, 

à direita de cada afirmação. 

 
Itens DF D C CF 

1. Mesmo sob pressão, coopero bem com as mudanças.      
2. Coopero ativamente para realizar a mudança quando ela acontece.      
3. Sou capaz de me adaptar às mudanças quando elas ocorrem.      
4. Sinto que tenho entusiasmo para lidar com mudanças no meu trabalho.      
5. Se mudanças são implementadas no meu trabalho, gosto de participar delas.      
6. Acredito que tenho estabilidade emocional para lidar com mudanças no meu 
trabalho.  

    

7. Acredito que a proposta de mudança é fruto de estudo e análise 
organizacionais para a melhoria da empresa.  

    

8. Estou disposto a colaborar para promover mudanças no meu trabalho.      
9. Gostaria de ganhar novas experiências provenientes de mudanças no meu 
trabalho.  

    

10.Prefiro ficar indiferente às mudanças.      
11.Prefiro fazer sempre as mesmas coisas no meu trabalho a tentar coisas 
diferentes.  

    

12.Se mudanças acontecem, não me sinto comprometido.      
13.Quando mudanças acontecem, procuro fazer somente o que é necessário.      
14. Tento evitar as responsabilidades adicionais decorrentes de mudanças em 
meu trabalho.  

    

15.Se houver mudanças, atuo sem compromisso.      
16.Não estou interessado em realizar atividades que resultarão em mudanças.      
17.Às vezes, evito mudanças no meu trabalho, mesmo que sejam boas para mim.      
18.Se a mudança implica fazer algo de que não gosto, realizo as tarefas 
lentamente.  

    

19. Considero negativas as mudanças organizacionais.      
20.Na iminência de uma mudança no meu trabalho, procuro formas de impedir 
que ela venha acontecer.  

    

21.Quando ocorrem mudanças, encontro motivos para me queixar da gerência.      
22. Apoio as ações dos meus colegas contra mudanças que ocorrem no meu 
trabalho. 

    

Fonte: Retirado de: Bortolotti. S .L V. (2010). Resistência à mudança organizacional: medida de 
avaliação por meio da teoria da resposta ao item. Tese (Doutorado em Administração) -Universidade 
Federal de Santa Catarina, Brasil. Recuperado de: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/ 
123456789/94645/278262.pdf?sequence=1. 
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Anexo C - Questionário original de Nery (2012) 

 
Obs.: o questionário utilizado por Nery (2012, p. 104-111) apresenta erro de impressão. Por este 
motivo, o presente estudo baseou-se nas tabelas de escala Nery (2012, p. 60-66) para organizar o 
questionário a seguir. 
 

As frases que se seguem referem-se a comportamentos ou ideias que as pessoas podem ter 
sobre qualquer processo de mudança nas suas organizações. 

Pensando nos processos de mudança em sua empresa, leia com atenção cada frase e 
informe se você concorda ou não com o que elas descrevem. 

Marque na escala de 0 (discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente) ao lado de cada 
frase.  
 
Contexto da mudança 

1. A empresa oferece todas as condições para que colaboradores se adaptem à mudança.  (    ) 
2. A mudança interferirá de alguma forma nas atividades dos colaboradores.  (    ) 
3. A mudança interferirá nos relacionamentos dentro da empresa. (    ) 
4. A mudança gera desconforto para os colaboradores. (    ) 
5. A mudança leva a uma situação pior ou inadequada (indesejável).  (    ) 
6. A qualquer momento podem ocorrer fatos não previstos no processo de mudança.  (    ) 
7. Os colaboradores estão preparados para atuar no novo cenário.  (    ) 
8. Nos últimos anos, a empresa passou por muitas mudanças. (    ) 
9. Na mudança, a empresa investe em treinamentos. (    ) 
10. Esta empresa passou por várias experiências de mudanças malsucedidas (    ) 
11. Nos últimos anos as mudanças organizacionais foram rápidas. (    ) 
12. Nesta empresa as mudanças ocorrem esporadicamente. (    ) 
13. Durante o processo de mudança a chefia promove ações de apoio para os subordinados. (    ) 
14. No processo de mudança, as dúvidas são esclarecidas em tempo hábil. (    ) 
15. Na mudança, a empresa investe em recursos materiais e financeiros necessários. (    ) 
16. Os novos comportamentos serão positivos para a empresa. (    ) 
17. A mudança gera expectativa de melhor desempenho e oportunidades de ascensão 

profissional. 
(    ) 

18. No processo de mudança há preocupação da empresa com o bem-estar dos colaboradores. (    ) 
19. As mudanças ocorridas nesta empresa obtiveram sucesso. (    ) 
20. A empresa oferece todas as condições necessárias para a mudança. (    ) 
21. Os colegas e a gerência apoiam o processo de mudança. (    ) 
 

Reações comportamentais à mudança organizacional  
1.  Os colaboradores agem de acordo com as novas diretrizes. (      ) 
2.  Os colaboradores criticam os gerentes que trabalham com o processo de mudança. (      ) 
3.  Os colaboradores declaram ser a favor das mudanças ocorridas. (      ) 
4.  Os colaboradores boicotam o processo de mudança. (      ) 
5.  Os colaboradores buscam informações sobre a mudança. (      ) 
6.  Os colaboradores adiam as ações do processo de mudança. (      ) 
7.  Os colaboradores se comportam de maneira favorável à mudança. (      ) 
8.  Os colaboradores ridicularizam os agentes de mudança. (      ) 
9.  Os colaboradores escondem informações relevantes para o processo de mudança. (      ) 
10.  Os colaboradores participam ativamente do processo de mudança. (      ) 
11.  Os colaboradores negam que a mudança esteja acontecendo. (      ) 
12.  Os colaboradores adotam os novos comportamentos necessários para mudança. (      ) 
13.  Os colaboradores apresentam críticas negativas à mudança. (      ) 
14.  Os colaboradores realizam ações que facilitam o processo de mudança. (      ) 
15.  Os colaboradores desobedecem às novas regras implantadas pela mudança. (      ) 
16.  Os colaboradores defendem a mudança para os colegas. (      ) 
17.  Os colaboradores fingem que concordam com o processo de mudança. (      ) 
18.  Os colaboradores participam das decisões da empresa sobre a mudança. (      ) 
19.  Os colaboradores fazem piada sobre o processo de mudança. (      ) 
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Atitudes frente às mudanças organizacionais  
1. As pessoas que estão há muito tempo no poder se sentem ameaçadas com a mudança. (     ) 
2. Aqui as várias tentativas de mudança continuam não dando certo. (     ) 
3. As pessoas costumam fazer de conta que estão fazendo o trabalho de forma diferente. (     ) 
4. As pessoas deixam de aderir às mudanças na sua organização pela falta de informação. (     ) 
5. As mudanças nesta organização geram insatisfação nas pessoas. (     ) 
6. As mudanças são benéficas porque podem “oxigenar” esta organização (     ) 
7. As pessoas costumam falar que a mudança aconteceu, mas na prática não acontece. (     ) 
8. Nos processos de mudança, o medo da perda gera resistência nas pessoas. (     ) 
9. As pessoas costumam negar que a mudança vai acontecer. (     ) 
10. É muito difícil mudar os comportamentos dos funcionários dentro desta organização. (     ) 
11. As mudanças nesta empresa geralmente ficam no nível do discurso não ocorrem de fato. (     ) 
12. Esta organização não planeja os processos de mudança, eles simplesmente acontecem. (     ) 
13. Há espaço para participação dos colaboradores nos processos de mudança. (     ) 
14. Os processos de mudança geralmente visam somente atender a interesses políticos. (     ) 
15. As pessoas reagem bem às mudanças na forma de trabalhar. (     ) 
16. A organização perde em produtividade quando processos de mudança são implantados. (     ) 
17. As pessoas aceitam a mudança quando percebem que podem ganhar com ela. (     ) 
18. Fazer corpo mole ao lidar com processos de mudança é prática comum nesta organização. (     ) 
19. As mudanças geram caos nesta organização. (     ) 
20. Os processos de mudança trazem benefícios para a organização. (     ) 
21. Nos processos de mudança, as pessoas sentem medo de perder direitos e garantias na 

organização. 
(     ) 

22. Os colaboradores acreditam que podem realizar mudanças no ambiente organizacional. (     ) 
23. A falta de informação sobre os processos de mudança gera mal-entendidos na organização. (     ) 
24. As pessoas se comprometem com os processos de mudança. (     ) 
25. Não permitir que todos os objetivos da mudança sejam concretizados dentro do prazo é 

comum nesta organização. 
(     ) 

26. As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança. (     ) 
27. A organização prepara os colaboradores para o processo de mudança (     ) 
28. As pessoas reagem negativamente às mudanças que geram perdas salariais. (     ) 
29. As pessoas acreditam que sua participação contribuirá para a mudança. (     ) 
30. As mudanças costumam ser bem-sucedidas nesta organização. (     ) 
31. As pessoas costumam fazer de conta que concordam com as mudanças, mas não deixam 

que estas sejam implantadas. 
(     ) 

32. As mudanças comportamentais dentro desta organização são sempre muito lentas. (     ) 
33. Exemplos de mudanças bem-sucedidas fazem com que pessoas sejam favoráveis a 

novas mudanças. 
(     ) 

34. Os processos de mudança pioram as relações de trabalho (     ) 
35. Os processos de mudanças pioram a rotina de trabalho. (     ) 
36. A mudança gera oportunidade para os funcionários que souberem aproveitar bem dela. (     ) 
37. Nos processos de mudança as pessoas temem a perda de controle da situação. (     ) 
38. As pessoas não gostam do processo de mudança. (     ) 
39. A falta de informação sobre os processos de mudança gera fantasias e expectativas 

irreais nos colaboradores. 
(     ) 

40. As mudanças nesta organização geram oportunidades para o crescimento pessoal dos 
colaboradores. 

(     ) 

41. As mudanças trazem um novo ânimo para os colaboradores da empresa. (     ) 
42. A mudança é aceita quando não se retiram direitos e garantias dos funcionários. (     ) 
43. Os colaboradores confiam nos gestores dos processos de mudança. (     ) 
44. Nos processos de mudança, as pessoas temem alterar sua rotina de trabalho. (     ) 
45. Fazer de conta que mudou é uma característica das pessoas desta organização. (     ) 
46. As mudanças nesta organização trazem benefícios aos colaboradores. (     ) 
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Grade de correção – Questionário Nery (2012) 

Categoria Fator Questões 

Contexto 
(21) 

Fator 1: Planejamento, preparo e 
experiências anteriores com a 
mudança 

1,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 

Fator 2:  Risco e impacto das 
mudanças (Risco) 

2,3,4,5,6, 
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19
) 

Fator 1: Resistência 
 

2,4,6,8,9,11,13,15,17,19, 

Fator 2: Engajamento 1,3,5,7,10,12,14,16,18 
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46
) Fator 1: Ceticismo 

 
1,2,3,4,5,7,9,11,12,16,18,19,25,31,34,35,45 

Fator 2: Aceitação 
 

6,13,15,20,22,24,27,29,30,36,40,41,43,46 

Fator 3: Temor 
 

8,17,21,23,26,28,39,42,44 

Fonte: Retirado de Nery, V.F., (2012 P. 60-66). Contexto, atitudes e reação à mudança 
organizacional. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, 
Universidade de Brasília, DF, Brasil. Recuperado de: 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10596/1/2012_VanessadeFatimaNery.pdf. 
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Anexo D - Escala de resistência à mudança de Oreg (2003)  

 

Rotina 
1. Eu geralmente considero mudanças como uma coisa negativa.  (  ) 
2. Prefiro um dia de rotina a um dia cheio de acontecimentos inesperados. (  ) 
3. Eu gosto de fazer as mesmas coisas , em vez de tentar coisas novas e diferentes. (  ) 
4. Sempre que minha vida vira uma rotina estável, procuro maneiras de mudar isso. (  ) 
5. Eu prefiro ficar entediado a surpreso. (  ) 
 
Reação emocional 
6. Se eu fosse informado de que teria significativa mudança em relação à forma de 

fazer as coisas  no trabalho, eu provavelmente me sentiria estressado . 
(  ) 

7. Quando sou informado de uma mudança de planos, eu fico tenso. (  ) 
8. Quando as coisas não vão de acordo com os planos, irrito-me. (  ) 
9. Se o meu superior mudasse os critérios de avaliação de desempenho, isso iria 

causar-me desconforto, mesmo que não tivesse de me esforçar mais 
(  ) 

 
Foco de curto prazo 
10. Mudança de planos é um verdadeiro aborrecimento para mim. (  ) 
11. Muitas vezes , eu me sinto um pouco desconfortável, mesmo sobre as alterações 

que podem potencialmente melhorar a minha vida. 
(  ) 

12. Quando alguém me pressiona a mudar alguma coisa, tendo a resistir , mesmo 
que eu acho que a mudança pode vir a beneficiar-me .  

(  ) 

13. Às vezes eu encontro-me evitando mudanças que eu sei que serão boas para 
mim. 

(  ) 

 
Reação cognitiva 
14. Mudo de ideia facilmente. (  ) 
15. Quando chego a uma conclusão, não mudo de ideia facilmente. (  ) 
16. Eu não mudo de ideia facilmente. (  ) 
17. Meus pontos de vista são muito consistentes ao longo do tempo. (  ) 
Fonte: Oreg, S. (2003). Resistance to change: developing an individual differences   
measure. American Psychological Association- APAPsycNET, Journal of Applied Psycholog, 88(4),    
680-693. Recuperado de: http://psycnet.apa.org/ index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=2003-99635-011. 
 

 


