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RESUMO 

 

Na tentativa de atender aos novos desafios impostos pela alta competitividade global, as 

organizações vêm enfrentando ao longo dos tempos uma série de rupturas em seus paradigmas e, 

com isso, estão sendo levadas a implantar novos modelos de gestão, agora focando nas constantes 

mudanças de cenário. Para a confecção deste artigo foi realizada uma pesquisa quantitativa com 

38% do quadro funcional de um atacado em Curitiba, onde 61,29% dos respondentes eram do sexo 

feminino, faixa etária predominante de 21 a 25 anos (35,5%), em sua maioria solteiros (64,52%) e 

trabalhando na organização em período compreendido entre 4 meses e 2 anos (32,26% entre 1 e 2 

anos e 29,03% entre 4 e 11 meses). Para análise dos dados foi utilizada estatística descritiva, com 

associação de resultados considerados relevantes, onde percebeu-se que a maioria dos 

respondentes (58,06%) considera importante que uma organização seja aberta a mudanças e as 

estimule, além de considerar comunicação clara (80,65%) e aprendizagem contínua (77,42%) 

como fatores de grande relevância para o sucesso da gestão das mudanças organizacionais. O 

presente artigo tem por objetivo descrever a percepção dos trabalhadores em relação a gestão da 

mudança no mercado globalizado, que coloca em voga temas como aprendizagem contínua, 

comunicação eficiente e criatividade.  
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INTRODUÇÃO 

 

A partir da revolução industrial, a velocidade com que as mudanças ocorrem no ambiente 

dos negócios coloca as organizações frente a desafios que demandam o desenvolvimento de novas 

competências na gestão empresarial que transcendem às práticas habituais nos mercados onde 

atuam.  

Considerando-se que a competitividade das empresas depende da capacidade de adaptação e 

de flexibilidade diante do mundo globalizado e do ritmo frenético das mudanças, torna-se cada vez 

mais importante adequar e alinhar a cultura organizacional ao aprendizado contínuo; isto porque 

as mudanças que efetivamente alcançam sucesso são aquelas que envolvem as pessoas e cujo 

processo de implantação pode ser constantemente revisto. 

Assim sendo, cabe às pessoas a responsabilidade de perceber as mudanças que ocorrem nos 

ambientes interno e externo, além de saber interpretá-las, analisá-las e promover os ajustes que se 

façam necessários. Esta tarefa de ajuste é o resultado de uma aprendizagem organizacional - a 

atuação do gestor tem papel fundamental neste aspecto, direcionando, acompanhando e 

estimulando o desenvolvimento do colaborador, além de conscientizá-lo de sua responsabilidade. 

O mundo atual exige que o indivíduo saiba integrar-se no sistema organizacional e trabalhar 

em equipe visando o atendimento de determinadas metas e objetivos, além de manter-se atento ao 

próprio desenvolvimento e aprendizagem. O conhecimento se constitui, a cada dia mais, em um 

ponto de apoio para a sobrevivência dos indivíduos e das empresas, o que requer organizações de 

aprendizagem capazes de gerenciar a mudança a seu favor.  

Este trabalho de pesquisa objetivou analisar a percepção de colaboradores de uma empresa 

em relação a ocorrência de mudanças organizacionais decorrentes das exigências do mercado 

globalizado e traçar um paralelo com os aspectos sócio demográficos e de percepção a respeito do 

tema dos respondentes.  
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Serão apresentados e descritos os aspectos apontados na pesquisa como mais relevantes para 

a gestão da mudança, iniciando com a relevância desta no ambiente organizacional, as resistências 

a mudança, aprendizagem organizacional e comunicação. Far-se-á então uma correlação entre tais 

aspectos, a percepção do trabalhador e os aspectos sócio demográficos da amostra estudada.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para Raposo (2006, p.40) “vivemos em uma sociedade pós-industrial ou sociedade do 

conhecimento, na qual a criação, a manipulação e a distribuição da informação constituem a 

principal fonte de riqueza e competitividade das empresas”.             

 

MUDANÇA NAS ORGANIZAÇÕES E RESISTÊNCIA 

O mundo vem passando por inúmeras transformações, e com isso vem mudando também o 

contexto organizacional. As organizações estão sendo obrigadas a acompanhar essa evolução 

evitando assim a obsolescência e em decorrência a morte.  

Para que isso não ocorra, as mudanças organizacionais tem sido o caminho para adequar-se 

ao ambiente, intensificando a criatividade e a inovação. Contudo, em processos de mudanças 

organizacionais, são atribuídos tradicionalmente obstáculos que precisariam ser vencidos: como a 

resistência às mudanças.  

 Herzog salienta que:  

 

“A mudança no contexto organizacional engloba alterações fundamentais no 

comportamento humano, dos padrões de trabalho e nos valores em resposta a 

modificações ou antecipando alterações estratégicas, de recursos ou de 

tecnologia. Considera que a chave para enfrentar com sucesso o processo de 

mudança é o gerenciamento das pessoas, mantendo alto nível de motivação e 

evitando desapontamentos. O grande desafio não é mudança tecnológica, mas 

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

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

 

  Conceitualmente a ideia de resistência a mudanças organizacionais é creditada a Kurt 

Lewin, desenvolvendo o conceito de que as organizações são sistemas em equilíbrio quase-

estacionário sujeito a forças opostas de mesma intensidade que os mantém em estado de equilíbrio, 
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status quo.  Segundo o autor, as tentativas de mudança geralmente se desenvolvem em um campo 

de forças que atuam em vários sentidos, sendo que estas podem favorecer o processo de mudanças 

ou gerar resistência a elas. 

Quando se fala em resistência à mudança, “Quem mexeu no meu queijo?” de Spencer 

Johnson, M.D. serve como válida reflexão. O livro é uma parábola que revela verdades profundas 

sobre mudanças. Dois ratinhos e dois homenzinhos vivem em um labirinto em busca de queijo – 

metáfora para o que se deseja ter na vida, de um bom emprego à paz espiritual; no caso deste 

projeto, competitividade. Um deles é bem-sucedido e escreve o que aprendeu com sua experiência 

nos muros do labirinto.  

As mensagens rabiscadas pelo homenzinho usam metáforas relacionadas ao queijo que 

ensinam a lidar com as mudanças. Pode-se dizer que as ideias chaves elencadas relacionam-se a 

observar o ambiente, desde os detalhes, e a partir disso buscar se adiantar a mudança e se adaptar, 

além de acreditar que a mudança pode ser positiva, sem ficar restrito aos modelos atuais. Ou seja: 

Antecipe a mudança, Monitore a mudança, Adapte-se rapidamente à mudança, Esteja preparado 

para mudar rapidamente muitas vezes e aprecie a mudança. 

 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Da mesma forma que as pessoas, as organizações aprendem e desenvolvem diferentes estilos 

de aprendizagem (conforme visto com as habilidades inteligência e criatividade). Isto é possível 

por meio de suas interações com o ambiente. Kolb (1997) ressalta que devido à necessidade de se 

relacionar com os diferentes aspectos do ambiente, as diferentes unidades de uma organização 

desenvolvem formas características de pensamento e de trabalho conjunto e diferentes estilos 

decisórios e de resolução de problemas.  

A aprendizagem organizacional nunca é um produto final, mas um processo em contínuo 

desenvolvimento. O sucesso de uma empresa vai depender de sua capacidade de expansão de 

aprendizado, envolvendo todos os membros da organização. Desta forma, a solução para os 

problemas não é mais exclusividade da alta gerência. Parte-se do princípio de que todos somos 

aprendizes, pois o ato de aprender faz parte da natureza humana. 

 

“Aprender não deve ser confundido com colecionar informações, mas implica 

relacionar as informações com o mundo de modo a compreendê-lo e sermos 

capazes de entender nossa relação com ele, de desenvolver novas competências, 

de inventar e se reinventar. É esta capacidade que vai nos permitir lidar com a 

mudança.” (QUADROS E TREVISAN, 2002 p.13).  
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Criado por Chris Argyris, o conceito de learning organizacion significa “organização que 

aprende”, ou seja, onde existe a cultura de investir continuamente no aprendizado, tanto no 

aprendizado com as próprias experiências quanto com o benchmarketing e o aprendizado formal 

e/ou específico. 

Senge (1999) defende que, para que uma empresa seja considerada uma organização de 

aprendizagem, tem de perceber que aprendizagem não é a mesma coisa que reproduzir 

comportamentos e memorizar conteúdos, mas constituir a capacidade de reflexão e 

autotransformação. Para o autor, aprender é um processo de crescimento integrado que envolve o 

indivíduo em suas relações.   

O autor considera, também, que o domínio de determinadas disciplinas básicas é o que 

distinguirá as organizações que aprendem das organizações ditas controladoras e autoritárias. Tais 

disciplinas básicas são consideradas caminhos de desenvolvimento para aquisição de determinadas 

habilidades ou competências. Senge ressalta ainda as seguintes disciplinas: Pensamento Sistêmico, 

Domínio Pessoal, Modelos Mentais, A Construção de uma Visão Compartilhada e Aprendizagem 

em Equipe. 

Garvin (2001) reconhece da mesma forma, que uma organização que aprende cria não apenas 

novos modos de pensar, por incorporar novos conhecimentos para a realização do trabalho, mas é 

uma organização habilidosa na criação, aquisição e transferência de conhecimentos e na 

modificação de seu comportamento para refletir novos conhecimentos e novas ideias. O que resulta 

em organizações mais inteligentes. 

 

COMUNICAÇÃO 

Na atualidade, a competitividade fez com que as organizações estabelecessem uma nova 

percepção da comunicação neste meio, agora com maior importância estratégica. A comunicação 

clara, eficiente e eficaz é chave para que competências como trabalho em equipe, inovação, 

motivação e aprendizagem, cujos benefícios já foram explicitados anteriormente, possam ser 

efetivas.  

A comunicação já é um processo bastante complexo, mas quando explorada sob a perspectiva 

organizacional o número de variáveis interferentes multiplica-se e algumas ganham uma maior 

relevância como a cultura da organização e a relação entre o emissor e o receptor, ou como também 

é comum nas organizações, entre o emissor e os diversos receptores. Ademais com o despontar da 

era da informação as organizações se veem no imperativo de reestruturarem sua comunicação (seja 

ela interna ou social) adotando um padrão moderno aproximando suas ações e o discurso 

empresarial, em busca de um patrimônio de caráter simbólico constituído pela imagem, reputação, 

credibilidade, legitimidade e aceitação. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 16.06.2019 

 

 

Fernanda Vicilli Souza Silva 6 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 A comunicação pode ser entendida também como um fator de interação entre os indivíduos, 

de reconhecimento e de informação, que contribui de maneira significativa com o sucesso do 

sistema. Neste sentido Marchiori (1999 p.3) coloca que  

 

(...) comunicação e cultura são fundamentais e devem ser vistas como “ajuste” 

para todo o sistema organizacional (...) A busca da participação consciente dos 

indivíduos por meio de grupos de trabalho cooperativos, no esforço para a 

realização de objetivos comuns, humanos e organizacionais, deve ser a nova 

mentalidade dos profissionais que trabalham com a comunicação estratégica, 

criando e modificando valores, identificando os padrões culturais, refletindo a 

cultura organizacional e agindo sobre os sistemas de comunicação.. Com certeza 

é este o novo caminho para a sustentação da complexidade da organização. 

 

 Um conceito fundamental dentro da comunicação é o feedback, que pode ser usado tanto 

para reforçar ações positivas quanto para rever e alterar comportamentos que não estão sendo 

adequados aos objetivos da organização. Para Knapik (2011), o feedback é útil também para alinhar 

expectativas e definir prioridades, preencher lacunas com novas informações e aliviar o medo do 

desconhecido. 

 A autora salienta em seu livro Gestão de Pessoas e Talentos (2011, p.113) que o feedback 

bem sucedido deve ter o propósito de ajudar o receptor, descrevendo as situações abordadas, e não 

avaliando e julgando; além disso deve ser assertivo e dado em tempo e local adequados, bem como 

assegurar ao receptor a oportunidade de falar e ser ouvido. Outro aspecto importante é que o 

feedback deve servir tanto para aspectos negativos quanto para aspectos positivos. 

Vale salientar a importância da eficiência da comunicação entre a empresa e seus 

colaboradores, diante de todos os aspectos da mudança, tornando o processo mais claro e confiável. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os dados para estudo e formulação do presente artigo foram coletados através de questionário 

com 12 perguntas de múltipla escolha, relacionadas aos objetivos e elaborado para esta pesquisa. 

Além das questões de aspecto comportamental e sócio demográfico, o questionário contava com 

perguntas relativas a percepção dos pesquisados a respeito da importância da gestão da mudança 

nas organizações, formas para uma gestão bem sucedida e questionamentos relativos à auto 

percepção dentro do tema. 
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Esta pesquisa caracterizou-se de natureza básica e quantitativa, com amostra aleatória de 

conveniência. A população buscada de participantes foi de ambos os sexos, de diversas idades e 

funções. Todos os participantes desta pesquisa foram devidamente esclarecidos no momento da 

aplicação dos questionários, concordando em participar. A fim de preservar o sigilo dos dados 

pessoais de cada um dos pesquisados, eles puderam identificar-se, ou não, em campo apropriado 

no questionário.  

A amostra obtida compõem-se de 31 colaboradores, o que representa 38% do efetivo da 

organização pesquisada. O período de levantamento de dados foi o mês de janeiro de 2013.  

Para a análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva, que compreende a coleta, 

organização, descrição dos dados, o cálculo, de forma a apresentar coeficientes de forma 

conveniente e comunicativa (OLIVEIRA, 1999), realizando cruzamento de respostas consideradas 

relevantes a partir dos objetivos e hipóteses formuladas no projeto de pesquisa.  

As respostas ao questionário consideradas válidas serão apresentadas em percentuais, através 

de gráficos e tabelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Participaram da presente pesquisa 31 colaboradores de uma atacado de Curitiba, dos dois 

turnos existentes na empresa, sendo 12 homens e 19 mulheres, exercendo diversas profissões. 

Em relação à amostra, houve predominância de indivíduos do sexo feminino (61,29%), entre 

21 e 25 anos (35,50%), sendo 20 solteiros (64,52%). No momento da aplicação do instrumento, a 

maioria dos colaboradores (32,26%) estava trabalhando na empresa pesquisada em período entre 

1 e 2 anos. Dos entrevistados, 38,71% realizavam a mesma função a no mínimo 6 e no máximo 11 

meses; na sequência estão os colaboradores que atuam na organização há no máximo 5 meses 

(32,26%). 

Abaixo percepção dos colaboradores em relação à importância das mudanças 

organizacionais, de acordo com o tempo há que integram o quadro funcional da empresa 

pesquisada. 
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Gráfico 1 – Percepção a respeito das mudanças organizacionais x Tempo há que trabalha na 

empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à função exercida, os pesquisados apresentam-se da seguinte forma: 

TABELA 1 – PROFISSÃO DO RESPONDENTE 

  Frequência Percentual 

Analista de RH 1 3,23 

Cozinheiro(a) 1 3,23 

Chefe de setor 2 6,45 

Repositor(a) 7 22,58 

Operador(a) de caixa 7 22,58 

Auxiliar de Cozinha 5 16,13 

Auxiliar de escritório 1 3,23 

Encarregado(a) 5 16,13 

Analista contábil 1 3,23 

Gerente 1 3,23 

Total 31 100 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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 Conforme gráfico abaixo, a maioria dos colaboradores considera importante que uma 

organização seja aberta a mudanças e as estimule. 

 

 

Gráfico 2 – Percepção a cerca da importância de uma 

organização ser aberta a mudanças e estimulá-la 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre os respondentes que consideram importante que uma organização seja aberta a 

mudanças e as estimule, há predominância de indivíduos entre 17 e 20 anos, proporcionalmente. 

Os colaboradores com mais de 41 anos são os que tem menor índice de resposta “sim” para esta 

questão, tendo a opção “não sei” como predominante. 

Parafraseando Jostein Gaarder, em O Mundo de Sofia, com o tempo as pessoas vão se 

acomodando e não mais se espantam com as possibilidades a sua frente. 

As mulheres dão maior importância para a mudança, de acordo com a amostra, do que os 

homens; 74% delas considera importante que hajam mudanças no ambiente organizacional e que 

estas sejam estimuladas, contra 33% deles. Pode-se inferir que tal percentual está relacionado a 

inserção mais “tardia” das mulheres no mercado de trabalho, antes dominado pelos homens; para 

elas ainda existem muitas possibilidades a serem exploradas, inclusive o aumento da participação 

e reconhecimento nas organizações. 

 Os respondentes, em sua maioria, consideram ainda que a aprendizagem contínua torna a 

empresa mais competitiva (83,87%) – dos demais, 12,90% não sabem responder e 3,23%, o que 

representa um indivíduo, discorda desta afirmação. 
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 Dentre os participantes, 41,94% considera que a maioria das empresas em que 

trabalhou\trabalha são inovadoras, seguidos por 38,71% que consideram que a minoria das 

empresas em que atuou\atua podem ser consideradas inovadoras.  

 Um percentual bastante significativo de colaboradores (87,10%) se considera aberto a 

mudanças, enquanto 9,68% consideram-se “mais ou menos”, porém adaptam-se às mudanças. Dos 

respondentes, 64,52% considera-se criativo e inovador. 

 Em relação às opções elencadas pelos respondentes como importantes para que uma 

organização tenha sucesso na gestão de mudanças, tem-se o seguinte, em relação a percentuais 

assinalados e predominância de critérios: 

 

TABELA 2 - OPÇÕES IMPORTANTES PARA QUE UMA ORGANIZAÇÃO TENHA 

SUCESSO NA GESTÃO DE MUDANÇAS 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

Frequência Percentual

Aprendizagem contínua 1 3,23

Comunicação clara 2 6,45

Todas as opções 15 48,39

Aprendizagem contínua e líderes 

servidores
1 3,23

Comunicação clara e líderes 

comprometidos
1 3,23

Aprendizagem contínua, comunicação 

clara, líderes servidores, estímulo a 

novas idéias, envolvimento de todos os 

colaboradores, apoio a novas idéias, 

lideranças comprometidas, feedback 

constante e trabalho em equipe.

3 9,68

Estímulo e apoio a novas idéias 1 3,23

Aprendizagem contínua, comunicação 

clara, líderes servidores, apoio a novas 

idéias, lideranças comprometidas, 

feedback constante e trabalho em 

equipe.

2 6,45

Feedback constante e trabalho em 

equipe
2 6,45

Aprendizagem contínua, comunicação 

clara e líderes servidores
2 6,45

Estímulo e apoio a novas idéias e 

questionar "velhas verdades"
1 3,23

Total 31 100
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Gráfico 3 – Incidência Total de fatores importantes para uma efetiva gestão da mudança 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Pôde-se perceber que há forte correlação entre a auto percepção do colaborador a respeito 

de sua abertura a mudanças e a importância que dá a elas. 

 A partir disso, pode-se demonstrar a hipótese de que a percepção do indivíduo e seus 

aspectos intrínsecos têm relação direta com o que este indivíduo é no ambiente organizacional. 

Para exemplificar, pode-se dizer que o ser humano está em constante mudança e as organizações 

em que ele participa estão incessantemente alterando suas disposições e estruturas. 

 

TABELA 3 – Percepção A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DA MUDANÇA 

ORGANIZACIONAL EM COMPARAÇÃO COM A AUTO PERCEPÇÃO ACERCA DE 

ABERTURA A MUDANÇAS E CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo foi possível perceber que existe, por parte dos trabalhadores, o 

reconhecimento da importância da mudança no ambiente organizacional, fato este decorrente do 

percentual de 58% de respostas positivas ao questionamento “Você considera importante que uma 

organização seja aberta a mudanças e as estimule?”. Percebeu-se ainda maior incidência de 

respostas positivas a questão anteriormente exposta por parte dos respondentes do sexo feminino 

(74%), entre 17 e 20 anos (80%) e solteiros (68,4%).  

Em relação ao tempo em que o colaborador integra o quadro funcional da empresa e sua 

percepção a respeito da importância da gestão da mudança, há predominância dos que ingressaram 

na companhia em período compreendido entre 4 e 11 meses para respostas positivas.  Já em relação 

ao tempo em que o colaborador ocupa a mesma função na organização e sua percepção da 

importância da mudança, a predominância de respostas positivas é dos trabalhadores enquadrados 

neste quesito no período entre 1 e 2 anos. 

A estreita relação entre a auto percepção do trabalhador e seu ponto de vista a respeito da 

importância de haver mudanças no ambiente organizacional e estas serem estimuladas pôde ser 

demonstrada pelos resultados da presente pesquisa, visto que 100% dos respondentes que 

afirmaram considerar-se abertos a mudança considera que esta é importante no ambiente 

organizacional; o inverso também é verdadeiro, pois dos colaboradores que relatam considerar 

importante que uma organização seja aberta a mudanças e as estimule, 67% consideram-se abertos 

a mudança. 

Quando se fala em mudança na organização como forma de manter-se/destacar-se no 

mercado, automaticamente as palavras criatividade e inovação se destacam. Foi possível através 

deste estudo traçar um paralelo entre a auto percepção do colaborador em relação a criatividade e 

a inovação e a percepção a respeito da importância das mudanças. É interessante notar que apenas 

Considera-se aberto a 

mudanças
Mais ou menos

Não se considera 

aberto a mudanças Total

14 0 0 14

1 0 1 2

3 1 0 4

18 1 1 20

4 0 0 4

1 2 0 3

4 0 0 4

9 2 0 11

Considera a mudança importante

Mais ou menos, mas se adapta

Não considera a mudança importante

Considera-se 

cristivo e inovador

Não se considera 

criativo e 

inovador

Considera a mudança importante

Mais ou menos, mas se adapta

Não considera a mudança importante

Total

Total
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um respondente, representando 3,23% da amostra, afirmou considerar-se criativo e inovador, 

porém não se considera aberto a mudanças – coloca que se adapta a ela ainda assim. Tal resultado 

demonstra que os trabalhadores desta instituição se mostram conscientes da necessidade de 

mudanças, adaptações e readaptações para o desenvolvimento, e mesmo sobrevivência da 

organização.  

Quanto aos critérios selecionados pelos respondentes como importantes para uma gestão de 

mudança na organização efetiva e eficiente destacam-se comunicação clara (80,65%) e 

aprendizagem contínua (77,42%), seguidos por líderes servidores (74,19%) e feedback constante 

(70,97%). Através disso, pode-se inferir que empresas e colaboradores caminham na mesma 

direção quando se fala em gestão da mudança nas organizações, visto que os temas com maior 

pontuação por parte dos respondentes já fazem parte das rotinas de gestão de pessoas em muitas 

organizações, e mesmo as que ainda não implantaram o processo efetivamente têm consciência da 

relevância de uma boa comunicação e um bom aprendizado por parte da empresa para o sucesso 

da mesma. 

O presente estudo possibilitou a obtenção de maior arcabouço teórico e de dados relativos à 

gestão da mudança nas organizações e suas correlações com aspectos demográficos e 

comportamentais. É vasto o prisma de estudos realizados na mesma linha deste, mas sugere-se a 

realização de pesquisas posteriores relacionando retenção de pessoas e mudança nas organizações, 

que ainda é um tema a ser explorado. 
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