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Resumo: 

Este artigo procura retratar, dentro do processo de mudança nas 

organizações, os diversos papéis a serem desempenhados pelos responsáveis, as 
necessidades da criação do objeto da mudança, as atitudes dos gestores para 
com todos os  envolvidos,  na  motivação,  na transparência do processo, suas 
implicações e a busca do sucesso nessa transformação dentro da estrutura 
organizacional. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

“ Com exceção da liderança, talvez não haja outro assunto nas ciências dos 
gurus da administração que desperte tanto fascínio quanto o processo, os 
problemas, as promessas e as possibilidades de uma  grande mudança 
organizacional” (1). 

 
 

Quase todos os artigos e livros sobre Mudança Organizacional analisam a 
velocidade fantástica com que as mudanças sociais, econômicas, políticas e 
tecnológicas estão ocorrendo e, sobre como as organizações têm uma necessidade 
primordial de adaptar-se para fazer frente a essas mudanças. 

A exigência cada vez maior dos consumidores, um número cada vez maior 

de competidores no mercado, o ciclo de vida mais reduzido a cada dia dos 

produtos, o novo tratamento a ser dado à força de trabalho, estão provocando 
um processo de reestruturação das empresas, onde a velocidade das 
mudanças torna-se fundamental e profunda. 

 

Segundo Naisbitt e Aburdese (2) “O mundo empresarial está na eminência de 

uma nova era corporativa, para a qual a sobrevivência das organizações depende 
de sua capacidade de adaptação. Nessa nova era a sociedade de informações 

substituirá a sociedade industrial, mudando radicalmente as estruturas sociais; o 
capital humano será recurso importante e, pela relativa escassez, mais valorizado; 
a introdução da tecnologia da informação fará desaparecer a burocracia, os 

controles e os níveis intermediários das estruturas organizacionais das empresas e 
o trabalho será encarado como uma forma de desenvolvimento humano”. 

Na atualidade, acredita-se que a organização do futuro estará mais voltada 
para seus clientes, colocando no plano central a questão da qualidade de seus 
produtos e serviços; terá uma relação mais próxima com a comunidade, 

assumindo  maior  responsabilidade  para  com o meio ambiente; internamente 
possuirá menor número de níveis hierárquicos, e a própria hierarquia, no sentido 
atual, desaparecerá, dando espaço à figura do líder e motivador. 

As organizações dependerão muito mais do nível de motivação de sua força 
de trabalho, que deverá ter um nível de especialização maior que o atual. 

Os modernos pesquisadores, cientistas, analistas, também chamados gurus 

da administração, entendem que a mudança é um experimento extraordinário, 

conforme relata o consultor F. Robert Jacobs (3): “A capacidade de mudança de 
uma organização é um dos fatores mais importante para seu sucesso a curto e 

longo prazos. As organizações de mais sucesso no futuro serão capazes de colocar 
em prática com rapidez e eficácia, mudanças fundamentais, duradouras, que 
abranjam todo o sistema”. 



Um dos mais recentes e catastróficos modelos de programas de mudança foi 

colocado em prática, nas duas últimas décadas, pelas principais empresas norte- 
americanas, denominado Gestão  da  qualidade  total, tendo como base, o 

downsizing,  a reestruturação, e a reengenharia,  gerando mudanças 
organizacionais intensas. 

Essas  empresas  investiram (ou  gastaram???)  milhões  de  dólares  com 
consultorias, fazendo com que seus funcionários passassem horas e horas em 

treinamento, compraram e instalaram a mais nova tecnologia e a mudança se 
tornou resposta obrigatória para todos os males da empresa. 

Em  1994,  Michael  Hammer,  o  precursor  do  processo  de  reengenharia, 
estimou que US$20 bilhões dos US$30 bilhões gastos pelas empresas norte- 

americanas em reengenharia foram desperdiçados. 

Apesar de todo esse aparato, dos custos e experiência traumática para os 
trabalhadores, os resultados prometidos, pelos defensores desses programas, não 
conseguiram se materializar. POR QUÊ? 

O verdadeiro problema dos programas de mudança foi que as pessoas que 
deveriam mudar, resistiram teimosamente em fazer com que os defensores da 

mudança queriam que elas fizessem. 
Segundo James O´Toole, autor de Leading Change: “O que parecia é que 

todos estavam resistindo às mudanças, principalmente os que mais precisavam 

mudar”. 
Ainda segundo o autor, “O aspecto mais intrigante dessa resistência era que 

as pessoas não resistiam à mudança somente quando ela era negativa ou 

prejudicial, mas quando representava com clareza seus próprios interesses”. 
Assistimos continuamente a mudanças estruturais e conjunturais 

profundas. Mesmo aqui no Brasil, que viveu há mais de uma década um período 

de estagnação econômica e deterioração social, a turbulência das mudanças é 
sentida, onde podemos perceber os contrastes entre o antigo e o moderno. 

Diante desses fatos, a nossa intenção é efetuarmos uma breve pesquisa, 
para  verificarmos  as  causas  desses  mal  fadados  programas  de  mudança, 
PORQUE as pessoas resistem às mudanças, mesmo que para melhor, ONDE 
estão os equívocos dos gestores da mudança, QUAL o processo mais adequado 
para uma transformação estrutural, sem rejeições, com transparência e sinergia 

no entorno do problema. 



2.O PROCESSO CULTURAL 

 
Existem duas categorias no processo mudança: As mudanças estruturais, 

cujos princípios foram definidos pela Escola de Administração Clássica e as 
Mudanças Comportamentais, caracterizadas pela Escola das Relações 
Humanas. 

 

Na análise do ambiente da cultura organizacional, o seguimento é feito 

pela vertente ligada à segunda categoria e é resultante de contribuições de 
várias correntes sociológicas, antropológicas, filosóficas e das ciências políticas 
para o estudo das organizações. 

 

O estudo do processo de mudança cultural deve-se ao fato de que os agentes 

da mudança perceberam que não tinham feito o suficiente, no processo de 
reestruturação organizacional, e que ainda era necessário mudar os valores 
comuns, os símbolos e as crenças do grupo, para que resultados mais efetivos 

aparecessem. 
O Conceito de Cultura, conforme define Edgar Schein (4): “É estruturalmente 

complexo, e envolve grande conjunto de pressupostos, implicitamente assumidos, 
que  definem  como  os  membros  de  um  grupo  vêem  suas  relações  internas  e 

externas. Se esse grupo tiver uma história compartilhada, esses  pressupostos, 
alinhados entre si, gerarão paradigmas comportamentais de alta ordem sobre a 

natureza do espaço, realidade, tempo, pessoas e relações. A cultura, afeta todos os 
aspectos da organização: estrutura, estratégia, processos e sistemas de controle”. 

Diversos autores afirmam que a mudança se tornou a tal ponto um modo de 
vida para as organizações que elas não mudam mais apenas para adequar-se ao 

ambiente ou à tecnologia, mas simplesmente porque se espera que elas mudem. 

Em geral subestima-se o tempo necessário para operar mudanças 
organizacionais,  por  não  se  levar  em  conta  os  laços  das  pessoas,  com  os 

elementos culturais: heróis, lendas, valores, rituais, etc. 
 
 
 

 
3.O PORQUÊ DA RESISTÊNCIA À MUDANÇA 

 

 

A resistência é tão comum e tão prejudicial aos esforços de mudança, que 
a tentativa de compreendê-la é a pedra fundamental da maioria das 
abordagens dos pesquisadores do tema: gestão de mudanças. 

 

Temos como exemplo, as 33 (trinta e três) hipóteses de James O´Toole (5): 
1. Homeostase: A mudança não é uma condição natural. 

2. Stare decisis: presume-se que o status quo esteja certo; o ônus da prova 

cabe à mudança. 
3. Inércia: É preciso muita energia para mudar de curso. 
4. Satisfação: a maioria das pessoas gosta das coisas como estão. 
5. Falta  de  amadurecimento:  as  condições  necessárias  à  mudança  não 

foram atendidas; o momento não é propício. 

6. Medo: as pessoas temem o desconhecido. 
7. Interesse pessoal: a mudança pode ser boa para os outros, mas não para 

nós. 

8. Falta de autoconfiança: não acreditamos que somos capazes de vencer os 
novos desafios. 

9. Choque do futuro: surpreendidos pela mudança, retrocedemos e 
resistimos. 
10. Futilidade: vemos toda mudança como superficial e ilusória; portanto, 

por que se preocupar com ela? 



11. Falta de conhecimento: não sabemos como mudar ou para que mudar. 

12. Natureza Humana: o ser humano é competitivo, agressivo, ambicioso e 
egoísta; não tem o altruismo necessário à mudança. 

13. Ceticismo: Suspeitamos dos motivos do agente de mudança. 
14. Rebeldia: a mudança parece boa, mas tememos que conseqüências 

inesperadas sejam prejudiciais. 

15. Genialidade individual versus mediocridade do grupo: os que têm a 
mente medíocre não conseguem ver a sabedoria da mudança. 

16. Ego: os poderosos se recusam a admitir que estejam errados. 
17. Pensamento  de  curto  prazo:  as  pessoas  não  conseguem  adiar  as 
recompensas. 

18. Miopia:  não  conseguimos  ver  que  a  mudança  atende  a  nossos 
interesses mais amplos. 
19. Sonambulismo: a maioria de nós vive sem pensar. 

20. Cegueira temporária: pensamento de grupo ou conformidade social. 
21. Fantasia coletiva: não aprendemos com a experiência e vemos todas 
as coisas à luz de noções preconcebidas. 

22. Condicionamento  chauvinista:  estamos  certos;  eles  que  querem  a 

mudança, estão errados. 

23. Falácia da exceção: a mudança pode funcionar em outro lugar; nós 
somos diferentes. 

24. Ideologia: temos visões do mundo diferentes; valores inerentemente 
conflitantes. 
25. Institucionalismo: Os indivíduos podem mudar os grupos não. 

26. “Natura no facit saltum”: A natureza não evolui aos saltos. 
27. A retidão dos poderosos: quem somos nós para questionar os líderes 

que nos colocam no curso certo? 

28. “Na  mudança,  não  existe  maioria”:  a  minoria  corre  mais  riscos 
preservando o status quo do que a maioria adotando a mudança. 

29. Determinismo: não há nada que se possa fazer para criar a mudança 

com propósito específico. 

30. Crença na ciência: as lições históricas são científicas e, portanto, não 
há o que aprender com elas. 

31. Hábito. 
32. Despotismo do hábito: as idéias dos agentes da mudança são vistas 
como reprovação à sociedade. 

33. Insensatez humana. 

 
James O`Toole, op. cit., demonstra que há muitas razões para as pessoas 

resistirem às mudanças, exemplificando algumas das quais, todos os 

pesquisadores e cientistas estão concordes com ele, quais sejam: 
 

 
 

1. PERCEPÇÃO DO RESULTADO NEGATIVO 

  Indivíduo ou grupo que precisa mudar vai ser negativamente afetado pela 

mudança ou pelo menos acha que vai. 

  A mudança desperta uma multidão de medos: do desconhecido, da perda 

de liberdade, da perda de status ou posição, da perda de responsabilidade e 

autoridade, da perda de boas condições de trabalho e dinheiro. 
 
 

2. MEDO DE MAIS TRABALHO 

  Os funcionários percebem que a mudança resultará em mais trabalho e 

menos oportunidades de recompensa. 



  Grande parte dos que resistem às mudanças, o fazem porque entendem 

que haverá uma alteração nos termos do pacto pessoal que os mesmos 
possuem com suas organizações. Dentro desse contexto, foram identificadas 

três dimensões comuns desses pactos: a formal, a psicológica e a social. 

  A dimensão   formal captura necessidades básicas em termos de 

desempenho e tarefas do cargo, definidas nos documentos da organização. 
Essa dimensão envolve respostas às seguintes perguntas: 

   O que a organização espera que eu faça? 
   Que tipo de ajuda vou receber para executar essa tarefa? 

   Como  e  quando  meu  desempenho  será  avaliado  e  que  tipo  de 
“feedback” vou receber? 

 A dimensão psicológica aborda os aspectos do relacionamento com o 
funcionário, envolvendo respostas para as seguintes perguntas: 

   Qual será a minha carga de trabalho? 
   Que tipo de reconhecimento, recompensa financeira ou satisfação 

pessoal receberei pelos meus esforços? 
   As recompensas valem à pena? 

  A dimensão social é avaliada pelos funcionários, em função de seus pactos 

sociais, tendo como objeto de análise a própria cultura da organização, os 

seus valores e sua missão, não pelo que diz a liderança, mas principalmente 
pelas atitudes dela, e deve responder às seguintes perguntas: 

   Meus valores são semelhantes aos de outras pessoas na organização? 
   Quais são as regras que determinam realmente quem consegue o que 

na empresa? 
 

 
 

3. É PRECISO MUDAR OS HÁBITOS 

  As mudanças exigem que os funcionários alterem hábitos antigos. 

  Conforme explica Paulo Roberto Mota (6): “Na medida de seu progresso e 

tempo na empresa, as pessoas tendem a sedimentar hábitos, ou seja, 
comportamentos mais ou menos padronizados como reação a determinados 
estímulos ambientais internos e externos. Os hábitos possuem a vantagem de 

permitir adaptações rápidas às novas circunstâncias, mas a desvantagem de 
fornecer  respostas semelhantes  a uma  variedade  de  diferentes  estímulos, 

rotinizando em demasia os processos organizacionais”. 
 
4. FALTA DE COMUNICAÇÃO 

  A organização não comunica com eficácia qual é a mudança, como e 

porque ela está sendo feita e não expressa claramente as expectativas de 
desempenho no futuro. 

  Antes de compreender e aceitar uma proposição de mudança, as pessoas 

buscam resposta para algumas perguntas, tais como: 
  O que isso vai significar para mim? 
  O que vai significar para meus amigos? 

  O que vai significar para a organização? 
  Quais são as alternativas? 

  Será que serei capaz de agir de forma diferente? 
  Como vou adquirir as novas habilidades de que precisarei? 
  Será que terei que fazer sacrifícios? 
  Essa mudança é realmente necessária? 

  Acredito  realmente  no  que  estou  ouvindo  sobre  a  direção  da 

empresa no futuro? 

  É a direção certa? 



  Será isso algum tipo de jogo e estão tentando se beneficiarem às 
minhas custas? 

 
  O grande problema da comunicação é que a alta administração faz alguns 

comunicados, emite alguns memorandos, conta algumas histórias de 
sucesso e, só. 

  Aos funcionários resta imaginar e especular quando, onde, como e porque 
a mudança vai ser feita. 

 
5. INCAPACIDADE DE ALINHAR A ORGANIZAÇÃO COMO UM TODO 

  Em todo processo de mudança, os agentes devem considerar plenamente 
o contexto da organização, ou seja : sua estrutura, os seus sistemas, a 

tecnologia, as competências essenciais, o conhecimento, as habilidades dos 

funcionários e a cultura (valores, normas, crenças, premissas) da 
organização. 

  Caso estes aspectos (todos eles, sem exceção) não forem considerados, não 
forem alinhados e integrados convenientemente, não forem abordados 
diretamente pelo esforço de mudança, continuarão iguais, impossibilitando a 
mudança. 

 
 

6. REBELIÃO DOS FUNCIONÁRIOS 

  Algumas  pessoas  resistem  às  mudanças  porque  acreditam  que  estão 

sendo obrigadas a mudar. 

  Segundo Daryl Conner, autor de Managing at the Speed of Change, escreve 
que: 
“não resistimos à incorporação de algo novo às nossas vidas tanto quanto 
resistimos à conseqüente perda de controle”. 

 

  A expressão “resistência à mudança” é um pouco confusa; as pessoas não 

resistem à mudança tanto quanto resistem às suas implicações – resistem 
ao sentimento de ambigüidade que surge quando o familiar deixa de ser 
relevante, ou  seja,  as  pessoas  não  resistem às mudanças tanto quanto 

resistem a ser modificadas. 
 
 

4. OS INGREDIENTES NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA MUDANÇA 
 

 
 

Os gurus da administração são unânimes em aconselhar algumas 
atitudes que os agentes de mudança devem implementar para alcançar o 
objetivo de mudar as estruturas organizacionais, mudando em primeiro lugar, 

as pessoas. 
 

1. CRIE A NECESSIDADE DA MUDANÇA 

 Transmita entusiasmo, para despertar a atenção daqueles que você 

deseja mudar. 

 F. Robert Jacobs (7), exemplifica sua teoria da mudança, na seguinte 

fórmula: 
 
 

ONDE: 

M = A x B x C > X 

M = a probabilidade de sucesso da mudança 
A = a insatisfação com o status quo 

B = uma declaração clara da situação final desejada após a mudança 
C = primeiros passos concretos em direção à meta 
X = custo da mudança 



 Em  suma,  a  fórmula  afirma  que,  se  queremos  que  as  pessoas 
mudem, é preciso (A): convencê-las de que precisam mudar; (B): criar 

uma visão de quanto sua vida vai melhorar se elas mudarem e (C): 
demonstrar que sabemos o que estamos fazendo, gerando resultados 

positivos desde o início do processo de mudança. 

 O  mais  importante  de  todo  esse  processo,  é  o  ingrediente  (A): 
despertar a organização para a necessidade de mudar. 

 Esta etapa, ou seja o convencimento da organização é o aspecto mais 

terrível e emocionalmente mais desgastante de qualquer mudança 
organizacional, afirma Noel M Tichy, co-autor da história popular de 

transformação da GE, Control Your Destiny or Someone Else Will, em 
razão, da  extrema intensidade de sentimentos necessária para que as 

pessoas se preparem para a mudança. 
 

2. CRIE UMA VISÃO CLARA E CONVINCENTE QUE MOSTRE ÀS PESSOAS 
QUE SUAS VIDAS VÃO MUDAR PARA MELHOR 

Sem uma visão apropriada, um esforço de transformação pode 
facilmente se diluir em uma série de projetos confusos, incompatíveis, 

que consomem tempo e caminham na direção errada ou não chega a 
lugar algum. 

Pior que ter uma visão distorcida da realidade, é ter uma visão que 

não passa de lugares-comuns, do tipo: “organização pós- 
reengenharia”, “organização voltada para o cliente”, “tempo de ciclo”, 
etc. 

Esses lugares-comuns tornam-se uma fonte de ridículo, e o que 
pretendia ser uma visão leva realmente ao profundo ceticismo e à 
alienação. 

 
3.  BUSQUE OS VERDADEIROS RESULTADOS DE DESEMPENHO E CRIE 
VITÓRIAS DESDE O INÍCIO 

Os programas de mudança bem-sucedidos começam com resultados 

– claros, tangíveis, de lucratividade e, quanto mais cedo ocorrerem, 
melhor. 

Jon Katzenbach,(8), escreve: “Um dos maiores problemas dos 
programas  de  mudança são  as  metas  confusas  ou  imprecisas.  Um 

grande número de esforços de mobilização mede seu progresso por meio 

de atividades como o número de equipes mobilizadas, o número de 
idéias geradas, etc.”. 

A mudança organizacional envolve mudar o desempenho da 
organização. Quanto mais clara for a ligação entre o que estamos 
fazendo e os resultados, maior será a energia, o compromisso e o 
estímulo gerados, durante o processo de mudança. 

Se a  ligação  com  os resultados  for  confusa, é bem provável que 
tenhamos que enfrentar resistência, a apatia, dissidências, 
ressentimentos, etc. 

É, portanto, necessário começar e concluir todo esforço de mudança 

tendo a melhoria do desempenho como meta. 

As vitórias de curtos prazo, contribuem muito para o processo de 
mudança, como alguns  exemplos dados por Kotter,(9): 
 Fornecem indícios de que os sacrifícios valem a pena; 

 Recompensam os agentes de mudança, que podem relaxar alguns 
minutos e comemorar; 

 São um teste de viabilidade da visão de longo prazo e mostram como 
a visão deve ser ajustada; 



 Minam a oposição à mudança; 

 Ajudam a conquistar o apoio dos chefes ao esforço de mudança; 

 Criam ímpeto para o esforço de mudança, transformando 
indiferentes em defensores da mudança. 

 
O ideal é que os resultados de curto prazo sejam altamente visíveis, 

que um grande número de pessoas pudesse vê-los facilmente. Não 
podem ser ambíguos, não deve haver dúvida de que houve melhoria. 

 
4. COMUNICAR, COMUNICAR, COMUNICAR E COMUNICAR UM POUCO MAIS 

Sabendo que uma comunicação ineficaz, insuficiente ou inadequada 
é uma das principais razões já relatadas no capítulo anterior, para o 
fracasso de esforços de mudança, nada do que se fizer em termos de 

comunicação será exagerado. 

As pessoas não só gostam como também necessitam de mais 

informações para melhor executar suas tarefas e ter mais 
tranqüilidade no trabalho. Comunicações autênticas consistem em 

saber ouvir (e dar ) as boas e más notícias e em dizer a verdade, 
criando um clima de confiança entre os funcionários. 

Muitas vezes, ao conduzir a mudança, dirigentes e gestores da 

mudança tratam alguns temas de forma excessivamente cautelosa e 
reservada. Pensam proteger o processo de mudança, na verdade, 

reativam  mais  desconfiança  entre  os  funcionários  e  minam  sua 
vontade de colaboração. 

Maior acesso a informações provoca a mente humana, aguça o 
interesse pela novidade e gera o deseja de fazer diferente e melhor. 

Assim, devemos comunicar sempre, questionando e respondendo às 
questões, explicando, ouvindo. Sabendo mais, as pessoas 

estabelecerão novas relações e despertarão para novas formas de 
decidir e agir. 

 
5. CRIE  UMA  ALIANÇA  FORTE  E  COMPROMETIDA  QUE  INCLUA  A  ALTA 
GERÊNCIA 

 Um processo de mudança para ser bem sucedido exige uma equipe 
patrocinadora, uma aliança de executivos, gerentes de linha, técnicos 

e líderes informais capazes de ajudar o executivo principal a expressar 
a visão, comunicar-se com grande número de pessoas, eliminar 

obstáculos, gerar vitórias de curto prazo, liderar equipes de projeto e 
incorporar novas abordagens à cultura da organização. 

 
6.  AS PESSOAS NÃO RESISTEM ÀS PRÓPRIAS IDÉIAS 

 Não  há  nada  de  novo  em  envolver  os  funcionários  no  processo 

decisório, porém, as pessoas que decidem o que vai mudar e como vai 

mudar, além de mais propensas a apoiar a mudança, estão mudando 

pelo simples ato de participação. 

 Quando  as  pessoas  ajudam  a  tomar  decisões  sobre  o  futuro  da 

organização, entendem que estão “aprendendo a pensar na 
organização de forma diferente, a manifestar suas opiniões, a lidar 
com conflitos dentro da equipe, a sobreviver às batalhas com a 

gerência, a se comunicar com os seus colegas, a ser criativas, ler, fazer 
apresentações, escrever, participar”. 

 Em resumo, quando as pessoas sentem-se envolvidas plenamente, 
tornam-se cidadãos, ativos, poderosos, bem-informados, e conscientes 

tendem a melhorar o sistema no qual vivem e trabalham. 



5. Conclusão 

 
“Como qualquer outra decisão empresarial, a mudança exige intenção, 

cooperação e apoio. Sua eficácia depende da absorção de todo o potencial e 
expectativa dos funcionários; será mais efetiva e permanente na medida do 
envolvimento de todos e na  reparticipação dos benefícios de sua  ação 
cooperativa” – Paulo R. Motta ( 6). 

 

Organizações de todos os tipos têm deparado com cenários 
substancialmente modificados e significativamente mais dinâmicos que os 
anteriores, por isso essa organizações têm buscado firmemente a adaptação a 
esses novos cenários. Não há opção à mudança, elas têm consciência disso, 
abandonando gradativamente atitudes reativas para assumir uma postura 

proativa em relação às mudanças. 
 

Desenvolver um agudo senso de percepção do ambiente e da conjuntura e 

conhecer e compreender os mecanismos de mudança são os fatores 
fundamentais para seguir esse novo caminho. 

Além disso, conforme Thomas Wood Jr (2): “O paradigma mecanicista das 

mudanças  puramente  estruturais  deve  ser  abandonado  e  os  administradores 
devem incorporar novos valores ético-humanistas e dominar conceitos filosóficos, 
sociais e políticos para a condução das Mudanças Organizacionais”. 

Vivendo  uma  era  de  ruptura,  as  empresas e instituições talvez estejam 
próximas do ponto de bifurcação, o que as coloca potencialmente aptas a atingir 
graus mais elevados de organização. A configuração que elas irão tomar e as 

conseqüências disto serão fruto da habilidade dos seus administradores em criar 
uma visão adequada para o futuro e transformar essa visão em realidade, 
desenvolvendo e gerenciando os recursos estratégicos necessários. 
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