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APRESENTAÇÃO

A Psicologia Organizacional e do Trabalho tem ocupado uma posição-
-chave no desenvolvimento de políticas de gestão nas organizações, so-
bretudo para atender às demandas atuais de qualidade e desempenho. 
Como área de conhecimento e campo de intervenção, busca compreen-
der os fenômenos organizacionais e de trabalho que se desenvolvem em 
torno de um conjunto de questões referentes à produtividade e ao bem-
-estar do trabalhador.

A compreensão dos problemas e fenômenos organizacionais impõe 
a necessidade de um conhecimento multidisciplinar e uma intervenção 
multiprofissional. Entende-se, assim, a requisição de profissionais de di-
versas formações para compor o quadro de pessoal, em especial, dos se-
tores de gestão de pessoas e de saúde e bem-estar do trabalhador dos 
órgãos públicos. 

A partir do entendimento dessa demanda, este livro surge com o ob-
jetivo de auxiliar psicólogos e estudantes de Psicologia a se preparar para 
os certames públicos federais. Propõe-se, portanto, a apresentar os temas 
com maior incidência nos concursos para órgãos federais que cobram co-
nhecimentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Todos os capítu-
los foram elaborados com base na proposta de conteúdos das principais 
bancas que organizam esses certames. 

A obra dedica seus capítulos a temas relacionados à dinâmica organi-
zacional, especialmente à compreensão das relações que são criadas no 
ambiente de trabalho e seus impactos no desempenho da organização 
e na saúde do trabalhador. Cada tema abordado contem a(s) perspecti-
va(as) dos principais autores da área, ou seja, aqueles que são sugeridos 
ou citados pelas bancas organizadoras. Dessa forma, as discussões trazi-
das e as reflexões suscitadas refletem tão somente o posicionamento dos 
autores, pois são as obras publicadas e reconhecidas que embasarão os 
tópicos trazidos nas provas.

O livro está estruturado em 10 capítulos que trazem o resumo teórico 
com questões comentadas ao longo da exposição e, ao fim, questões de 
prova com o gabarito. Nesse modelo de apresentação, o leitor terá acesso 
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à exposição teórica do tema, com foco nos tópicos mais concursáveis. O 
resumo teórico é acompanhado por esquemas e fluxogramas que auxi-
liam a compreensão global da temática e a memorização do conteúdo. 
Quadros ilustrativos e comparativos completam os recursos gráficos utili-
zados para melhorar a experiência de estudo do leitor. Os comentários das 
questões mais complexas, favorecem a compreensão através da identifi-
cação da alternativa correta entre as considerações acerca das opções in-
corretas, além de unir conceitos diversos e relacioná-los em um contexto 
semelhante. Por fim, as questões com gabaritos têm a função de testar o 
nível de conhecimento do leitor e treiná-lo para a resolução das provas.

O primeiro capítulo aborda o processo de mudança organizacional 
como uma condição de sobrevivência do negócio e traz as forças que im-
pulsionam a mudança, os tipos de mudança, as fontes de resistência à mu-
dança, as abordagens e as etapas do processo de mudança. Destaca-se, 
neste capítulo, o desenvolvimento organizacional, entendido como uma 
abordagem de mudança organizacional, tema bastante solicitado em pro-
vas de concursos. 

O segundo capítulo traz os conceitos de clima e cultura organizacio-
nais, assim como as características, elementos, níveis e outros aspectos 
relacionados a cultura da organização. Cabe destacar que essa temática 
tem altíssimas chances de ser requerida em concursos federais da área.

Outro tema com chances altíssimas de ser cobrado é liderança nas 
organizações. O terceiro capítulo, intitulado Liderança e poder nas organi-
zações, traz, com a profundidade que o assunto exige, os principais con-
ceitos e teorias da liderança. Ao tratar do poder nas organizações, foram 
descritos os tipos, as bases e as táticas do poder.

O quarto capítulo aborda os principais aspectos envolvidos no proces-
so de comunicação e aqueles envolvidos no conflito organizacional. Exis-
tem dois pontos de destaque ao tratar do tema conflito: as abordagens 
sobre o conflito e as técnicas ou estilos de gestão (gerenciamento ou ad-
ministração) de conflitos.

O quinto capítulo, ao tratar da motivação, além de trazer conceitos e 
aspectos relacionados ao tema, foca nas diversas teorias que são alvos 
certos das questões de prova. Relaciona motivação e desempenho e dá 
continuidade à exposição abordando a satisfação e o comprometimento 
no trabalho.
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Os grupos podem ser estudados a partir de diversas perspectivas. Nas 
provas de Psicologia Organizacional, os grupos e as equipes de trabalho 
são os mais solicitados. O sexto capítulo tratará o tema de uma forma am-
pla e ao mesmo tempo direcionada ao que realmente poderá ser cobrado. 
Assim, não só as características, a estrutura e as fases ou estágios do gru-
po serão abordados, mas enfoques importantes como: processos grupais, 
coesão, categorias grupais, pensamento grupal, modelos de intervenção, 
tomada de decisão etc. Quanto às equipes de trabalho, além dos pontos 
de comparação (apresentados por alguns autores), destaca-se os tipos de 
equipe e seu desenvolvimento.

Os três últimos capítulos trazem estudos e situações diretamente rela-
cionadas à saúde do trabalhador. O sétimo capítulo, por exemplo, destaca 
os fatores psicossociais do DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado 
ao Trabalho) e aponta aspectos do diagnóstico, prevenção e tratamento. 
Há menção aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, conforme 
aponta o Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde e outros 
distúrbios relacionados ao trabalho.

O oitavo capítulo traz os diversos aspectos que envolvem o estres-
se (em especial o estresse ocupacional) abordando os tipos de estresse, 
modelos de análise, fontes de estresse e manejo do estresse. A síndrome 
de burnout, considerada um dos desdobramentos mais importantes do 
estresse ocupacional, é explicada através da abordagem das suas três di-
mensões, e tem seu desenvolvimento descrito com base em importantes 
autores.

A breve história da psicopatologia e a psicodinâmica do trabalho vêm 
no nono capítulo com destaque para os principais pontos cobrados em 
prova. Cabe ressaltar que o comentário das questões é uma ferramenta 
importante na compreensão do tema, uma vez que une diversos concei-
tos relacionados às condições e organização do trabalho.

O décimo capítulo reúne situações-problema das relações de trabalho: 
assédio moral interpessoal, o assédio organizacional e o assédio sexual. A 
distinção entre os tipos de assédio são um ponto importante na exposi-
ção, assim como a delimitação dos conceitos, a prevenção e as interven-
ções cabíveis.

Como um todo, o livro revela seu direcionamento, o foco na prepara-
ção do candidato, a metodologia direto ao ponto enfatizando os tópicos 
mais concursáveis. Os 10 capítulos reúnem mais de 20 temas com grande 
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frequência nos conteúdos programáticos dos últimos concursos no âm-
bito federal. Reunir esses conteúdos e apresentá-los em um formato que 
contemple resumo teórico, conteúdo esquematizado, questões comenta-
das e questões de provas faz dessa obra um importante aliado na prepa-
ração de psicólogos para realização de provas nesse campo de atuação.

Tenho convicção de que essa obra será um elemento essencial à sua 
aprovação. Espero que possa também, ainda que indiretamente, colabo-
rar com a construção de profissionais mais responsáveis, críticos, compro-
metidos socialmente e apaixonados por seu campo de estudo e atuação.

Desejo muito sucesso e agradeço a confiança de sempre!

– Luciana castro
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CAPÍTULO

13 

MUDANÇA ORGANIZACIONAL

As organizações enfrentam um ambiente cada vez mais dinâmico e 
mutável, onde exigi-se delas elevada capacidade de adaptação como con-
dição básica de sobrevivência¹. As transformações no mundo do trabalho 
e seus reflexos exigem que elas se adaptem às novas condições².

Para que uma organização sobreviva, ela precisa responder às mudan-
ças em seu ambiente. O comportamento das pessoas, o que são ou não 
capazes de fazer, está diretamente relacionado ao sucesso ou fracasso das 
organizações. Por essa razão, a mudança deverá também ser direcionada 
ao comportamento das pessoas e dos grupos dentro da organização. 

A mudança é um aspecto essencial da criatividade e do empreende-
dorismo nas organizações de hoje. A mudança está em toda parte: nas 
organizações, nas pessoas, nos clientes, nos produtos e serviços, na tec-
nologia, no tempo e no clima. A mudança representa a principal carac-
terística dos tempos modernos³.

Segundo Chiavenato¹, o indivíduo, o grupo, a organização e a comunidade 
são sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e reorganização, 
como condição básica de sua sobrevivência em um ambiente de mudança.

Figura 1: Sobrevivência em um ambiente de mudança

SISTEMAS 
DINÂMICOS E VIVOS DE

ADAPTAÇÃO
AJUSTAMENTO

REORGANIZAÇÃO

INDIVÍDUO

GRUPO

ORGANIZAÇÃO
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Fonte: Luciana Castro, 2019
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Forças para a mudança
De acordo com Chiavenato¹, o processo de mudança organizacional 

começa com o surgimento de forças que criam a necessidade de mudança 
em algumas partes da organização. Robbins, Judge e Sobral4 destacam 
as seguintes forças para a mudança: natureza da força de trabalho, tec-
nologia, choques econômicos, competição, tendências sociais e política 
internacional. 

As forças para mudança ou fatores de mudança podem ser de origem 
externa ou interna (exógenas ou endógenas). 

Forças exógenas: provêm do ambiente, como novas tecnologias, mu-
danças em valores da sociedade e novas oportunidades ou limitações do 
ambiente (econômico, político, legal e social). Nesse caso, as forças exter-
nas criam a necessidade de mudança organizacional interna. 

Exemplos: mercado, regulamentos do governo, tecnologia, forças eco-
nômicas etc.

Forças endógenas: provêm do próprio interior da organização em 
virtude da interação de seus participantes e das tensões provocadas por 
diferentes objetivos e interesses e criam necessidades de mudança estru-
tural e comportamental.

Exemplos: planos de longo prazo, novo equipamento, força de traba-
lho, remuneração e benefícios, atitudes dos funcionários etc.

FORÇAS EXÓGENAS

FORÇAS ENDÓGENAS

Criam necessidades de mudança organizacional interna.

Criam necessidades de mudança estrutural e comportamental.

O processo de mudança ocorre dentro de um campo de forças que atu-
am dinamicamente em vários sentidos. De um lado, existem forças positi-
vas (propulsoras) de apoio e suporte à mudança e, de outro, forças ne-
gativas (restritivas) de oposição e resistência à mudança. Assim, existe 
uma balança dinâmica de forças positivas que apoiam e impulsionam a 
mudança, e de forças negativas que a restringem e impedem. O sistema 
funciona dentro de um estado de relativo equilíbrio. Quando as forças 
positivas são maiores que as negativas, a tentativa de mudança é bem-su-
cedida e ocorre efetivamente. Entretanto, quando as forças negativas são 
maiores que as positivas, a tentativa de mudança é malsucedida. 
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Figura 2: Forças positivas e negativas no processo de mudança
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Fonte: Chiavenato5 (adaptado)

ATENÇÃO
A Fundação Carlos Chagas (FCC) utilizou os termos forças de desenvolvi-
mento e forças de destruição ao se referir as forças positivas e negativas 

no processo de mudanças.
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Figura 3: Seis fases da mudança organizacional

Fonte: Chiavenato5 (adaptado)

Tipos de mudança organizacional

Schermerhorn, Hunt e Osborn6 apontam dois tipos de mudança orga-
nizacional: a mudança radical e a mudança incremental. Já Chiavenato¹ 
descreve quatro tipos de mudanças nas organizações: mudanças estru-
turais, mudanças na tecnologia, mudanças nos produtos ou serviços 
e mudanças culturais, conforme demonstra o quadro seguinte.

Quadro 1: Tipos de mudança organizacional

Scher-
merhorn, Hunt 

e Osborn6

MUDANÇA 
RADICAL

As mudanças radicais ou mudanças que que-
bram a estrutura resultam em uma revolução 
importante na organização e/ou nos sistemas 
que a compõem. Geralmente são iniciadas por 
um acontecimento crítico, como um novo presi-
dente na empresa, um novo dono devido à fusão 
ou incorporação da empresa, resultados opera-
cionais ruins etc.

A mudança 
radical é 
intensa e 
envolve a 

todos

MUDANÇA 
INCREMENTAL

A mudança incremental ou mudança de di-
mensionamento da estrutura tem um impac-
to menos traumático que a mudança radical. 
Geralmente ocorre com a introdução de novos 
produtos, novas tecnologias e novos sistemas e 
processos. Apesar da natureza da organização 
continuar relativamente inalterada, a mudança 
incremental se baseia nas formas operacionais 
existentes para melhorá-las ou ampliá-las. A ca-
pacidade de melhorar continuamente por meio 
de mudança incremental é um ativo importante 
em qualquer ambiente.

A mudança 
incremen-
tal é mais 
frequente 
e menos 

abrangente
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Chiavenato¹

MUDANÇA 
ESTRUTURAL

Afeta a estrutura organizacional, os órgãos (divisões ou departa-
mentos, que são fundidos, criados, eliminados ou terceirizados 
por meio de novos parceiros), as redes de informações internas 
e externas, os níveis hierárquicos (que são reduzidos, no sentido 
de horizontalizar as comunicações) e alterações no esquema de 
diferenciação versus integração existente.

MUDANÇA 
NA 

TECNOLOGIA

A tecnologia envolve a maneira pela qual a empresa executa 
suas tarefas e produz seus produtos e serviços. As mudanças na 
tecnologia afetam máquinas, equipamentos, instalações, pro-
cessos empresariais etc.

MUDANÇA  
NOS  

PRODUTOS E 
SERVIÇOS

Afeta os resultados ou as saídas da organização.

MUDANÇA 
CULTURAL

Refere-se à mudança nas pessoas, em seus comportamentos, 
atitudes, expectativas, aspirações e necessidades.

Fonte: Luciana Castro, 2019

Tanto Chiavenato¹ quanto Schermerhorn, Hunt e Osborn6 esclarecem 
que essas mudanças não ocorrem isoladamente, mas afetam umas às outras 
e provocam um poderoso efeito multiplicador. Os autores exemplificam:

(...) uma mudança das tarefas básicas (o que as pessoas fazem) quase sem-
pre é acompanhada por uma mudança em tecnologia (a forma pela qual 
as tarefas são realizadas). As mudanças nas tarefas e na tecnologia geral-
mente requerem alteração na estrutura, inclusive mudança nos padrões 
de autoridade e comunicação, bem como no papel dos funcionários6.

Agentes de mudança

O agente de mudança é a pessoa que conduz ou guia o processo de 
mudança em uma situação organizacional. São “pessoas que agem como 
catalisadores e assumem responsabilidade por gerir a mudança nas orga-
nizações”4. Pode ser um membro da organização (gerente ou não, funcio-
nário novo ou antigo), um consultor (especialista) interno ou externo. Os 
especialistas de RH estão se tornando consultores internos, enquanto os 
gerentes de linha (gerentes, supervisores) estão se tornando agentes de 
mudança dentro das organizações³.

Como características distintivas entre consultores internos e externos, 
destaca-se:
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Consultores internos tendem a refletir mais sobre a mudança e ten-
dem a ser mais cautelosos, pois terão que vivenciar as consequências de 
suas ações.

Consultores externos tendem a iniciar mudanças mais drásticas do 
que os consultores internos. Uma desvantagem pode ocorrer em função 
do entendimento inadequado acerca da história, cultura, procedimentos 
operacionais da organização e do pessoal.

O papel do agente de mudança é estimular, facilitar e coordenar a mu-
dança. Ele deve tentar maximizar o efeito das forças positivas e minimizar 
o efeito das forças negativas (resistências)³.

Mudança planejada e não planejada

A mudança planejada decorre de esforços específicos para melhorias. 
Geralmente é uma resposta direta à percepção da discrepância entre uma 
situação real e uma situação desejada. 

Nem toda mudança numa organização é resultado de uma ação plane-
jada. As mudanças não planejadas (aquelas que ocorrem espontaneamente 
ou aleatoriamente) podem ser desestabilizadoras ou benéficas. A ação rápi-
da para reduzir as consequências negativas e maximizar os benefícios pos-
síveis, pode transformar a mudança não planejada em uma boa vantagem6.

Chiavenato7 defende uma mudança que seja proativa, significativa. O 
autor entende que a mudança organizacional não deve ser deixada ao aca-
so, em função das circunstâncias, do mercado ou da concorrência, nem ser 
atribuída somente a um único órgão ou a algumas poucas pessoas. Precisa, 
necessariamente, envolver a totalidade das pessoas. A mudança deve ser 
planejada, organizada, dirigida e controlada dentro de uma visão estraté-
gica que privilegie a organização e o futuro da empresa e do negócio.

Estratégias da mudança planejada

Para fazer acontecer a mudança organizacional, torna-se necessário, 
proporcionar algumas condições às pessoas¹. 

• Fazê-las abraçar as mudanças: para que as organizações possam 
adquirir vantagens competitivas, responder prontamente às deman-
das ambientais e sobreviver em um contexto de mudança é necessá-
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rio que as pessoas abracem a mudança como maneira de trabalhar, o 
que requer uma força de trabalho flexível e adaptável.

• Aprender a conviver com a incerteza.
• Aprender a ampliar sua rede de relacionamentos: a capacidade 

de gerenciar relacionamentos laterais está se tornando um fator críti-
co na habilidade das pessoas em alcançar resultados.

• Aproveitar todas as oportunidades de aprendizado: a sobrevi-
vência das organizações depende do aprendizado e da renovação 
contínua. Os trabalhadores são solicitados a assumir a plena respon-
sabilidade para gerir seu aprendizado em resposta às mutáveis ne-
cessidades organizacionais. No lugar de currículos previamente de-
finidos pela organização tradicional, as pessoas serão responsáveis 
por criar suas próprias oportunidades de aprendizado para melhorar 
seu talento e sua criatividade.

• Desenvolver uma perspectiva diferente de encarreiramento: a 
habilidade de agregar valor à organização tomou o lugar do avanço 
na carreira na estrutura organizacional (promoções na hierarquia). As 
pessoas devem desenvolver uma ampla base de experiência e redes 
de relacionamentos mais extensas para criar uma amplitude maior 
de oportunidade de carreira.

• Adicionar valor: as organizações estão desenvolvendo padrões e 
expectativas para assegurar vantagem competitiva e desempenho 
excepcional.

• Estar atento às novas tecnologias. 
• Mudar expectativas sobre o emprego (novas formas de trabalho): 

tendência de um relacionamento de trabalho diferente, onde o traba-
lhador não é mais dependente de um único empregador. As pessoas 
deverão trabalhar como se fossem donas do negócio cujo cliente é a 
corporação.

• Adotar novas relações de trabalho que substituirão a supervisão 
tradicional: organizações reconfiguradas deverão ter líderes e não 
mais estruturas organizacionais verticais devido à rapidez das mu-
danças.

Ao tratar das estratégias da mudança planejada, Schermerhorn, Hunt 
e Osborn6 destacam a força-coerção, a persuasão racional e o poder com-
partilhado.
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Força-coerção: tentativa de realizar a mudança através do uso do po-
der da autoridade que o cargo confere. As pessoas envolvidas reagem 
pelo interesse de recompensas.

Persuasão racional (estratégia empírica-racional): tentativa de rea-
lizar a mudança através do uso de conhecimento especial, apoio empírico 
ou argumentos racionais.

Poder compartilhado (abordagem normativa-reeducativa): consis-
te em permitir que as pessoas que serão afetadas pela mudança sejam 
envolvidas ativamente e sinceramente no planejamento e na tomada de 
decisões com relação à mudança. Os agentes que utilizam essa aborda-
gem se baseiam no poder de referência, ou seja, poder que emana das 
características pessoais do agente.

Quadro 2: Estratégias de mudança planejada

Fonte: Luciana Castro, 2019

Metas de mudança organizacional

O desenvolvimento organizacional (DO) oferece uma abordagem sis-
temática à mudança planejada em organizações que tenham duas metas 
principais: metas de processo e metas de resultados6.

METAS DE PROCESSO

METAS DE RESULTADOS

Focalizam o quão bem as pessoas trabalham juntas e destacam a melhora da
integração interna. As metas de processo incluem obter melhoramentos em
setores como comunicação, interação e tomada de decisão dos membros da
organização.

Incluem obter melhoras no desempenho das tarefas através de uma melhoria na
capacidade de adaptação externa.
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As principais metas para a mudança organizacional são: o propósito, 
os produtos e serviços, a tecnologia, a estratégia, a estrutura, a cultura, as 
tarefas ou processos e pessoas8.

Figura 4: Principais metas para a mudança organizacional

Fonte: Chiavenato8

Resistência à mudança

Resistência à mudança é qualquer atitude ou comportamento que se 
traduz na falta de vontade de fazer ou apoiar uma mudança na organi-
zação. A resistência à mudança comporta aspectos positivos e negativos. 

Positivo: oferece certo grau de estabilidade e previsibilidade no inte-
rior das organizações, além de ser uma fonte de conflito funcional, estimu-
lando um debate saudável e resultando em uma melhor decisão. 

Negativo: pode impedir a adaptação e o progresso. 

As principais fontes de resistência à mudança podem ser classificadas 
em duas categorias: individuais (derivadas das características humanas 
básicas, como percepção, personalidade e necessidades) e organizacio-
nais (que residem na própria estrutura da organização). Robbins² descre-
ve as principais fontes de resistência individual e organizacional. 
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Figura 5: Fontes de resistência
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Fonte: Luciana Castro, 2019

Fontes individuais

São consideradas fontes de resistência individuais:
Hábitos: hábitos ou respostas programadas para enfrentar a complexi-

dade da vida. Ao deparar-se com a mudança, esta tendência de responder 
de acordo com o costume transforma-se em fonte de resistência.

Segurança: as pessoas com elevada necessidade de segurança costu-
mam resistir à mudança por se sentirem ameaçadas.

Fatores econômicos (ameaça ao emprego e ao salário): as mudan-
ças nas tarefas ou rotinas estabelecidas podem suscitar temor em relação 
às finanças quando uma pessoa acha que não será capaz de apresentar o 
mesmo desempenho de antes, especialmente quando a remuneração é 
vinculada à produtividade.

Medo do desconhecido: a mudança faz o conhecido ser trocado pela 
ambiguidade e pela incerteza.

Processamento seletivo de informações (percepção seletiva): as 
pessoas processam seletivamente as informações para manter suas per-
cepções intactas. 

Fontes organizacionais

São fontes de resistência organizacionais:
Inércia estrutural: as organizações têm mecanismos internos (como 

seu processo de seleção e as regras formais) que produzem estabilidade. 
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Quando uma organização se confronta com a mudança, essa inércia estru-
tural age como um contrapeso para sustentar a estabilidade.

Foco limitado de mudança: as organizações são formadas por diver-
sos subsistemas interdependentes. Toda mudança em qualquer um des-
ses afeta os demais. Dessa forma, mudanças limitadas aos subsistemas 
tendem a ser anuladas pelo sistema mais amplo.

Inércia de grupo: mesmo que os indivíduos queiram mudar seu com-
portamento, as normas do grupo atuam de forma limitadora.

Ameaça à especialização: as mudanças nos padrões organizacionais 
podem ameaçar a exclusividade de alguns grupos especializados.

Ameaça às relações de poder estabelecidas: qualquer redistribuição 
de autoridade para a tomada de decisões pode ameaçar as relações de 
poder já estabelecidas dentro da organização.

Ameaça às alocações de recursos estabelecidas: nas organizações, 
os grupos que controlam recursos consideráveis, frequentemente veem a 
mudança como uma ameaça. 

Táticas para enfrentar as resistências

Robbins, Judge e Sobral4, Robbins² e Schermerhorn, Hunt e Osborn6 
apresentam algumas táticas que podem ser usadas para enfrentar resis-
tências.

Educação (instrução) e comunicação: a resistência pode ser minimi-
zada por meio da comunicação com os funcionários para ajudá-los a com-
preender a lógica da mudança. A educação combate o efeito da falta de 
informação e da comunicação deficiente; e a comunicação pode ser útil 
para “vender” a necessidade da mudança.

Participação e envolvimento: através da inserção no processo deci-
sório dos que se opõem à mudança. O envolvimento poderá reduzir a re-
sistência, gerar comprometimento e melhorar a qualidade da decisão final 
(se os participantes tiverem competência para dar contribuições significa-
tivas). O ponto fraco dessa tática é o baixo potencial para uma solução de 
qualidade e o grande consumo de tempo.

Facilitação e apoio: os agentes de mudança podem oferecer uma sé-
rie de esforços apoiadores para reduzir a resistência. Quando o funcioná-
rio demonstra muito medo e ansiedade, o aconselhamento e a terapia, o 
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treinamento em novas habilidades ou uma pequena licença remunerada 
pode facilitar o ajuste. A desvantagem aqui, novamente, é o consumo de 
tempo. Além disso, é um procedimento oneroso e sua implementação 
não garante o sucesso.

Comprometimento: quando os gestores ou funcionários têm baixo 
comprometimento emocional com a mudança, eles favorecem o status 
quo e resistem a ela. Assim, inflamar os funcionários também pode ajudá-
-los a se comprometer emocionalmente com a mudança.

Negociação: consiste em trocar algo valioso pelo afrouxamento da 
resistência. A negociação como tática pode ser necessária quando a resis-
tência vem de uma fonte poderosa. Mesmo assim, não devemos ignorar 
seu alto custo potencial. Existe ainda o risco de, ao negociar com um gru-
po para evitar a resistência, o agente de mudança ficar vulnerável a chan-
tagens por parte de outros indivíduos em posição de poder.

Manipulação: refere-se a tentativas de influência disfarçada. A distor-
ção de fatos para torná-los mais atraentes, a sonegação de informações 
indesejáveis e a criação de falsos rumores para induzir os funcionários a 
aceitar as mudanças são alguns exemplos de manipulação. 

Cooptação: trata-se de uma mistura de manipulação com participa-
ção. É uma tentativa de “conquistar” os líderes dos grupos de resistência, 
oferecendo-lhes papéis-chave nas decisões sobre as mudanças. Busca-se 
a opinião desses líderes não porque isso vá resultar em uma decisão me-
lhor, mas apenas para obter sua aquiescência (adesão).

Tanto a manipulação como a cooptação são formas relativamente ba-
ratas e fáceis de obter o apoio dos adversários à mudança, mas podem 

se voltar contra o agente se as pessoas perceberem que estão sendo 
usadas, o que comprometerá a credibilidade do agente.

Desenvolver relações positivas: as pessoas se dispõem a aceitar as 
mudanças quando confiam nos gerentes que as implantam.

Implementar mudanças de forma justa: as pessoas precisam perce-
ber a implementação da mudança como coerente e justa.

Selecionar pessoas que aceitam mudanças: pesquisas sugerem que 
a habilidade de aceitar e se adaptar às mudanças está relacionada à per-
sonalidade. Dessa forma, pessoas que são abertas a experiências, tomam 
atitudes mais positivas com relação às mudanças, estão dispostas a assumir 
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riscos e têm comportamentos flexíveis, assim como aquelas que apresen-
tam características como elevada tolerância a riscos, autoconceito positivo 
(autoestima) e confiança em suas capacidades deveriam ser selecionadas. 

Coerção: a última das táticas é a coerção. Consiste no uso de ameaças 
diretas ou de força sobre os resistentes. Ameaças de transferências, perda 
de promoção, avaliações negativas de desempenho e cartas de recomen-
dações desabonadoras são exemplos dessa tática. As vantagens e desvanta-
gens são semelhantes àquelas citadas no caso de manipulação e cooptação.

ATENÇÃO!
Algumas bancas poderão solicitar as táticas ou métodos de enfrenta-

mento de resistência de determinados modelos ou de acordo com algu-
mas literaturas. Por essa razão, no quadro seguinte as táticas ou métodos 
são apresentados segundo autores referência em concursos da área de 

comportamento organizacional.

Quadro 3: Táticas de enfrentamento 

SCHERMERHORN; HUNT E 
OSBORN6 ROBBINS² ROBBINS; JUDGE E SOBRAL4

Instrução e comunicação
Participação e envolvimento

Facilitação e apoio
Negociação e acordo

Manipulação e cooptação
Coerção explícita e implícita

Educação e comunicação
Participação 

Facilitação e apoio
Negociação

Manipulação e cooptação
Coerção 

Educação e comunicação
Participação 

Apoio e comprometimento
Desenvolver relações positivas 

Implementar mudanças de 
forma justa

Manipulação e cooptação
Seleção de pessoas que acei-

tam mudanças
Coerção

Fonte: Luciana Castro, 2019

Schermerhorn, Hunt e Osborn6 resumem percepções de como e quan-
do algumas das táticas descritas podem ser utilizadas, assim como as van-
tagens e as desvantagens desses métodos no enfrentamento da resistên-
cia à mudança:
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Quadro 4: Síntese dos métodos de enfrentamento da resistência à mudança

            Método           →              Usado quando      →                 Vantagens         →           Desvantagens

Instrução e 
comunicação

As pessoas não têm 
informações ou têm 

informações inexatas

Cria disposição de 
ajudar na mudança

Pode consumir muito 
tempo

Participação e 
envolvimento

Outras pessoas têm 
informações impor-

tantes e/ou poder de 
resistir

Acrescenta informa-
ções para o planeja-
mento da mudança, 
constrói um compro-

metimento com a 
mudança

Facilitação e apoio

A origem da resistên-
cia são problemas de 

recursos ou ajusta-
mento

Satisfaz diretamente 
necessidades espe-
cíficas de recursos e 

ajustamento

Pode consumir muito 
tempo; pode ser 

muito cara

Negociação e acordo

Uma pessoa ou grupo 
vai “perder” algo em 

consequência da 
mudança

Ajuda a evitar maior 
resistência

Pode ser cara; pode 
fazer com que outros 
procurem “negócios” 

similares

Manipulação e 
cooptação

Outros métodos não 
funcionam ou são 

muito caros

Pode ser rápido e 
barato

Pode criar problemas 
futuros se as pessoas 

sentirem a manipulação

Coerção explícita e 
implícita

A velocidade é impor-
tante e o agente de 

mudança tem poder

É rápida; vence a resis-
tência pelo poder

Arriscado se as pesso-
as ficarem “com raiva”

Fonte: Schermerhorn, Hunt e Osborn6.

Schermerhorn, Hunt e Osborn6 afirmam, ainda, que para lidar mais 
eficazmente contra as resistências, é preciso classificá-las em três grupos: 
resistência à mudança em si, resistência à estratégia de mudança ou re-
sistência ao agente da mudança. No quadro seguinte são abordados os 
grupos alvos da resistência.
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Quadro 5: Tipos de Resistência

RESISTÊNCIA À 
MUDANÇA EM SI

É preciso que as pessoas saibam especificamente como a mudança satisfaz 
os seguintes critérios: 

Benefício – a mudança deveria ter uma clara vantagem relativa para os 
que estão sendo requisitados a mudar. Deve ser percebido como uma 
forma melhor de fazer as coisas.
Compatibilidade – a mudança deveria ser o mais compatível possível 
com os valores e as experiências das pessoas que estão sendo requisi-
tados a mudar.
Complexidade – a mudança não deveria ser mais complexa do que o 
necessário, ela deveria ser tão fácil quanto possível para que as pessoas 
possam compreender e usar.
Tentatividade – a mudança deveria ser algo que as pessoas pudessem 
tentar numa base passo a passo e fazer ajustes conforme necessário.

RESISTÊNCIA À 
ESTRATÉGIA 

ADOTADA

Mudança realizada através da força-coerção pode criar resistência nas pes-
soas que se ressentem em serem tratadas por comandos e ameaças. A per-
suasão racional pode perder credibilidade e gerar resistência se os dados 
de apoio forem fracos ou se os argumentos não forem claros. As pessoas 
resistem a uma estratégia de poder compartilhado que pareça ser manipu-
lativa e não sincera.

RESISTÊNCIA AO 
AGENTE DA 
MUDANÇA

Geralmente envolve diferenças de personalidade e outras características 
pessoais. Os agentes de mudança que estão isolados e distanciados das 
pessoas da situação de mudança, que parecem estar apenas atentando 
para seus interesses próprios e/ou que têm grande envolvimento emocio-
nal nas mudanças, são mais propensos à resistência. Além disso, as pesqui-
sas indicam que as diferenças de idade, educação e fatores socioeconômi-
cos também podem gerar maior resistência à mudança.

 Fonte: Luciana Castro, 2019

QUESTÃO COMENTADA

01(CESPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência – Psi-
cólogo/2018) Após inúmeros cortes orçamentários, o 
setor de capacitação e desenvolvimento de determina-
do órgão público decidiu ampliar a oferta de treinamen-

tos a distância conduzidos por instrutores internos. Prevendo a resistência 
dos servidores, acostumados aos tradicionais treinamentos presenciais 
ministrados por instrutores externos, o setor optou pela implantação de 
um projeto com vistas a facilitar a aceitação da mudança organizacional 
anunciada.
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Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.
A formação de equipes com servidores de áreas diversas do órgão que, 
orientados pelo setor responsável, exercitem coordenadamente os papéis 
de conteudista, designer instrucional, supervisão e tutoria dos cursos a 
distância é uma estratégia eficaz para minar a resistência, pois tende a es-
tabelecer um clima de confiança e apoio, equalizar o desnível de poder 
entre os servidores e engajá-los na mudança prevista.

 Ⓒ Certo
 Ⓔ Errado

Resolução: É difícil uma pessoa resistir a uma mudança quando participa 
efetivamente dela. Promover o envolvimento dos servidores no processo 
favorece a aceitação da mudança à medida que tende a produzir maior 
comprometimento com as ações previstas e com o processo como um 
todo. A afirmativa apresenta diferentes papéis relevantes no curso a dis-
tância, o que facilita o estabelecimento de um clima de confiança e apoio 
e equaliza o desnível de poder entre os servidores, pois recebem papéis 
igualmente importantes na dinâmica do ensino a distância, resultando 
em maior engajamento e aceitação.
Gabarito: CERTO

GESTÃO DA MUDANÇA

O primeiro passo para a mudança organizacional, segundo Chiavena-
to5, é mudar o comportamento individual e só depois mudar o organiza-
cional. Observe a gradativa ampliação da mudança individual para a orga-
nizacional no quadro seguinte:
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Figura 6: Da mudança individual para a mudança organizacional

Consciência quanto à necessidade de 
mudança

Comunicação dos gerentes
Insumos de clientes
Mudanças nos mercados
Acesso on-line à informação

Desejo de participar e de apoiar a 
mudança

Medo de perder o emprego
Insatisfação com o status quo
Consequências negativas iminentes
Afiliação e senso de pertencer
Avanço na carreira
Alcance de poder ou posição
Confiança e respeito pela liderança
Esperança em um futuro melhor

Conhecimento de como implementar a 
mudança

Treinamento e educação
Acesso à informação
Exemplos de modelos de papéis

Capacidade para implementar as 
habilidades e os comportamentos 
requeridos

Prática e uso de novas habilidades
Coaching
Mentoring
Remoção de barreiras

Reforço consistente para manter a 
mudança

Incentivos e recompensas
Mudanças na remuneração
Reconhecimento às pessoas
Celebrações

Fonte: Chiavenato5

Chiavenato5 apresenta, ainda, os cinco níveis de gestão de mudança 
organizacional:

Fases da mudança individual

Que habilitam a mudança organizacional
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Elevada 
responsividade e 
lucratividade da 

organização

Muitas falhas em 
projetos, alta 
rotatividade e 

perda de 
produtividade

Figura 7: Níveis de mudança organizacional

5
Competência organi-
zacional em mudança 

planejada

A gestão competente de 
mudança é evidente em 
todos os níveis organi-
zacionais e é parte da 

propriedade intelectual da 
organização e do seu eixo 

competitivo

Processos globais de 
melhoria contínua

4
Padrões organiza-

cionais de mudança 
planejada

Padrões organizacionais 
amplos e métricas são 

amplamente desdobrados 
para gerir e liderar a mu-

dança organizacional

Seleção de uma 
abordagem comum

3
Múltiplos projetos 

esparsos (dispersos, 
soltos) de mudança

A abordagem compreensi-
va para a gestão da mudan-
ça é aplicada em múltiplos 
projetos, mas não há uma 

abordagem sistêmica

Exemplos de me-
lhores práticas são 

evidentes

2
Projetos isolados de 

mudança

Alguns elementos de ges-
tão de mudança são apli-

cados em projetos isolados 
envolvendo diferentes 
áreas da organização

Várias táticas diferen-
tes são usadas, mas 

sem consistência

1
Ad hoc ou ausência 
de qualquer tipo de 

mudança

Pouca ou nenhuma gestão 
de mudança é aplicada na 

organização

As pessoas são 
dependentes e sem 
nenhuma prática ou 

plano formal

Fonte: Chiavenato5 (adaptado)

Abordagens para a administração da mudança

As principais abordagens para administração da mudança, segundo 
Robbins² são: 

• o modelo clássico de três etapas de Kurt Lewin; 
• o plano de oito passos de John Kotter; 
• a pesquisa-ação;
• o desenvolvimento organizacional.

Modelo de três etapas de Lewin

Kurt Lewin argumentava que as mudanças bem-sucedidas nas organi-
zações deviam seguir três etapas9,5:
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