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RESUMO 

 

As mudanças organizacionais desempenham papel relevante para a sobrevivência 

sustentável das organizações no mundo competitivo atual.  Na literatura encontram-se vários 

fatores que influenciam a mudança organizacional, que é um fenômeno que envolve pessoas, 

estrutura, estratégias e processos,  além da questão temporal. Entre esses fatores, encontram-

se os valores organizacionais que são princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, 

relativos a comportamentos ou metas organizacionais desejáveis, que orientam a vida da 

organização. Este trabalho pretendeu identificar o poder preditivo dos valores organizacionais 

para a mudança no âmbito organizacional. Realizou-se uma pesquisa descritiva, transversal, 

com método quantitativo junto a 183 membros de uma organização da área de alimentos com 

filiais em vários estados do país, que passou por uma mudança organizacional planejada top-

down. Os dados foram coletados mediante questionários autopreenchíveis, compostos por 

quatro escalas, sendo uma para valores organizacionais, uma para atitudes frente à mudança, 

uma para mudança individual percebida e uma para mudança organizacional percebida. Os 

dados foram tratados com análise descritiva e inferencial. Os resultados mostraram que o 

valor organizacional, Autonomia se mostrou um preditor relevante para todos os fatores de 

mudança organizacional e ele se deu para atitude de Aceitação e Temor à mudança. Os dados 

revelaram, ainda que, quando os valores organizacionais e as atitudes compõem uma única 

variável estatística, os fatores de mudança organizacional percebida  Busca por resultados, 

Competência técnica e Bem-estar são explicados pelo valor organizacional Autonomia, e 

os fatores Horizontalidade, Participação e Imagem externa são explicados pela atitude de 

Aceitação.   

 

Palavras-chave: Mudança organizacional, Valores organizacionais, Atitudes, Mudança 

individual. 

 



 

ABSTRACT 

 

In the current competitive world, organizational change plays a relevant role in the 

sustainable survival of organizations. The Social Sciences’ literature analyses the various 

factors that influence organizational change, which involves people, structures, strategies, 

processes and timing. Among these factors, organizational values are principles and beliefs, 

hierarchically organized according to desirable organizational behaviors and goals. This work 

pretends identify the predictive power of organizational values for understanding change 

within organizations. A descriptive, transversal, quantitative research was done with 183 

employees of one organization in the Brazilian food industry, represented in many states of 

the country. The organization had been through a top-down and planned organizational 

change. Interviewees were asked to fill a questionnaire divided in four parts – organizational 

values; attitudes facing change; perception of individual change; and perception of 

organizational change. The data was treated with descriptive and inferential analysis. The 

results show that the value Autonomy is a relevant predictor for all the factors of 

organizational change. The same result was obtained for the attitude Acceptance and Fear of 

change. The data also show that, when organizational values and attitudes are taken as a 

single statistic variable, the perceived factors of organizational change Pursuit of Results, 

Technical Competence and Welfare are explained by the organizational value Autonomy; the 

factors Horizontality, Participation and External Image are explained by the attitude 

Acceptance. 

 

Keywords: Organizational Change, Organizational values, Attitudes, Individual change.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um passar de olhos na história das organizações leva a refletir sobre as mudanças 

que essas organizações passaram ao longo do tempo. Lima e Bressan (2003) mencionam que 

o tema mudança organizacional não é uma questão recente na literatura das organizações. 

Ilustram a importância do assunto, citando o trabalho de Chandler, que mostrou as 

transformações na indústria americana com os eventos tecnológicos como a chegada da 

estrada de ferro e do telégrafo. 

Não resta dúvida de que muitas organizações têm atravessado os anos e 

permanecem atuando de forma marcante, num mercado cada vez mais globalizado, marcado 

por intensa competição enquanto outras sucumbiram e desapareceram.  

Na medida em que as organizações buscam atender novas demandas do mercado 

globalizado, a mudança é o permanecer no mundo.  

Segundo Weick e Quinn (1999), a mudança é um fenômeno do tempo, que 

envolve as diferenças em como a organização funciona e quem são seus membros e líderes  

Apesar da importância da mudança para a sobrevivência da empresa, ela nem 

sempre ocorre da forma esperada, por não levar em conta os interesses das pessoas e grupos, 

devendo, portanto, incorporar aspectos políticos e culturais (PETIGREW, 1987). 

Vários autores apontam razões para que ocorra total ou parcial insucesso na 

realização e efetivação da mudança organizacional. Por exemplo, Bovey e Hede (2001) 

assinalam que o foco em elementos técnicos da mudança considerado pela gerência das 

organizações em detrimento dos aspectos humanos, implica no possível sucesso da mudança. 

Segundo Carr (2001), a não consideração das emoções dos membros da organização é um 

fator limitador para o sucesso da mudança enquanto que Pettigrew, Ferlie e McKee (1992) 

apontam para a relevância de um contexto receptivo em vista da implementação da mudança 

organizacional. 

Ros (2006) coloca que, ao se assumir uma posição favorável ou desfavorável 

diante de coisas, pessoas ou acontecimentos, está-se desenvolvendo atitudes. Ros (2006) 

define atitude como orientações avaliativas sobre um objeto e tem três componentes: 

cognitivo, avaliativo e comportamental. Os indivíduos desenvolvem atitudes para ajudar a 

entender a realidade e a se posicionar perante ela, a orientar a conduta e justificar as ações 
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individuais. Segundo Neiva, Ros e Paz (2005), atitudes relativas à mudança organizacional 

são um dos fatores de resistência individual às mudanças. Segundo Huy (2001), o conteúdo da 

mudança planejada na literatura leva em conta elementos, como a estrutura formal da 

organização, os processos de trabalho, os sistemas de valores e as relações sociais, o que 

levou a analisar o papel da atitudes na mudança individual e organizacional percebidas pelos 

seus membros no âmbito organizacional de um  processo de mudança que foi levado a efeito 

Uma mudança planejada, top-down, possui como características, o 

desenvolvimento de uma visão, a comunicação dessa visão, a determinação da alta gerência 

da organização, planejamento, organização e adoção das melhores práticas. Porém, as 

mudanças organizacionais podem ser percebidas de forma distinta pelas pessoas. Ao buscar 

compreender essas diferenças há que se considerar que as organizações são constituídas de 

indivíduos, que se tornam agentes da mudança, não se restringindo apenas aos membros que 

são tidos oficialmente para tal. 

George e Jones (2001) colocam que, num processo de mudança, os indivíduos ao 

notarem uma discrepância ou inconsistência com o seu esquema cognitivo prévio a respeito 

de um conhecimento ou conceito que possuem, reagem emocionalmente, podendo gerar 

resistência à mudança. Ao considerar que as mudanças na organização ocorrem a partir da 

mudança do esquema de seus membros, aspectos sociais e contextuais poderão tanto encorajar 

como desencorajar a mudança. Assim, o trabalho buscou compreender a mudança em seus 

diversos aspectos, como a mudança individual e a mudança organizacional percebida pelos 

membros da organização, sem simplesmente considerar que são elementos passivos e sem 

capacidade de interpretar o seu entorno. 

Dunphy (1996, apud WEICK; QUINN, 1999) destaca que a mudança possui 

propriedades, entre elas, valores a serem considerados para o sucesso da intervenção da 

mudança. 

Schwartz (1994) define valores como metas trans-situacionais desejáveis, que 

variam em importância, e servem como princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade 

social.  

Tendo em vista que valores individuais são metas individuais, os processos de 

mudança dentro das organizações podem ser por eles potencializados ou limitados à medida 

que afetam o seu alcance. Se, por um lado, os valores individuais podem, a princípio, afetar a 

mudança organizacional, ele pode ocorrer com os valores organizacionais. 
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Tamayo (2005) define valores organizacionais como princípios ou crenças, 

organizados hierarquicamente, relativos a comportamentos ou metas organizacionais 

desejáveis, que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, 

coletivos ou mistos. 

Os valores constituem o centro da cultura, conforme menciona Hofestede (1980) 

e, segundo Silva e Zanelli (2004), são expressos ao longo do tempo em metas, crenças, 

modelos de comportamento, rituais, mitos e histórias contadas por seus fundadores. 

Segundo Amis, Slack e Hinings (2002) os valores são o suporte da forma como as 

organizações são desenhadas e de como operam. Os valores desempenham, então, um papel 

na condução e no entendimento do processo da mudança.  

Ao se considerar que a mudança é afetada pelos membros da organização, líderes 

ou não, e que eles são dotados de vontade própria, pode-se ponderar que não apenas os 

valores, mas a percepção que os membros da organização possuem sobre a mudança afeta o 

desenvolvimento dela, como indica Pettigrew (1987). 

Segundo Paz e Neiva (2007), a relação entre valores e mudança organizacional é 

complexa e depende da mudança proposta, e que poucos estudos dedicam avaliar os valores 

organizacionais a partir de um modelo ou tipologia de valores. Tamayo (1997, Paz e Neiva 

2007), indicam que os valores de conservação enfatizam a estabilidade organizacional, ao 

passo que valores de autonomia estão relacionados à mudanças na organização. 

A compreensão dessa demanda,levou a este trabalho, que visa identificar o poder 

preditivo dos valores organizacionais  para a mudança no âmbito organizacional. 

Esse trabalho pretendeu contribuir para com o estudo da mudança no âmbito 

organizacional, mediante a identificação da influência dos valores organizacionais. A 

importância dos estudos de mudanças organizacionais além do avanço e aprofundamento do 

conhecimento, está na possibilidade de sua utilização prática no campo da gestão das 

organizações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ABORDAGEM PARADIGMÁTICA DO FENÔMENO DA MUDANÇA 

ORGANIZACIONAL 

  

O termo paradigma remete ao sentido de visão implícita ou explícita da realidade 

e pode incluir diversas escolas de pensamento que constituem formas diferentes de visão do 

mundo para estudar um fenômeno social, sendo o fenômeno Mudança Organizacional 

compreendido pelos diversos autores conforme a abordagem paradigmática que os orienta. 

Van de Ven e Poole (1995) se propuseram a desenvolver um modelo 

compreensivo do fenômeno da mudança organizacional. Os autores percorreram os estudos 

do fenômeno dessa mudança e, baseados na premissa de que era possível uma integração 

entre as diferentes perspectivas e, ao mesmo tempo, preservando suas diferenças e distinções, 

propuseram um modelo que contempla quatro escolas de pensamento.  

As quatro escolas teóricas que Van de Ven e Poole (1995) consideram são 

representadas pelas abordagens teóricas do Life-Cycle, Teleológica, Dialética e Evolucionária. 

Em cada uma dessas abordagens o processo é visto como um ciclo diferente de eventos, 

governado por diferentes tradições intelectuais, e representam um modo distinto de mudança 

organizacional. 

O modelo Life-Cycle divide o processo de mudança de uma entidade em estágios. 

Há uma prescrição lógica, natural e institucional, com conteúdo específico em cada estágio. A 

teoria Teleológica vê o desenvolvimento como um ciclo de definição do objetivo, sua 

implantação seguida de avaliação e posterior modificação do objetivo com base naquilo que 

foi aprendido pela entidade. É um processo de construção social entre os indivíduos dentro de 

uma entidade. Já para o modelo Dialético, o conflito entre entidades opondo teses e antíteses 

levam a uma síntese, que se tornará uma tese para um novo conflito. Na teoria Evolucionária, 

o desenvolvimento consiste em uma seqüência de seleção e retenção de eventos de entidades 

dentro de uma população, que compete por recursos escassos dentro de um mesmo ambiente 

(VAN de VEN; POOLE, 1995). 

Compete esclarecer que os autores definem, a partir da estruturação e da natureza 

organizacional, duas dimensões de análise para a mudança. A primeira dimensão é a unidade 
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de mudança. Ela pode ser vista num âmbito interno de uma única organização, ou num âmbito 

mais aberto, de várias entidades competindo, cooperando, conflitando, ou seja, interagindo de 

alguma forma. Definem, então, entidade como indivíduos, grupos ou organizações. A segunda 

dimensão é o modo de mudança, relativo à sua prescrição ou construção dos processos e 

eventos. O modo prescritivo trata de mudanças que seguem uma regra. São mudanças que têm 

grande previsibilidade. Já o modo construtivo de mudança pode tomar formas não previsíveis. 

Na dimensão da unidade de mudança, encontram-se os modos prescritivos 

representados pelas teorias do life-cycle e evolucionárias que se encontram sob o paradigma 

funcionalista, e no modo construtivo dessa  dimensão estão as teorias teleológicas e dialéticas 

tipicamente não funcionalistas. 

Na abordagem para compreensão da mudança organizacional proposta por Van de 

Ven e Poole (1995), cada abordagem teórica considera os processos vistos em diferentes 

ciclos de eventos de mudança gerando mecanismos e modos distintos de mudança. No 

entanto, o modo de mudança organizacional, examinado sob a ótica prescritiva ou construtiva, 

leva à consideração de que a mudança organizacional é abordada sob duas conceituações 

paradigmáticas básicas. A primeira, objetiva, prescritiva e determinística, refere-se ao 

funcionalismo. A segunda, subjetiva, construtivista, trata de uma conceituação paradigmática, 

não funcionalista para o exame e entendimento das mudanças organizacionais. Nessa visão, as 

mudanças geram novas formas não previstas. As mudanças sob este olhar paradigmático 

experimentam um alto grau de incertezas e precisam fazer sentido, pois há que pressupor que 

objetivos podem ser mudados. 

   

2.1.1 Paradigmas – Considerações e Definições 

 

Segundo Morgan (2005), o objeto de estudo é abordado a partir de um conjunto 

de referências que são baseadas em suposições inquestionáveis, remetendo à definição de 

paradigma, cujo termo possui três sentidos: 

- Uma visão completa da realidade ou do modo de vê-la; 

- Uma relação com a organização social da ciência em termos de pensamento; 

- Uma relação com um conjunto de textos para o processo de solução científico. 
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Vieira e Boeira (2006) descrevem a história da concepção da ciência moderna 

que, em contraste com o modelo teocêntrico medieval, adquiriu um sentido antropocêntrico. 

Duas escolas emergem na teoria das organizações. A escola clássica, cujos maiores 

representantes são Taylor, Fayol, Gulick, focaliza a racionalização da estrutura administrativa 

por meio de uma análise lógica – dedutiva. A segunda escola é a das relações humanas, na 

qual, entre outros representantes, estão George Mayo, Follet, Kurt Lewin e tem foco mais 

específico na psicologia e sociologia. Vieira e Boeira (2006) colocam que a escola clássica 

pressupõe a ideologia do homo oeconomicus e a segunda valoriza a noção do homo socialis. 

Edgar Morin a partir do dualismo lógico e cartesiano, fundamenta uma visão 

disjuntiva-redutora, chamada de Grande Paradigma do Ocidente. A proposição vem da 

revisão da conceituação de paradigmas de Thomas Kuhn. Esse paradigma separa o sujeito do 

objeto investigado, assim como separa a filosofia como investigação reflexiva da ciência com 

investigação objetiva. Dois conjuntos são apontados por Morin para demonstrar as 

polaridades do Grande Paradigma do Ocidente. As polaridades em questão são: sujeito-objeto, 

alma-corpo, espírito-matéria, qualidade-quantidade, finalidade-causalidade, sentimento – 

razão, liberdade – determinismo e existência – essência (VIEIRA; BOEIRA, 2006). 

A partir do trabalho de Burrell e Morgan (1979), o estudo e a teoria das 

organizações podem ser analisados segundo quatro paradigmas: funcionalista, 

interpretativista, humanista-radical e estruturalista radical. Cada um deles reflete sobre 

algumas escolas a eles relacionadas. Embora essas escolas contenham diferenças na forma de 

abordagem, elas compartilham fundamentos paradigmáticos comuns. 

O trabalho de Burrel e Morgan (1979), concluindo que as ciências sociais e a 

teoria das organizações podem ser analisadas sob quatro paradigmas partiu da elaboração de 

dois eixos. O eixo objetividade-subjetividade, leva em conta os pressupostos da ciência social. 

Este eixo considera as combinações de atributos ontológicos, epistemológicos, de natureza 

humana e considerações metodológicas distintas.  

O segundo eixo, o da regulação-mudança radical, considera o papel da natureza da 

sociedade. Burrel e Morgan (1979) discorrem sobre o debate a respeito da natureza social da 

ordem- equilíbrio vis a vis ao conflito e coerção que se tornou conhecido no meio acadêmico 

nos anos de 1960 como o debate ordem-conflito. A análise que os autores fazem a respeito, 

levam a propor a introdução de dois termos. O primeiro, a sociologia da regulação, que se 

refere aos autores e escritos que enfocam a unidade e, coesão e para o entendimento do 

porquê a sociedade, é mantida como uma entidade. O segundo termo é a sociologia da 
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mudança radical que, em contraste ao primeiro termo, procura explicar os conflitos estruturais 

profundos, os modos de dominação e as contradições que caracterizam as sociedades 

modernas. Esse é um eixo que contém teorias, geralmente visionárias e utópicas por 

considerar o que é possível ao invés daquilo que é. 

Sob esses dois eixos, o da objetividade-subjetividade, e o eixo da regulação – 

mudança radical,  Burrel e Morgan (1979) propuseram quatro paradigmas.  

O paradigma funcionalista baseia-se na premissa de que a sociedade é concreta e 

real e assume um caráter sistêmico para produzir um sistema social ordenado e regulado. 

Enfoca o entendimento do papel dos seres humanos na sociedade (MORGAN, 2005). 

Segundo Morgan (2005), o paradigma interpretativista considera uma visão do 

mundo social como uma realidade que não existe no sentido concreto, mas é produto  da 

experiência dos indivíduos. A sociedade é entendida pelo participante em ação e não como 

observador. Tal como no paradigma funcionalista, considera um padrão social implícito e 

uma ordem no sistema social. 

O paradigma humanista radical também considera que a realidade é socialmente 

construída, como no paradigma interpretativista. No entanto, evoca a consciência de que os 

seres humanos estão aprisionados nos limites da realidade que eles mesmos criam. Enfoca 

aspectos alienadores dos vários modos de pensar e agir que caracterizam a vida nas 

sociedades industriais. Seu foco de estudo está em descobrir como as pessoas podem ligar o 

pensamento e ação, como caminho de superar a alienação. O paradigma estruturalista radical 

segue pela mesma linha do humanista radical na qual a sociedade é vista como uma força 

dominante. A realidade é entendida como existindo por sua própria conta independentemente 

de como ela é percebida pelas pessoas. É uma realidade caracterizada por tensões e 

contradições entre os elementos em oposição. Nesse paradigma busca-se entender as tensões e 

a forma como as pessoas que detêm o poder procuram manter a dominação (MORGAN, 

2005). 

Como abordado por Burrell e Morgan (1979), a face mais visionária e utópica dos 

paradigmas situados na posição de mudança radical da dimensão regulação-mudança faz dos 

paradigmas interpretativistas e funcionalistas, os mais difundidos nos estudos das ciências 

sociais. 
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2.1.2 Abordagem Funcionalista das Teorias de Mudança Organizacional 

 

Segundo Caldas e Fachin (2005), o funcionalismo é o paradigma hegemônico em 

boa parte pela representatividade do pensamento norte-americano. Burrell e Morgan (1979) 

colocam que o funcionalismo representa a perspectiva firmemente direcionada pela sociologia 

da regulação e direciona seus temas sob um ponto de vista objetivo. O funcionalismo 

endereça suas considerações ontológicas e epistemológicas a pontos que tendam a ser 

realistas, positivistas, deterministas e nomotéticas.  

Segundo Burrell e Morgan (1979), o paradigma funcionalista está fundamentado 

na tradição do positivismo sociológico que aplica métodos das ciências naturais por 

excelência para estudar as questões humanas. Tende a assumir, portanto, que o mundo social é 

composto de relações empíricas que podem ser identificadas, estudadas e mensuradas.  

Alguns autores trazem importantes considerações para debate. O primeiro deles, 

apresentado por Astley e Van de Ven (2005), confronta o determinismo e o voluntarismo.  O 

segundo, representado por DiMaggio e Powel,  traz à tona a teoria neo-institucionalista. 

Tushman e Romanelli, a partir do que chamam de Equilíbrio Pontuado, ponderam que as 

mudanças são episódicas, e Tsoukas (2005) argumenta que no cognitivismo o foco da 

mudança está na mente. A importância dos conceitos apresentados por esses autores na 

análise da mudança organizacional reforça o que, segundo Caldas e Fachin (2005) definem 

como a busca de elementos mais subjetivistas da teoria sociológica para expandir as fronteiras 

do funcionalismo.   

   

2.1.2.1 Behaviorismo e Processos de Conhecimento e significado 

 

A escola que vê a mudança como reação a fenômenos externos, é a mais antiga 

quando se trata de abordar a mudança organizacional, e leva em conta que a mudança é 

pontual e modular, ocorrendo a partir de uma sucessão de estados. A mudança de um objeto 

de um estado para outro deve ocorrer a partir de uma força externa. No caso da organização, o 

comportamento humano é o objeto a ser mudado e as forças externas serão as ordens, 

comandos, que serão reconhecidos ou punidos. O foco estará na mudança do comportamento 
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e acontece a partir de ordens e comandos cujas respostas corresponderão ao reforço positivo 

ou negativo. As mudanças serão episódicas (TSOUKAS, 2005). 

Cognição é um termo genérico usando para designar todos os processos 

envolvidos no conhecer. A atividade de conhecer envolve a aquisição, a organização e o uso 

do conhecimento, algo que vai além do estudo do processamento, armazenamento e 

recuperação de informações e que envolve os processos cotidianos de raciocínio, julgamentos, 

afirmações, atribuições e interpretações. Existem, portanto, dois diferentes sistemas 

cognitivos: um sistema consciente, explícito, envolvido no processamento de símbolos 

abstratos, e outro inconsciente, implícito, envolvido em muitos processos perceptuais que 

geram conhecimento tácito e estão largamente presentes na vida cotidiana (BASTOS, 2004). 

O cognitivismo é para Tsoukas (2005) o entendimento do porquê as pessoas se 

comportam de determinada maneira e o interesse está no significado das coisas, de forma 

cartesiana. Acredita que a mente humana é um conjunto de operações mentais  relacionadas a 

estimulo e resposta. Portanto mais importante do que o comportamento, é saber porque ele 

ocorre. O foco da mudança estará na mente (entendido como um sistema de processamento de 

informações) das pessoas na qual ocorre a significação. 

O processo de mudança na organização é também episódico e será função da 

acurácia das interconexões dos mapas cognitivos individuais que está na mente dos gestores. 

Cada um desses gestores possui o conhecimento causal de um fenômeno particular. Dá-se 

uma reflexão sobre eles e por meio da busca um acordo coletivo (mapa agregado) concorda-se 

com um curso de ação (intervenção) (TSOUKAS, 2005). 

No entanto, há que se considerar que as mudanças nas organizações são 

acompanhadas de novas competências dos seus membros, o que remete à aprendizagem 

organizacional. Para Antonello (2006), a abordagem da perspectiva cognitiva leva em conta a 

percepção, atitude e crença, como formas de cognição que são modificadas pela experiência e 

acabam por afetar o comportamento dos indivíduos. A aprendizagem, entretanto, envolve 

tanto ações como cognição, isto é, ações sem cognição não têm valor para a aprendizagem.  A 

reflexão e o pensar buscam então conexões entre as nossas ações, de modo que ambos são 

interligados e contínuos (ANTONELLO, 2006). 
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2.1.2.2 Neo Institucionalismo 

 

O Neo-Intitucionalismo sustenta que as mudanças organizacionais ocorrem não 

mais pela necessidade de aumentar a competitividade e buscar eficiência, mas sim num 

processo que torna as organizações mais similares. DiMaggio e Powell (1991) voltam  à teoria 

clássica de Weber,  e ponderam que a burocracia se constitui num meio eficiente e poderoso 

de controlar os homens.  Para Weber, portanto, a burocracia é resultante de três causas: a 

competição entre Estados, a proteção da igualdade perante a lei e a competição entre empresas 

capitalistas, e que de alguma forma é ramificada por toda a sociedade. Surge então a reflexão 

do porquê pressupor um mundo de organizações diferenciadas e diversas e buscar explicar 

suas variações em termos de estrutura e comportamento ao invés de explicar a 

homogeneidade que há entre elas. DiMaggio e Powell (1991) conceituam campos 

organizacionais como sendo um conjunto de organizações que constituem uma área 

reconhecida da vida institucional, com fornecedores-chave, consumidores de recursos e 

produtos, agências regulatórias e outras organizações que produzam serviços e produtos 

similares e esses campos organizacionais coexistem por meio de interações entre as 

organizações, 

As mudanças individuais podem não ser adotadas por outras organizações no 

mesmo campo, mas sua aceitação poderá ocorrer se for normativamente sancionada, o que 

leva ao processo de homogeneização melhor conceituado como isomorfismo. É um processo 

de restrição que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que 

enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. Segundo DiMaggio e Powell (1991), 

na visão ecológica, o isomorfismo dá-se como um processo de seleção, adaptação, tido como 

isomorfismo competitivo; porém, considera que as organizações competem também por poder 

político e legitimação institucional, além de clientes e recursos. Amplia-se a definição para 

isomorfismo institucional. Três mecanismos de mudança isomórfica e institucional são 

conceituados segundo DiMaggio e Pawell (1991):  

- O Isomorfismo Coercitivo, resultante de pressões formais e informais exercidas 

sobre as organizações e pelas expectativas culturais da sociedade em que 

atuam. São exemplos as leis, contratos, decisões políticas. A adoção de 

medidas para o atendimento, tornam as organizações cada vez mais 

homogêneas; 
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- O Isomorfismo Mimético advém da incerteza e ambigüidade que acaba 

encorajando a imitação. Ela ocorre, seja pela rotatividade de funcionários, por 

consultorias e associações, por meio de pressões de clientes, ou até mediante 

serviços que são oferecidos por uma organização e não por outra; 

- Um terceiro mecanismo de mudança vem das normas que derivam da 

Profissionalização. Ela ocorre relacionando-se à educação formal e à 

constituição de redes de profissionais e passa pela seleção e contratação de 

pessoal comum entre organizações, na busca de pessoas de cargos mais altos 

no qual padrões comuns são considerados (DIMAGGIO; POWELL, 1991). 

 

Por outro lado, a maior fonte de resistência para mudança deriva de normas 

incorporadas pelo seu contexto institucional. A incidência de mudança radical varia entre 

setores na estrutura institucional, porque as organizações variam as suas dinâmicas 

organizacionais internas. Para alguns autores, as pressões institucionais são a força poderosa 

contra a mudança, porém, a posição assumida é discordante dessa afirmativa, pois a teoria 

neo-institucional é base para a mudança por sinalizar uma dinâmica contextual que precipita a 

necessidade de mudança (GREENWOOD; HININGS, 1996). 

DiMaggio e Powell (1991) colocam que, se as instituições exercem tamanha 

influência sobre as formas como as pessoas formulam seus desejos, trabalham de forma a 

deixá-las atadas. Três vertentes explicam a ocorrência da mudança institucional: 

-  Para uma organização iniciante jovem, o desenvolvimento do campo 

organizacional e a performance técnica são mais importantes que para uma 

organização madura, quando as pressões institucionais se tornam mais 

salientes; 

-  Setores rígidos são percebidos como arquétipos organizacionais legítimos e 

com mecanismos altamente articulados (estado, associações profissionais, 

agências reguladoras, organizações líderes). A rigidez (tight coupling) se refere 

à existência de mecanismos para disseminação e monitoração da aquiescência 

combinada com um conjunto de expectativas focadas e consistentes. Pode 

haver variações no grau de rigidez entre os setores institucionais com 

inconsistências gerando variações nas práticas das organizações, permitindo 

que outras formas organizacionais aflorem; 
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-  Mecanismos de disseminação: setores maduros têm mecanismos claros e, 

assim, as pressões de conformidade são altas, normativas, coercitivas e 

miméticas. Em setores jovens não fica tão clara a existência de organizações 

líderes, pois, ainda, não foi desenvolvida uma grade de relações entre 

organizações e conseqüentemente não há um arquétipo definido. Há ainda o 

isolamento de outros setores, cuja variação no campo institucional implica na 

mudança. Os mais abertos são mais sujeitos à mudança. 

 

A Dinâmica da Mudança 

O novo institucionalismo enfatiza mais a regulação, o normativo e a cognição que 

os valores e a moral. A unidade de análise são as organizações em setores e suas relações para 

com as instituições sociais (GRENWOOD; HININGS, 1996).  

A partir desse ponto de vista, o velho e o novo institucionalismo se combinam no 

neo-institucionalismo, combinando o conflito de valores e interesses de um, com a 

persistência do outro. A mudança se dá por um processo de desinstitucionalização, que ocorre 

a partir da dissipação, com uma gradual deterioração na aceitação e uso de uma particular 

prática institucionalizada tanto no ambiente como na organização As velhas práticas são então 

substituídas por novas. O modelo de mudança foca em quatro aspectos a dinâmica interna das 

organizações (endógenos): interesses, valores, dependências de poder e capacidade para ação. 

Considera também aspectos exógenos como contexto de mercado e contexto institucional 

(GREENWOOD; HININGS, 1996). 

 

Interesses não satisfeitos 

Greenwooh e Hinings (1996) definem a organização como um mosaico de grupos 

estruturados por tarefas funcionais num trabalho legalizado. As organizações complexas 

lidam com crescimento e/ou complexidade contextual por meio da diferenciação de grupos, 

cada um com tarefas especializadas. Esse processo de especialização leva a significantes 

diferenças entre grupos em termos de arranjo estrutural. Os grupos, então, manifestam e 

traduzem seus interesses por meio da alocação favorável a eles de recursos organizacionais 

raros e valiosos. Uma potencial pressão para mudança e/ou inércia está na extensão da 

insatisfação dos grupos na maneira como seus interesses são acomodados na organização. 

Diferenças em práticas operacionais influenciam o tamanho dos diferentes grupos e sua 
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posição de vantagem ou desvantagem. Num mesmo contexto de mercado, a extensão da 

insatisfação poderá variar de uma firma para outra. 

  

Compromisso com valores 

O compromisso com os valores varia nas organizações também porque tem 

diferentes graus de sucesso no mercado O compromisso com valores é crítico pois não há uma 

ligação direta dos interesses com a mudança radical, mas somente dos interesses para a 

mudança convergente. A mudança radical somente ocorrerá associada a modelos competitivos 

ou reformativos de valores. 

O compromisso com valores na organização pode assumir quatro formas: 

- Status Quo – Todos os grupos estão comprometidos com o arquétipo 

institucionalizado em uso; 

- Indiferente – Os grupos não estão nem comprometidos e tampouco se opõem 

ao modelo vigente; 

- Competitivo – alguns grupos apóiam o modelo vigente enquanto outros 

preferem articular uma alternativa (a alternativa tem origem no contexto 

institucional); 

- Utópico – Todos os grupos se opõem ao modelo atual e preferem articular uma 

alternativa (GREENWOOD; HINING, 1996). 

 

Se, no modelo, a precipitação da dinâmica ocorre a partir dos conceitos de 

compromisso com valores e interesses não satisfeitos, a viabilização da dinâmica vem, para 

Greenwood e Hinings (1996), a partir da pressão interna por mudanças. Pontos chaves para a 

viabilização serão o poder e a capacidade para a ação.  

 

O poder 

Os grupos variam em sua capacidade de influenciar a mudança organizacional por 

diferenças na questão do poder. As relações de poder e dominação que levam alguns membros 

da organização a constituir e recriar estruturas de acordo com as suas preferências é um ponto 
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crítico a ser focado. A influência dos valores e interesses podem ser conceitualizadas e 

entendidas, somente em relação ao diferencial de poder dos grupos. 

Um esquema normativo implica em diferenciar o acesso e controle sobre as 

principais decisões de processo na organização. Assim, prevalece o arquétipo na organização 

que dá o poder para certos grupos e não para outros. Mudança radical não será uma alternativa 

comum, a não ser que aqueles que tenham posição de privilégio e poder, estejam a favor da 

mudança proposta. Assim, o poder pode facilitar ou suprimir uma mudança radical.  

Mudanças de poder, sejam por pressões do mercado ou institucionais, produzirão 

mudança radical somente se a coalizão dominante reconhecer a fraqueza do arquétipo 

existente e esteja a par das potencialidades da alternativa. Isso significa dizer que os usuários 

de um modelo assumem que existe um comprometimento de valor competitivo na 

organização e também assumem que, como há mudança no poder, o arquétipo alternativo  

será introduzido. 

 

Capacidade para Ação 

É a habilidade para gerenciar o processo de transição de um arquétipo a outro. 

Tem três aspectos: primeiro o entendimento do novo conceito; segundo, a organização deve 

possuir as competências e perfil para a função requerida e, terceiro, ter a habilidade para 

gerenciar o modo de chegar lá. Greenwood e Hinings (1996) entendem que a capacidade para 

ação envolve a disponibilidade desses perfis na organização e a mobilização deles. 

Mobilização entendida como o ato de liderar. A liderança pode ser carismática (visionária, 

energizante, instrumental, controladora).  

O recrutamento externo de pessoas para introduzir novas práticas gerenciais de 

recursos humanos e de marketing nas organizações, torna-se desejável já que esses novos 

empregados normalmente trazem experiências de governança e organização de diferentes 

linhas. A capacidade de ação pode ser facilitada ou represada pelo contexto institucional. 

Organizações localizadas centralmente num contexto institucional parecem ser menos 

propensas a desenvolver especializações e competências para um arquétipo alternativo. 

Organizações localizadas perifericamente no contexto institucional, por não serem totalmente 

socializadas por ele, terão maior propensão a atingir essas competências e especializações. 
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2.1.2.3 Equilíbrio Pontuado 

 

Se no modelo neo-institucionalista a mudança é isomórfica e institucional, o 

modelo Equilíbrio Pontuado (EP), permite algumas predições a respeito dos caminhos das 

transformações fundamentais nas organizações. Considera a inércia e a institucionalização, 

mas leva em conta outras causas para a emergência da mudança organizacional. A proposição 

inicial é a de que o estado comum das atividades das organizações é a estabilidade ou o 

equilíbrio (TUSHMAN; ROMANELLI, 1994).  

Cinco são as formas de mudanças na abordagem do EP. A primeira advém do fato 

de que, como resultado da inércia e institucionalização, as organizações desenvolvem um 

coerente sistema compartilhado de entendimento que suporta o continuísmo. De acordo com o 

EP, a mudança radical e descontínua de todas ou da maioria das atividades da organização é 

necessária para romper a forte inércia. Assim, a primeira consideração é que: 

Transformação organizacional ocorrerá mais em curtas e descontínuas explosões 

de mudanças, englobando a maioria ou todos os domínios chaves (a cultura organizacional, a 

estratégia, a estrutura, a distribuição de poder e os sistemas de controle) da atividade 

organizacional.  

Tushman e Romanelli (1994) consideram que a resistência à mudança é crítica 

para o EP, porque estabelece as condições chaves que suportam uma transformação 

revolucionária que é o principal ponto para as organizações poderem atingir as 

transformações. A resistência à mudança previne contra as pequenas mudanças em 

subunidades da organização. Portanto, a segunda consideração acerca da mudança 

organizacional no EP é: 

Pequenas mudanças em domínios individuais da atividade organizacional não se 

acumularão incrementalmente para o nível da transformação fundamental. 

A questão de como a transformação organizacional pode ser estimulada, 

sobretudo ao considerar que a inércia é o estado comum das organizações e como quebrá-la 

ou rompê-la, é uma questão crítica. O EP leva em consideração que crises severas de 

performance da organização, grandes mudanças ambientais ou a sucessão de um CEO, têm 

um força potencialmente grande para sobrepor à inércia e estimular a transformação 

organizacional fundamental. 
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Considerando o trabalho de Weick e Quinn (1999), as mudanças na perspectiva 

do EP são compatíveis com a idéia de mudança episódica, ocorrida, por exemplo, numa crise. 

Tushman e Romanelli (1994) ponderam que não apenas crises de performance são suficientes 

para romper a inércia e levar a uma mudança, visto que os agentes tendem a minimizar os 

danos de performance com suas explicações otimistas. É necessário que sejam crises de 

performance relativamente de períodos longos ou de grande impacto para levar a uma 

transformação, remetendo ao seguinte, então:  

Grandes declínios na performance imediata da organização ou declínios 

sustentados por diversos anos irão aumentar substancialmente a ocorrência de uma 

transformação revolucionária. 

Os impactos de fatores do ambiente, como inovação tecnológica, mudanças 

ambientais como incertezas, complexidades e turbulência levam a uma quarta consideração 

acerca do EP:  

Grandes mudanças nas condições do ambiente farão aumentar significativamente 

a ocorrência de transformações fundamentais. 

A última hipótese diz respeito a uma sucessão de CEO:  

O aparecimento de um novo CEO pode aumentar ou não a ocorrência de uma 

transformação revolucionária. 

O modelo EP apresentado visa conciliar as abordagens da evolução 

organizacional incremental, da transformação e da abordagem ecológica. Tushman e 

Romanelli (1985) definem períodos de convergência como períodos em que se dá a 

ocorrência de mudanças organizacionais incrementais ou adaptações. São períodos longos de 

tempo. Tushman e Romanelli (1985) conceituam convergência como um processo que deriva 

da inércia dada por uma orientação estratégica.  Em contraste, chamam de períodos de 

reorientação aqueles muito curtos nos quais ocorre uma mudança ou transformação. Após a 

ocorrência de uma reorientação, segue-se, então, um novo período de convergência, entrando 

por um novo período de equilíbrio. 

A orientação da mudança é tipicamente top-down, cabendo aos membros da 

organização adaptar-se à nova orientação.  
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2.1.2.4 Sistemas Complexos Adaptativos 

 

Nadler e Tushman (1993) falam de sistemas sociais abertos. Druhl, Langstaff e 

Monson (2001) utilizam-se da metáfora de sistemas vivos da teoria quântica, e consideram 

que as organizações são adaptativas, auto-organizadas, independentes, dinâmicas, nas quais o 

papel do líder não é dirigir a mudança, mas sim mostrar o potencial delas, e que necessitam de 

estabilidade e mudança. Há um respeito pela unicidade de cada uma das organizações e, por 

fim, a performance organizacional depende da interação de seus membros e discorre sobre as 

características da mudança bottom-up. O aprendizado individual e a interação social 

desempenham um papel crítico nesse modelo, já que a mudança é um processo contínuo.   

Porém, cabe estender a análise da metáfora dos sistemas vivos, pois enfatiza a 

incerteza, a não linearidade em oposição ao reducionismo, predição e linearidade. A origem 

está justamente no fato de que os físicos ao observarem os fenômenos naturais denotam que 

não são determinísticos e, sim, mais probabilísticos. No campo das organizações, sobre os 

questionamentos do porquê, não se pode responder por meio das metáforas mecanicistas que 

certos caminhos idênticos são utilizados por organizações distintas. Elas levam a resultados 

divergentes, levam à proposição de sistemas vivos, denominados Sistemas Adaptativos 

Complexos (CAS – Complex Adaptative System), definidos como um sistema de agentes 

individuais, que possuem liberdade para agir em caminhos que nem sempre são previsíveis, e 

cujas ações são interconectadas, de tal forma que uma ação de um agente muda o contexto 

para outro agente. O termo, Complexo remete à diversidade, pelo grande número de conexões 

entre uma variedade de elementos. Adaptativo leva à capacidade de mudança, e habilidade 

para aprender, ao passo que “Sistemas” representam um conjunto de agentes independentes, 

interconectados (GROBMAN, 2005). 

Os CAS possuem quatro propriedades e três mecanismos que os caracterizam, 

segundo Holland (1995, apud GROBMAN, 2005), que são descritas abaixo: 

- Agregação: as organizações constituem-se de indivíduos, e elas desenvolvem 

uma personalidade que não é totalmente consistente com a personalidade dos 

indivíduos. 

- Marca: é uma descrição de como os agentes se diferenciam de forma a 

promover agregação e transmitir informação 

- Não-Linearidade: não necessariamente o todo é a soma das partes. 
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- Fluxos: os CAS possuem fluxos por meio dos quais multiplicam os efeitos ou 

os reciclam. 

- Diversidade: no contexto organizacional, as adaptações para ocupar novos 

nichos, levam à aprendizagem do CAS, criando diversidade na estrutura. 

- Predição: os comportamentos do CAS são aqueles que lhes aumentam as 

chances de sobrevivência. 

- Uso de blocos genéricos: criam-se estruturas mais complexas, como pessoas 

criam organizações, organizações criam setores que, por sua vez, criam 

associações. 

 

A capacidade de antecipar resultados de suas ações e modelos nos CAS se dá pelo 

desenvolvimento de esquemas e modelos. Esses esquemas são compartilhados pelos agentes 

do CAS com seus respectivos esquemas individuais. Chiva-Gomez (2003) definem esquema 

como um conjunto de regras que reflete a experiência ou uma estrutura cognitiva que 

determina quais ações um agente ou o sistema seguirá, dada uma determinada percepção do 

ambiente. A coexistência desses esquemas, individuais e compartilhados, remete à 

possibilidade de aprendizagem e mudança. 

Em Anderson (1999, apud GROBMAN, 2005), quatro elementos caracterizam o 

CAS na teoria das organizações. O primeiro é que um determinado resultado num nível 

particular de análise é produzido por um sistema dinâmico que consiste de agentes num nível 

menor de agregação. O segundo é que todos os agentes estão interconectados por retornos de 

respostas e o comportamento de cada agente é determinado pela informação que ele recebe 

dos demais agentes aos quais está conectado. No terceiro ponto, há uma relação simbiótica 

entre os agentes, e cada um deles adapta-se ao ambiente e coopera com os demais para 

aumentar as chances de sobrevivência. O último elemento que caracteriza o CAS é a 

adaptação e envolve a entrada de novos agentes ao longo do tempo, a saída de outros e a 

mudança de comportamento dos agentes. 

Ao considerar os CAS, fica mais clara a dificuldade em assumir que as mudanças 

top-down, desenhadas para tornar as organizações mais efetivas e flexíveis. Estas acabam por 

fracassar, dada a impossibilidade de predizer o resultado da mudança. A mudança é o 

resultado de subculturas mutantes que permeiam a organização e que estão melhor ajustadas 

para lidar com o ambiente externo (GROBMAN, 2005). 
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Considerando então a existência de esquemas individuais e compartilhados, a 

mudança poderá ocorrer por meio de três tipos distintos de aprendizado:  

- 1a ordem: Aprendizado Laço-Simples (Single-Loop) que ocorre quando o 

sistema se utiliza de seu esquema sem mudanças, apenas adaptando o 

comportamento ao estímulo apresentado. 

- 2a ordem: Aprendizado Laço – Duplo (Double-Loop) que ocorre quando o 

sistema adapta seu comportamento por meio da mudança do esquema ao 

estímulo apresentado. 

- 3a ordem: Ocorre quando o esquema sobrevive ou morre por conta da morte ou 

sobrevivência Darwiniana do CAS (CHIVA-GOMEZ, 2003, p. 101). 

 

Os sistemas auto-organizados poderão encontrar-se no que se chamou de 

“Fronteira do Caos” (Edge of Chaos). Os CAS são capazes de desenvolver nessa situação três 

tipos de comportamento: estabilidade ou controle por resposta negativa, instabilidade ou 

controle por retorno positivo e instabilidade ou tensão entre as várias forças que se encontram 

numa fase de caos. No caos, os sistemas têm o maior grau de complexidade, haja vista os 

esquemas requeridos para defini-los e, assim, um equilíbrio entre estabilidade e caos é 

produzido.  A era do Caos, é a forma do limite da instabilidade na transição da fase da ordem 

para desordem de uma operação de um CAS. Esse limite da instabilidade implica num 

balanço entre o sistema formal (hierarquia, burocracia, estabilidade, respostas negativas, 

sistemas de controle) e o sistema informal (elevada diversidade cultural, conflito, atividade 

política diversa, visão compartilhada estreita, ambigüidade). Weick e Quinn (1999) 

consideram que as mudanças na Era do Caos é compatível com a idéia de mudança episódica 

pois o sistema se move entre a estabilidade e a instabilidade, do caos para a ordem. Nessa 

fase, ocorre uma destruição criativa, com modificação do esquema, levando às inovações. 

Uma pequena mudança no sistema será capaz de produzir um desenrolar de mudanças 

(CHIVA-GOMEZ, 2003). 
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2.1.3 Abordagem Interpretativista das Teorias de Mudança Organizacional 

 

Segundo Burrell e Morgan (1979), no paradigma interpretativista, a premissa 

ontológica é de interesse dos assuntos de ordem-conflito, porém subentendem que as questões 

humanas são coesas, ordenadas e integradas. Sua característica está em compreender a 

natureza fundamental do mundo social em relação à experiência subjetiva. Sua direção tende 

a ser nominalista, antipositivista, voluntarista e ideográfica. Vê o mundo social como a 

emergência de processos criados pelos indivíduos. As bases desse paradigma, segundo Burrell 

e Morgan (1979), estão nos trabalhos de Kant que refletem a filosofia social que enfatiza a 

natureza espiritual do mundo social e colocam que o interpretativismo é considerado como 

produto do idealismo germânico representado por Weber, Dilthey, Husserl e Schutz. 

 

2.1.3.1 Sense Making 

 

Westrum (1982, apud WEICK, 1995) observa que a superestimação da certeza do 

conhecimento, leva a pensar que um ou outro fenômeno que está em curso, não está 

ocorrendo, pois não se sabe sobre ele. Tal situação é denominada falácia da centralidade. 

Assim transpondo para as organizações, quanto melhor o sistema de informações, menos 

sensível aos eventos e mais descrédito terão as pessoas, devido à falácia da centralidade, 

trazendo implicações para a mudança organizacional. 

Sensemaking pode ser bem denotado quando se encontra um evento que não é 

plausível e que, portanto, hesita-se comentá-lo, pois, possivelmente, não se terá crédito. 

Literalmente o significado é o de fazendo o sentido. É um processo de pensamento que usa a 

retrospectiva como ferramenta de explicação. O ciclo de formação do sensemaking começa de 

forma individual com a inconsciente ou consciente antecipação de premissas que servem para 

prever futuros eventos. Discrepâncias ou surpresas na previsão dos eventos futuros geram a 

necessidade de explicações. Conseqüentemente, inter-relações entre discrepâncias são 

elaboradas, interpretadas e significadas. A significação é um resultado do processo de 

sensemaking. 

Segundo Weick (1995), Sensemaking não é interpretação, ele inclui a construção 

e separação dos sinais que são interpretados e uma revisão dessas interpretações, baseada em 
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ações e suas conseqüências. Assim, uma característica fundamental é que as situações do 

homem são progressivamente esclarecidas e que esse esclarecimento funciona para explicar a 

situação anterior. É cada vez menos comum a idéia de que o resultado completa alguma 

definição prévia e, ao contrário, é mais comum que o resultado desenvolva definições 

anteriores.  

Sensemaking para os psicólogos significam fazer sentido as ações que não seguem 

crenças enquanto que, para os etnometodologistas, significam caminhos de argumentação que 

diferenciam as práticas científicas racionais associadas ao pensamento. 

Sensemaking tem a ver com os caminhos em que as pessoas geram suas 

interpretações e não com a interpretação em si, ou seja, foco no processo, o que pode levar a 

conflito, motivação, instabilidade e mudança. 

Segundo Weick (1995), o sensemaking possui características. A primeira é que se 

fundamenta na construção da identidade. As pessoas formam e mudam suas identidades e 

conceitos em parte de como os outros as vêem. Uma segunda característica é baseada na 

retrospectiva, cuja idéia é que as pessoas podem saber o que estão fazendo apenas depois que 

o fizeram. A terceira característica do sensemaking  advém do fato de que as pessoas fazem 

parte da construção do ambiente em que vivem , como atores, representando leis, tomando 

espaços, tempo, ações, de maneira a criar novas formas que não existiam antes. Essas três 

características abordadas trazem impacto no cotidiano da organizações e levam à mudança 

organizacional.  

A palavra sensemaking remete a pensar apenas na individualidade. Porém não se 

pode esquecer que se vive num network de interação, sustentado pela linguagem comum o 

que se configura na característica social do sensemaking. O sensemaking é focado em sinais 

que são estruturas simples e familiares, com os quais as pessoas desenvolvem um grande 

senso do que está acontecendo. O que os sinais virão a ser, depende do contexto. O 

sensemaking é um processo, portanto, sempre em andamento, ele nunca começa e, por 

definição, também nunca termina. As pessoas estão sempre no meio dos processos que se 

tornam algo. Somente quando essas mesmas pessoas focam esse algo num ponto qualquer do 

passado, o que, quando remetido para o contexto de mudança organizacional leva à sugestão 

de Weick (1999) de olhar para o termo “mudando” ao invés de “mudança” organizacional. 
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2.1.3.2 Abordagem Discursiva 

 

Se de um lado os Behavioristas buscam a mudança a partir da mudança do 

comportamento humano, utilizando-se do reforço e punição, o cognitivismo, por outro lado, é 

a busca da mudança da forma como as pessoas pensam (TSOUKAS, 2005). 

Na perspectiva discursiva se está interessado no como as pessoas agem. A base 

do pensamento são conceitos. Os conceitos são expressos por palavras que derivam do 

significado usado em linguagens específicas. O foco está na significação a partir do uso da 

linguagem. Segundo Tsoukas (2005), a mudança organizacional é um processo de construção 

e compartilhamento de novos significados e interpretações das atividades organizacionais. O 

significado vem da forma com que as palavras são utilizadas dentro de determinado contexto. 

Assim, a linguagem não será apenas um meio pela qual a mudança é trazida à tona, mas a 

mudança é produzida pela forma como as pessoas conversam, comunicam-se e as traduzem 

nas atividades práticas. Aprende-se a partir da participação em determinadas formas de vida 

das quais cada um extrai as regras que expressam as normas daquela prática e o mundo surge 

ou é construído a partir dos modos pelos quais as pessoas falam e usam os sistemas de 

símbolos. A mudança torna-se contínua ao invés de ser episódica. Assim, a organização não é 

algo congelado à espera de descongelamento, nem está cristalizada em representações mentais 

na mente. A estabilidade não é uma propriedade do mundo, mas uma construção simbólica 

gerada pelos próprios atores mediante a maneira de falar de práticas passadas, hábitos e 

rotinas.  

A perspectiva discursiva é mais completa e abrangente pois não se limita a 

mudanças por resposta a estímulos e tampouco é vista apenas como um processo de pensar, 

seja do pensar cartesiano, seja do pensar com a vertente na qual os processos de cognição 

articulam contextos sociais e culturais,  dos quais o indivíduo é também um construtor ativo 

de significados e sentido no interior das redes sociais de que participa (BASTOS, 2004). No 

trabalho de Michel Foucault, há uma série de implicações sobre os efeitos do discurso e das 

práticas discursivas. Para ele, a identidade de uma pessoa é meramente um efeito do caminho 

adotado para o uso da linguagem pela comunidade. Essa ponderação leva ao extremo de que o 

homem existe pela forma com que se usa a linguagem (HATCH, 2006). 

A natureza performativa da fala sugere que a comunicação é mais que 

simplesmente um instrumento que alavanca o processo de mudança. A mudança é um 
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processo baseado e dirigido lingüisticamente e a mudança intencional é atingida pela 

comunicação intencional (FORD; FORD, 1995). A justificativa dada por Ford e Ford (1995) 

advém da análise de que a mudança, enquanto um fenômeno organizacional, ocorre num 

contexto humano de interações sociais, que constituem e são constituídas pela comunicação. 

Há que se considerar aqui, que os autores tratam de mudança intencional, entendida como 

uma mudança deliberada e consciente em condições devidamente estabelecidas. São a partir 

dos atos de fala (fala verbal performativa) que se produzem as mudanças. Esses atos de fala 

podem ser assertivos, diretivos, promessas, expressivos e declarativos. Assim, as 

conversações levam às mudanças. Ford e Ford (1995) explicam que as conversações são um 

complexo de ricas informações, um misto que envolve eventos como o ouvir, ver, cheirar, 

tatear; incluem símbolos, artefatos, teatros usados em conjunção com o que se está falando. 

Segundo Lindesmith, Strauss e Denzin (2006), esquemas são definidos pelos 

psicólogos e antropólogos cognitivos como abstrações que servem como base de todo o 

processamento de informações humanas e estão baseados em linguagens e nas perspectivas de 

grupo, e citam Bartlett (1932), que mostra como os elementos lingüísticos influenciam a 

percepção. A percepção implica em dar nome, analogia e inferência aos atos, e esta linguagem 

será tanto mais complexa quanto mais complexa forem os atos. 

 

2.1.3.3 Abordagem emocional 

 

A abordagem funcionalista embora venha considerando alguns aspectos 

voluntaristas e subjetivos, não pode aprofundar-se nas questões da psicologia. Segundo Carr 

(2001), as emoções em processos de mudança organizacional desempenham um papel pela 

dicotomia do pensar racional e o emocional muito comum nas sociedades ocidentais. Essa 

dicotomia surge a partir do princípio da não contradição que visa reduzir a ambivalência e a 

ambigüidade para um mínimo, isto é, se uma posição é certa, então a outra deve estar errada. 

A crítica que se segue a esse princípio surge do fato de que as emoções são apenas atos que 

devem ser submetidos e mantidos sob controle e, portanto, ao modelar os processos de 

mudança, apenas uma parte do comportamento dos atores poderá ser controlado. 

Segundo Carr (2001), a partir do princípio da identidade, essa dicotomia entre a 

racionalidade e a emoção, assume uma inter-relação no qual um não pode ser explicado na 

ausência do outro. Carr (2001), justifica, citando o trabalho e a descoberta de Freud sobre a 
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formação do comportamento por processos conscientes e inconscientes. As emoções e 

emocionalidade são um afeto e, embora os indivíduos sejam conscientes deles enquanto 

manifestação, leva-os a um impulso afetivo efetivamente. São processos mentais cujas 

dinâmicas são na sua maioria desconhecidas, levando então à consideração de que identidade 

do indivíduo (entendida como a essência de ser) não é somente a fonte de resposta afetiva, 

mas também explica a força, intensidade e a robustez dessas respostas. Citando ainda o 

trabalho de Freud, Carr (2001) coloca que o indivíduo ganha sua identidade por meio da 

psicodinâmica do narcisismo e identificação do seu ego-ideal, cujos processos têm conteúdo 

emocional. Esses conceitos da psicanálise tornam-se importantes entender, pois durante 

períodos de mudança organizacional, serão por meio de processos de identificação que os 

indivíduos deixarão seu ego-ideal atual e o substituirão por aquele ideal do grupo. Ao se 

tornar um membro do grupo ou organização, o indivíduo entrega parte de sua individualidade 

e se dá uma relação psicológica com a organização e seus líderes. 

Carr (2001) aponta o trabalho de Schein (1970) em que as relações organização-

indivíduo, assumem a forma de um contrato psicológico no qual há o engajamento num 

processo interativo e influência mútua e de barganha entre o indivíduo e a organização. Essa 

relação tem um conteúdo emocional tendo como causa a  inconsciência, e estará ligada ao 

desenvolvimento da identidade individual, não devendo a relação ser pensada apenas no 

campo de influência e negociação que pressupõe consciência e racionalidade.        

Por outro lado, segundo Carr (2001), o sentimento de exclusão leva a traumas 

emocionais que, dependendo do grau de identificação com o ideal da organização, pode-se 

esperar comportamentos associados ao desalojamento de uma identidade, ou em casos mais 

severos, sentimentos associados a sofrimento e mágoa. Considerando Freud e a mudança 

organizacional, deve-se então entender a necessidade se dar aos membros de uma organização 

tempo para elaborar o desalojamento de uma identidade, ou seja, elaborar o luto. Essa 

consideração é bem diferente de exigir-se prontidão às mudanças, e julgar aqueles que não se 

adequaram rapidamente como resistentes à mudança. 

Segundo Carr (2001), o luto tem três fases: 

-  Negação ou rejeição da idéia de perda que é sempre ligada a uma representação 

mental ou representação de perda do objeto. 

-  Resignação e aceitação da perda do objeto. 

-  Adaptação da vida sem o objeto. 
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O sofrimento e desalojamento da identidade devem ser entendidos como o 

desenvolvimento do ego e ideal organizacional e, assim, no gerenciamento da mudança 

sugere-se compreender as dinâmicas dos grupos na elaboração do luto no processo de 

mudança (CARR, 2001). 

Em uma abordagem que leva em conta dois níveis – individual e organizacional, 

Huy (1999), coloca dois construtos: 

- Inteligência Emocional, como uma parcela da inteligência social que envolve 

a habilidade para monitorar por iniciativa própria os sentimentos e emoções de 

outros para discriminar entre eles e usar a informação que guiará a forma de 

alguém pensar e agir.  Facilita a mudança e a adaptação social no âmbito 

individual 

- Capacidade emocional, como a habilidade de uma organização em aceitar, 

reconhecer, monitorar, discriminar, e atender para as emoções de seus 

membros e manifestá-las nas normas e rotinas organizacionais. Facilita a 

mudança radical no nível organizacional. Uma organização emocionalmente 

capacitada não necessariamente precisa que todos seus membros sejam 

emocionalmente inteligentes. 

 

Huy (1999) propõe, então, que no nível mezo se dê a Dinâmica Emocional que 

são os comportamentos que se refletem a partir das rotinas organizacionais e que são 

expressos por estados emocionais específicos. Em sua proposição, Huy (1999), chama como 

Dinâmica da Mudança três processos que no nível mezo, são críticos para a ocorrência da 

mudança, a Receptividade, a Mobilização e a Aprendizagem e descreve os aspectos 

emocionais envolvidos: 

1o - Receptividade: Disposição em considerar e reconhecer a legitimidade dos 

propósitos. Denota uma interpretação, atitude (cognitiva e emocional) para aceitar a 

necessidade das mudanças propostas. É um processo contínuo de sensemaking e sensegiving 

conduzido pelos membros da organização. Três antecedentes contribuem para a mudança 

organizacional no processo de receptividade: a empatia, a reconciliação e a identificação 

2o - Mobilização: no âmbito individual, mobilização refere-se à ação concreta 

tomada por uma pessoa na direção da mudança. No nível organizacional, mobilização refere-

se ao processo de corrida e propulsão dos diferentes segmentos da organização de forma a, 
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juntos, realizar objetivos comuns de mudança. Envolve colaboração entre os times, 

compromisso organizacional, energia emocional. O antecedente nesse processo é o 

encorajamento. 

3o - Aprendizagem: a dimensão emocional do aprendizado organizacional surge 

da interação dos componentes afetivos da receptividade organizacional (interpretação) e da 

mobilização coletiva (ação) previamente discutida. A não satisfação com os resultados pode 

aflorar sentimentos desconfortáveis. Quando as pessoas agem (mobilizam-se) vão encontrar 

resultados de suas ações que elas não esperavam. Nessas circunstâncias avaliam e aprendem 

com esses resultados e cresce a receptividade por alternativas e as pessoas voltam a se 

mobilizar. O contínuo aprendizado é necessário para a mudança pela natureza de risco e 

imprevisibilidade. O aprendizado aumenta a chance de realização e a autenticidade e 

descontração promovem o processo de aprendizado. 

 

2.1.4 Abordagem do Paradigma Védico 

 

Druhl, Langstaff e Monson (2001) criticam a tipologia e as metáforas 

mecanicistas por identificarem que o elemento subjetivo da consciência dos membros da 

organização e a consciência coletiva da organização não estão contemplados. Propõe um 

paradigma que leva em consideração uma holística para a mudança. Esse paradigma advém 

da ciência Védica cuja origem se encontra nas técnicas de meditação transcendental. 

Fundamentam a proposta por considerarem que esse paradigma responde ao entendimento dos 

aspectos estruturais, sociocomportamentais e individuais, necessários para o entendimento e 

mudança da organização, bem como, incorporam os aspectos dos dois paradigmas acima 

expostos. 

Assim, como no caso da relação entre fisiologia individual e sua consciência, a 

ciência Védica considera recíproca a relação entre os grupos sociais e sua consciência 

coletiva. Druhl, Langstaff e Monson (2001) consideram que a qualidade da consciência 

coletiva de cada grupo influencia a qualidade do funcionamento do grupo e, por conseguinte, 

influencia a qualidade da consciência dos seus membros. 

A partir dessa consideração, Druhl, Langstaff e Monson (2001), consideram como 

valor prático da ciência Védica a utilização de suas técnicas para o desenvolvimento da 
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consciência coletiva e, por conseguinte, da consciência individual. Dentre essas técnicas está a 

meditação transcendental. 

O paradigma Védico apresenta uma visão integrada da organização na qual os 

diversos interesses dos seus membros, acionistas e de seus stakeholders possam ser 

harmonizados. Nesse paradigma, todos os aspectos da organização, tais como, estrutura, 

interação social, interesses individuais, são expressões de uma mesma consciência. Druhl, 

Langstaff e Monson (2001) consideram essa proposição plausível uma vez que as 

organizações são estabelecidas e criadas por indivíduos empreendedores e líderes de uma 

sociedade baseada em seus valores e visões compartilhados. 

Segundo, Druhl, Langstaff e Monson (2001) as práticas de técnicas de meditação 

transcendental por um determinado número suficiente de membros em uma organização, pode 

levar a mudanças organizacionais melhorando o ambiente organizacional e levando a 

organização a atingir seus objetivos.     

 

2.2  MUDANÇA INDIVIDUAL 

 

George e Jones (2001) discorrem sobre os pensamentos a cerca da mudança 

organizacional. De um lado citam o trabalho de Lewin (1951) que coloca as pessoas no centro 

das mudanças organizacionais pela batalha que empreendem, como as resistências individuais 

à mudança, os hábitos, rotinas e a insegurança com o desconhecido. Num nível mais macro os 

autores citam Hannaan e Freeman (1984), que minimizam o papel das pessoas no processo de 

mudança, ponderando que a inércia e a inaptidão para as mudanças fazem com que a 

organização não seja capaz de adaptar-se à mudança do ambiente e são eliminadas e 

substituídas por outras formas ou organizações mais habilitadas a competir. George e Jones 

(2001) justificam a importância dos indivíduos na análise das mudanças organizacionais, em 

oposição à argumentação da escola da ecologia populacional, por considerar que são os 

indivíduos os criadores das organizações e que as perpetuam. 

Segundo Piderit (2000), em resposta para a corrida às mudanças, as organizações   

estão adotando estruturas mais ágeis, com mais poder distribuído para as pessoas, e orientadas 

para o trabalho em equipe. Como as estruturas vem se modificando, as diferenças de status 

têm diminuído e os empregados passam a esperar um maior envolvimento nas decisões sobre 

a mudança organizacional. As bem sucedidas adaptações organizacionais advém mais do 
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suporte e entusiasmo dos empregados para as mudanças propostas do que simplesmente na 

superação das resistências à mudança. 

Kotter (1995) relata sua vivência com mais de 100 empresas que se refizeram no 

objetivo de ficarem mais competitivas. Ele relata alguns erros que devem ser evitados visando 

prevenir surpresas nos processos de mudança. A maior parte desses erros dizem respeito a 

ações com os membros da organização, como: 

1- Formar uma coalizão poderosa - encorajar o time a trabalhar em equipe dar ao 

grupo poder suficiente para liderar a mudança; 

2- Comunicar a visão - usar todo veículo possível para comunicar a nova visão e 

estratégia e reforçar os novos comportamentos pelo exemplo dado pela coalizão;  

3- Dar poder aos outros para que atuem dentro da visão - Eliminar obstáculos à 

mudança, efetuar mudanças na estrutura que minam a visão. Encorajar a tomada de risco, as 

idéias, atividades e ações não tradicionais;  

4- Planejar e criar vitórias de curto prazo - planejar e criar melhorias de 

performance que sejam visíveis, reconhecer e reforçar os funcionários envolvidos nessas 

melhorias; 

5 - Consolidar as melhorias e produzir mais mudanças - usar crescentemente a 

credibilidade gerada. Contratar, promover e desenvolver empregados que possam 

implementar a visão  

Lau e Woodman (1995) colocam que os processos cognitivos dirigem as respostas 

das pessoas quanto às mudanças organizacionais. As percepções e avaliações dos indivíduos 

são feitas pelos seus esquemas individuais. Um esquema é uma estrutura cognitiva que 

representa o conhecimento organizado sobre um conceito ou um estímulo. O esquema contém 

os atributos do conceito e as relações entre os atributos. Assim um esquema ajuda as pessoas a 

simplificar, gerenciar efetivamente e dar sentido das informações que circundam o ambiente, 

e guia a cognição, a interpretação e os caminhos para entender os objetos e eventos. 

George e Jones (2001), conceituam esquemas como estruturas cognitivas abstratas 

que contêm um conhecimento a respeito de um estímulo ou conceito. Os esquemas são 

utilizados para interpretar as informações. A importância desse conceito segundo os autores 

está no entendimento dos esquemas para a mudança individual nas organizações, porque o 
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centro das mudanças está na mudança dos valores, crenças, comportamentos e esquemas 

interpretativos dos membros da organização 

Lau e Woodman (1995) apontam que três dimensões são identificadas para os 

esquemas. A casualidade que dá às pessoas um modelo referencial das seqüências e conexões 

entre os eventos e as pessoas. A segunda dimensão chamam como valência, que dá ao 

indivíduo a possibilidade de avaliar a significância do evento, pessoa, processo ou suas 

relações. A terceira dimensão é a Inferência, que dá as pessoas a capacidade de fazer 

predições do futuro. 

O desenvolvimento de esquemas é baseado no passado e nas crenças dos 

indivíduos. No nível individual um esquema focado em mudança será logicamente 

influenciado pela disponibilidade pessoal de fatores associados à mudança. Assim pessoas 

abertas à novas idéias podem contribuir para com a mudança (LAU; WOODMAN, 1995).  

George e Jones (2001), propõem um modelo de processo de mudança, no qual os 

indivíduos, ao notarem uma discrepância ou inconsistência com o seu esquema prévio reagem 

emocionalmente colocando em marcha o processo de mudança. Ao longo do processo existem 

potenciais fontes de resistência à mudança uma vez que as pessoas são expostas a 

informações inconsistentes com os seus esquemas e preferem seus velhos esquemas a mudá-

los.  

Assim, ao considerar que as mudanças na organização ocorrem a partir da 

mudança do esquema de seus membros, aspectos sociais e contextuais poderão tanto encorajar 

como desencorajar a mudança. As reações emocionais às discrepâncias é um sinal importante 

de que há uma situação que merece atenção imediata. Essa emoção coloca os indivíduos em 

estado de prontidão para lidar com a discrepância e mobiliza os processos comportamentais e 

cognitivos. Essa tensão os leva a um processo de dar sentido, o que reforça a relevância das 

reações emocionais às discrepâncias para o gerenciamento das mudanças de forma a dirigir a 

atenção para uma pressão, problema ou oportunidade e assim mudar a perspectiva ou o 

esquema.  
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2.3 PARADOXOS DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

Caldas (2005), expõe que a categorização dos campos paradigmáticos apresentada 

por Burrell e Morgan (1979) foi alvo de crítica, pois gerou polarização e segregação numa 

excessiva ortodoxia.  Essa ortodoxia é endereçada por trabalhos que defendem o diálogo e o 

desenvolvimento de trabalhos interparadigmáticos ou multiparadigmáticos. Ao abordar esse 

assunto, convém a reflexão sobre paradoxos.   

Luscher, Lewis e Ingran (2006) exploram o tema paradoxos em mudança 

organizacional, e citam vários autores que definiram o termo. Mencionam, por exemplo, 

Quinn e Cameron (1988), para os quais, paradoxo denota a presença simultânea de elementos 

mutuamente excludentes, sejam estes demandas, emoções ou idéias. Luscher, Lewis e Ingran 

(2006), citam também Handy (1994), que coloca que os paradoxos são estímulos ao cérebro, 

pois desafiam a lógica e citam ainda,  Smith e Berg (1997) para quem os paradoxos são fonte 

de paralisia organizacional, uma provocação para a discordância entre grupos que os leva a ter 

dificuldade para a geração de sentido. Para Luscher, Lewis e Ingran (2006), paradoxo se 

estabelece quando os elementos dos pensamentos, ações e emoções das pessoas se mostram 

lógicos quando considerados isoladamente, são mutuamente excludentes quando justapostos. 

Ranson, Hinnings e Greenwood (1980) colocam que uma mudança pode ocorrer 

em função de paradoxos nas restrições e limitações em uma organização e dá, como exemplo, 

a necessidade de uma organização crescer e tornar-se mais burocrática, e ao mesmo tempo 

convivendo com um ambiente turbulento que exige flexibilidade e agilidade 

Segundo Poole e Van de Vem (1989), um paradoxo é um dizer que coloca em 

oposição duas teses aceitas. Um paradoxo teórico leva os ouvintes a reconsiderar seu conjunto 

de opiniões e premissas. Um paradoxo lógico consiste então de duas proposições contrárias 

ou mesmo contraditórias que são definidas por argumentos que soam corretos. Um exemplo é 

o paradoxo de Liar – Eu sempre minto – Será essa assertiva falsa ou verdadeira? Muitos 

filósofos como Aristóteles, Russel tentaram resolvê-lo. Os paradoxos permitem discutir as 

premissas, levam a novas perspectivas, e colocam o problema em diferentes caminhos, 

levando a diferentes focos de pesquisa (POOLE; VAN de VEN, 1989).    

Três categorias de paradoxos contribuem para o entendimento de como a mudança 

organizacional interfere nas demandas de trabalho, nas relações e nos sistemas conforme 

Luscher, Lewis e Ingran (2006): 
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a)  O primeiro é o paradoxo da performance que coloca sob tensão os 

administradores que são desafiados a implantar práticas que visam dar maior 

competitividade às empresas  como modelos de gestão que dão maior 

autonomia aos empregados e responsabilidade própria pelos resultados e, por 

outro lado, ao mesmo tempo esses mesmos administradores se vêem obrigados 

a determinar quais os objetivos a serem perseguidos; 

b)  O olhar sob a perspectiva da construção social, a identidade individual é 

formada por meio de relações sociais. No entanto, ao mesmo tempo a 

identidade de um grupo é formada pelas identidades individuais de seus 

membros. O paradoxo da pertença discorre que o indivíduo, sob tensão, 

percebe que a despeito de sua visão pessoal deve assumir uma posição distinta 

em benefício do grupo;  

c)  O terceiro paradoxo, da organização, mostra as tensões que processos de 

organização podem criar. Distinções, pela natureza de múltiplos constituintes 

da organização, obrigam-na a levar a direções opostas, como o conflito de 

práticas de empowerment e controle, ou autonomia vis a vis à limitação para 

tomada de decisão apenas no nível gerencial (LUSCHER; LEWIS; INGRAN, 

2006). 

 

Já para Poole e Van de Ven (1989), a teoria organizacional traz à tona alguns 

paradoxos. O paradoxo social, no qual a explicação do comportamento pode ser função 

estrutural ou pode ser produto de uma ação propositada. Outro paradoxo está na mudança 

organizacional, explicada a partir de um estado de estabilidade que repentinamente se rompe 

ou a incorporação de estabilidade e mudança continua na mesma teoria, confrontando 

definições opostas. 

Para Poole e Van de Vem (1989), há quatro formas de posicionar-se diante dos 

paradoxos. A primeira é manter as teses dos paradoxos separadas. A segunda, é utilizá-los em 

diferentes situações ou contextos sociais. A terceira é separá-los temporariamente dentro de 

um mesmo contexto e a última é resolvê-los a partir de uma nova perspectiva. 

Como os membros de uma organização devem posicionar-se diante dos paradoxos 

é, para Luscher, Lewis e Ingran (2006), uma posição paradoxal. “Paradoxo é uma construção 

mental e, portanto, pode ser mentalmente dissolvido e um paradoxo é inerente a toda vida 
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social e, portanto não pode ser dissolvido, apenas vivê-lo” (LUSCHER; LEWIS; INGRAN, 

2006, p. 500, Tradução nossa). 

 

2.4 MUDANÇA ORGANIZACIONAL – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Armenakis e Bedeian (1999), analisam a literatura de mudança organizacional  e 

classificam a pesquisa em  quatro temas, o primeiro relativo ao conteúdo, o segundo em 

relação ao contexto, o terceiro relativo aos processos e, por fim, os temas relativos aos 

resultados. 

Os autores observaram que a pesquisa relativa ao conteúdo da mudança 

organizacional enfoca os fatores que comprometem os esforços para a mudança, tais como 

orientação estratégica, estrutura organizacional, e sistemas de performance e incentivos. 

Burke e Litwin (1992), colocam que a Mudança Organizacional tem inúmeras 

variáveis mudando ao mesmo tempo, sejam as mudanças do ambiente, sejam as freqüentes 

resistências humanas, que criam uma confluência de processos difíceis de predizer e de 

controlar. Burke e Litwin (1992) trabalham em duas linhas de pensamento, a primeira como 

as organizações funcionam e a segunda como podem ser deliberadamente mudadas.  

Burke e Litwin (1992) discorrem sobre os modelos de causa-efeito, de 

contingência. No primeiro, a falta de congruência entre a estratégia e a estrutura produzem 

baixa performance organizacional.  O segundo coloca um alinhamento inadequado entre o 

ambiente externo e a estrutura, que também produzem ineficiência organizacional. Os autores 

consideram que o número de pontos que precisam estar alinhados e congruentes, é grande e 

não há uma fórmula que permita saber se houve o alinhamento desejável ou não, para 

produzir o efeito desejável. A partir dessa constatação os autores desenvolvem um framework 

que atende quais as dimensões organizacionais são chave para uma mudança bem sucedida e 

como essas dimensões devem ser interligadas para atingir os objetivos da mudança. O modelo 

dos autores distingue cultura, de clima organizacional. Para eles cultura organizacional 

descreve o conjunto de normas e valores que guiam um sistema social. Já clima 

organizacional é definido como as percepções dos indivíduos sobre como o local onde 

trabalham é gerenciado e quão efetivamente os indivíduos e seus colegas trabalham juntos. 

Assim os autores consideram que há um conjunto de variáveis que influenciam e são 

influenciadas pelo clima organizacional e outras que influenciam e são influenciadas pela 
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cultura. Definem então dois conjuntos distintos de dinâmica organizacional.  O primeiro é 

associado ao nível transacional do nível de comportamento humano que dizem respeito ao 

clima organizacional, isto é das interações do dia a dia. O segundo conjunto de dinâmicas 

organizacionais é transformacional no qual as mudanças requerem trocas de valores, há uma 

mudança genuína na organização. 

O modelo de Burke e Litwin (1992) é casual e consiste e há uma inter-relação 

entre as variáveis eleitas pelos autores. São consideradas variáveis como missão e estratégia, 

liderança, cultura organizacional, valores individuais, clima de trabalho, estrutura, sistemas e 

processos entre outras, que se interrelacionam (Fluxograma 1). Os autores consideram ainda 

que são as mudanças no ambiente, (ambiente competitivo, novas regras governamentais, 

inovações tecnológicas) que são o ponto de partida das mudanças, e não os líderes, embora 

façam toda a diferença especialmente aqueles que sabem fazer uma leitura adequada do 

ambiente externo, captam essas mudanças no ambiente e atuam proativamente diante delas 

dentro da organização.   

Armenakis e Bedian (1999) também apontam que o foco dos temas relativos ao 

contexto estão nas forças do ambiente interno e externo. As condições externas são relativas 

aos aspectos governamentais, tecnológicos e de competição no mercado ao passo que as 

forças internas são as relativas ao grau de especialização ou especificidade do trabalho, 

experiências anteriores com mudanças e nível de inatividade organizacional. 
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Ambiente Externo

Valores e Necessidades
Individuais

Missão e Estratégia Cultura Org.

Estrutura

Práticas Gerenciais

Políticas e 
Procedimentos

Clima trabalho

Motivação

Liderança

Tarefas e Competências
Individuais

Performance Individual
e Organizacional

 
Fluxograma 1 – Modelo de Mudança e Performance Organizacional 
Fonte: Burke e Litwin (1992) 

 

Damanpour (1991) em seu trabalho sobre inovação organizacional com o uso de 

meta-análise, coloca que existem variações nos estudos sobre inovação. Sua ponderação parte 

da distinção da inovação organizacional da inovação tecnológica. Para Damanpour (1991) 

existem também dimensões diferentes da inovação, como a diferença entre o início da 

inovação e a implantação dela. Outra diferença diz respeito quanto ao tipo da inovação, se é 

incremental ou radical. Assim fica claro que a inovação é um campo de estudo muito 

abrangente. Damanpour (1991), em seu estudo, procura examinar quais as propriedades que 

aceleram a inovação. Interessante pontuar a definição de inovação do autor, que pode ser 

considerado como um novo produto ou serviço, um novo processo tecnológico, uma nova 

estrutura ou sistema administrativo, ou um novo plano dos membros da organização. Assim 

inovação é a adoção de algo gerado internamente ou comprado (equipamento, sistema, 

política, programa, processo, produto ou serviço) que seja novo para a organização que o está 

adotando. É a partir dessa definição de Damanpour (1991) que se coloca que a inovação é o 

significado de mudança na organização como resposta às mudanças nos ambientes internos e 

externos ou como uma ação premeditada para influenciar o ambiente.  
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2.5 VALORES E MUDANÇA ORGANIZACIONAL – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

O estudo de valores, segundo Ros (2006), teve um grande avanço a partir dos anos 

80, mas as suas raízes se encontram no desenvolvimento da sociologia e psicologia. Entre as 

contribuições da sociologia, a autora destaca Thomas e Znaniecki com a obra sobre a 

imigração polonesa nos Estados Unidos, intitulada, The Polish Peasant. Além desses autores, 

Talcott Parsons é também citado como um autor da tradição sociológica, tendo trabalhado o 

conceito de valor a partir do conceito de ação social. Ros (2006) elege em seu texto como 

representantes da psicologia Maslow e Rokeach. A autora lembra que o livro de Maslow, 

Motivation and personality traz a contribuição da definição de sete necessidades humanas que 

são hierarquizadas e serão satisfeitas somente quando as básicas tiverem também sido 

satisfeitas. O trabalho de Rokeach (autor do livro The Nature of Human Values), também é 

abordado por Ros (2006), por trazer também para o estudo de valores uma valiosa 

contribuição para a conceituação desse construto. Um instrumento de medição da prioridade 

de valores foi construído por Rokeach, o Rokeach Value Survey (RVS) além do 

desenvolvimento da autoconfrontação, como técnica de mudança de valores. 

Rohan (2000) relaciona ao longo de seu trabalho que os primeiros estudos sobre 

valores, se concentravam nas diferenças individuais para organizar um conjunto de traços 

humanos relevantes. Assim, cita os trabalhos de Alexander Shand sobre a teoria do caráter e o 

filósofo Eduard Spranger que sugeriu a presença de seis tipos de valores presentes em todas as 

pessoas e que as dominavam em diferentes proporções. Esse trabalho, informa Rohan (2000), 

inspirou a primeira versão de Allport, de um instrumento de estudo de valores, que foi muito 

utilizado por muitos anos como uma forma de medir o efeito dos seis tipos de valores e sua 

prioridade para as pessoas. 

Em sua análise histórica, Ros (2006) coloca ainda os trabalhos de MacClelland e 

Kohn e Schooler que estudaram a relação entre estrutura social e valores. A contribuição 

recente e mais importante se encontra nos trabalhos de Shalom H. Schwartz, que a partir de 

seu trabalho em conjunto com BilsKy, Toward a Universal Psychological Stricture of Human 

Values, e o desenvolvimento de uma teoria transcultural sobre os valores pessoais em 46 

países chegou a uma teoria na qual dez tipos motivacionais de valores se estruturam em duas 

dimensões bipolares (ROS, 2006). 
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Ao longo do desenvolvimento da teoria de valores ,alguns estudos mostraram os 

tipos de valores, como Spranger que apresentou seis tipos e Morris que apresentou treze tipos. 

Seguiram-se a eles Rokeach com 36 tipos de valores e, por último, Schwartz, que desenvolveu 

uma teoria sobre a estrutura do sistema de valores focando no aspecto motivacional contido 

em cada valor. 

 

2.5.1 Valores Individuais 

 

Dentre as definições para valores, Ros (2006) coloca a definição encontrada no 

trabalho de Thomas e Znaniecki, a partir de um estudo histórico da imigração polonesa para 

os Estados Unidos. A definição parte de uma consideração que foi a introdução do conceito 

de atitude, como significado das coisas para as pessoas. Ros (2006) interpreta que os autores 

vêem a atitude como um processo no qual alguém entende uma situação, e decide, então, 

como agir. As atitudes não serão entendidas se não abordarem o conceito do indivíduo 

diferentemente a um sentido em que atitudes espelham apenas emoções e comportamentos.  

Conforme Ros (2006) os autores, Thomas e Znaniecki, definem  valor social, como qualquer 

dado que tenha conteúdo empírico acessível aos membros de um grupo social e um 

significado a respeito do qual  possa ser objeto de atitude.  

Rohan (2000), a partir do conceito de auto-esquema, que são organizados pelo 

sistema de valores discorre sobre o pensamento de Kluckhohn sobre valores. Kluckhohn 

(1951, apud ROHAN, 2000) afirma que sem um sistema de valores, os indivíduos não 

poderiam conseguir o que eles desejam e precisam de outros indivíduos, seja de forma pessoal 

ou emocional. Kluckhohn (1951, apud ROHAN, 2000) coloca também, que sem um sistema 

de valores, os indivíduos não poderiam se sentir aptos a medir e ordenar um propósito. Para 

Kluckhohn (1951, apud ROHAN, 2000, p.257), “Valor é uma concepção, explícita ou 

implícita, distintiva de um indivíduo ou característica de um grupo sobre o desejável, que 

influencia a seleção de formas, meios e fins existentes de ações acessíveis”. Nessa definição, 

os valores estão internalizados por quem pratica a ação e provoca o comportamento. 

Conforme Rohan (2000), Rokeach define valores como uma crença que suporta 

um modo específico de conduta ou um estado final de existência que é preferível 

pessoalmente ou socialmente em oposição ou conexão com outro modo de conduta ou estado 
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final de existência. Assim, valores são crenças que servem como guia para o nosso 

comportamento.  

Ros (2006) e Rohan (2000) explicam que Rokeach distingue dois tipos de valores, 

os terminais, e instrumentais. Os valores terminais (ou gols) respondem às necessidades 

humanas como pessoais (felicidade, harmonia interna, realização) ou sociais (relações 

pessoais, segurança familiar). Os valores instrumentais (modos de conduta), se constituem 

daqueles relativos à existência humana, podendo ser morais (honestidade, responsabilidade, 

cuja falta provoca culpa) ou de competência (auto-realização, ser eficaz, imaginativo, cuja 

falta provoca sentimento de ineficiência). Essa distinção entre valores terminais e 

instrumentais não se mostrou útil. 

 

Modelo de Schwartz 

No desenvolvimento de sua teoria, Schwartz (1994) coloca o propósito de 

Rokeach de se ter uma teoria transcultural que permita comparar os valores de qualquer país 

com outro. Schwartz (1994) coloca, então, que há na bibliografia cinco traços na definição 

conceitual de valores que diferencia de outros conceitos ligados como necessidades e atitude, 

são eles: 

(I) uma crença, (II) valores pertencem a fins desejáveis ou a formas de 

comportamento, (III) transcendem a situações específicas, (IV) guia a seleção ou avaliação de 

comportamentos, pessoas e acontecimentos e (V) valor se organiza por sua importância 

relativa a outros valores para formar um sistema de prioridade de valores.   

Schwartz (1994) define valores como metas desejáveis e transituacionais, que 

variam em importância, valem como princípios na vida de uma pessoa ou de outra entidade 

social. Valores vistos como metas têm uma implicação fundamental para a teoria, pois o que 

diferenciará os valores é o tipo de meta motivacional que ele expressa. 

Schwartz (1996) aborda a relação entre valores e motivação colocando que a fonte 

dos valores está nas exigências universais humanas, que preexistem nos indivíduos. As 

necessidades citadas por Schwartz (1996) são as seguintes: 

1- Necessidades biológicas do organismo; 

2- Necessidades sociais relativas das interações interpessoais; 
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3- Necessidades socioinstitucionais referentes à sobrevivência e bem-estar dos 

grupos. 

 

Essas necessidades são representadas de forma consciente pelas pessoas como 

valores e metas a serem atingidos. Assim, os indivíduos simbolizam suas necessidades e as 

comunicam a partir da socialização do indivíduo e do aprendizado das maneiras culturalmente 

aceitas.  Schwartz (1996) continua ao afirmar que a função dos valores no processo 

motivacional é fundamental por fornecerem o significado cognitivo e cultural para as 

necessidades. As necessidades, então, são transformadas em metas e intenções. Schwartz 

(1996), coloca que os grupos e indivíduos externalizam essas necessidades de forma cognitiva 

por meio de valores específicos que comunicam, coordenam e racionalizam o comportamento. 

A partir dessas três necessidades (SCHWARTZ, 1994) derivaram os dez tipos motivacionais 

de valor. No quadro 1 a seguir se encontram os dez tipos motivacionais, com sua definição, 

exemplos e quais as necessidades universais humanas que derivaram cada tipo de valor. 
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Definição Exemplos de Valores Fontes 
Poder: status social sobre as pessoas e os 
recursos. Poder social, autoridade, riqueza. Interação, grupo 

Realização: sucesso pessoal mediante a 
demonstração de competência, segundo critérios 
sociais. 

Bem-sucedido, capaz, ambicioso. Interação, grupo 

Hedonismo: prazer e gratificação sensual por si 
mesmo. Prazer, desfrutar a vida. Organismo 

Estimulação: entusiasmo, novidade e desafio na 
vida. 

Audacioso, uma vida variada, uma 
vida excitante. Organismo 

Autodeterminação: pensamento independente e 
escolha da ação, criatividade, exploração. Criatividade, curioso, liberdade. Organismo, interação 

Universalismo: compreensão, apreço, tolerância e 
atenção com o bem estar de todas as pessoas e da 
natureza. 

Tolerância, justiça social, 
igualdade, proteção do meio 
ambiente. 

Grupo, organismo 

Benevolência: preservação ou intensificação do 
bem-estar das pessoas com as quais se está em 
contato pessoal freqüente. 

Ajuda, honesto, não rancoroso. Organismo, grupo, 
interação 

Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos 
costumes e idéias oferecidas pela cultura 
tradicional ou a religião. 

Humilde, devoto, aceitar minha 
parte na vida. Grupo 

Conformidade: restrição das ações, tendências e 
impulsos que possam incomodar ou ferir os 
outros e contrariar expectativas ou normas 
sociais. 

Polidez, obediência, honra aos pais 
e pessoas mais velhas. Interação, grupo 

Segurança: segurança, harmonia e estabilidade da 
sociedade, das relações e de si mesmo. 

Segurança nacional, ordem social, 
idôneo. 

Organismo, grupo, 
interação 

Quadro 1: Tipos motivacionais de valor  
Fonte: Schwartz (1994) 

 

O estudo de valores tem importância para o entendimento das suas relações com 

atitudes e comportamento (SCHWARTZ, 1996). 

 

2.5.2  Valores, Atitudes e Comportamento 

 

Segundo Ros (2006), está-se sempre desenvolvendo atitudes quando se assume 

uma posição favorável ou desfavorável diante de coisas, pessoas ou acontecimentos, uma vez 

que há uma interação ativa com o mundo físico e social. Ros (2006) define atitude como 

orientações avaliativas sobre um objeto e tem três componentes: cognitivo, avaliativo e 

comportamental.  Os indivíduos desenvolvem atitudes para ajudar a entender a realidade e a 

se posicionar perante ela, a orientar a conduta e justificar as ações individuais. Segundo Katz 

(1960, apud ROS, 2006)  as atitudes cumprem quatro funções para o ser humano: utilitárias, 
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de defesa do eu, de expressão de valores e de conhecimento. Essas funções podem aparecer ao 

mesmo tempo para com um mesmo objeto ou evento. 

Para Grube, Mayton e Rokeach (1994), as atitudes são uma avaliação, prescritiva-

poscritiva e casual sobre objetos e situações. As atitudes tâm propriedades motivacionais que 

predispõe os indivíduos a responderem preferencialmente em relação aos objetos e situações, 

o que as discriminam por suas atitudes diante de objetos e situações nas diferentes situações 

de pressão ou controles sociais. 

Segundo Ros (2006) vários autores evidenciam a relação entre valores, atitudes e 

comportamento. Rokeach (1973, ROS, 2006) considera a existência de uma relação entre 

valores, atitudes e conduta e aponta que aquelas pessoas com um auto-conceito do self mais 

articulado mostram uma relação maior entre valores, atitudes e comportamento. Ros (2006) 

cita os estudos sobre autovigilância do eu de Snyder e DeBono, que desenvolveram como 

medida indireta da funçâo das atitudes, o traço de personalidade de autovigilância. Os autores 

concluiram que as pessoas que apresentaram pontuação baixa em autovigilância são 

expressivas de seus valores enquanto que as atitudes das pessoas que pontuam alto em 

autovigilância cumprem uma função de adaptação social, o que constitue uma evidência para 

a relação valores, atitudes e comportamento. 

Ros (2006) salienta que apesar dos trabalhos sobre a relação valores, atitudes e 

comportamento, o tema ainda é polêmico. Ros (2006) coloca que as teorias de expectativas-

valor põem foco nas atitudes mas não contemplam o papel dos valores por um lado. Por outro 

lado, Rokeach centra nas relações valores, atitudes e comportamento e Schartwaz nas relações 

valores e comportamento e cita a contribuição de Kristiansen e Hotte que procura integrar 

num único modelo essas visões. Para Kristiansen e Hotte (1996), a identidade e a moral 

afetam  as relações valores-atitude-comportamento. Kristiansen e Hotte (1996), a partir de 

estudos com base nos valores mostram que embora haja relação entre valores-atitudes-

comportamento, elas são fracas. Algumas variáveis moderadoras da relação valores-atitudes-

comportamento apontaram que valores tem um papel mais forte na explicação de atitudes já 

tomadas, do que um papel como guia para o desenvolvimento de atitudes. Kristiansen e Hotte 

(1996), colocam ainda que a natureza do desenvolvimento moral e do autoconceito 

determinam quando e para quem alguém usará os valores esperados como guia atitudinal e 

comportamental.      

Bagozzi (1992) coloca que atitude é a avaliação do indivíduo  positiva ou negativa 

ao performar o comportamento. Bagozzi (1992) analisa as teorias de atitudes, TRA (Teoria da 
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Ação Racional) de Ajzen e Fishbein (1980), Teoria da Ação Planejada  de Ajzen (1987, 1991) 

e Ajzen e Madden (1986) e a Teoria da Ação Motivada de Bagozzi e Warshaw (1990). 

Segundo Bagozzi (1992) por muito tempo as teorias de atitude confundiram, avaliações ou 

processos avaliativos, com respostas emocionais, bem como negligenciaram os processos 

motivacionais que governam as decisões e estimulações das ações.  

A TRA – Teoria da Ação Racional, considera que o comportamento é determinado 

diretamente por uma intenção em performar um comportamento. Intenção por sua vez é 

influenciada por atitude. A teoria considera também que o comportamento é determinado por 

normas subjetivas (percepção da pressão social para performar ou não o comportamento). 

Sua representação encontra-se no fluxograma 2. 

A teoria se sustentou por muito tempo pela sua praticidade e é aplicada com 

sucesso no contexto de consumidores, eleições, recreação e comportamento organizacional. 

Bagozzi (1992) coloca ainda que o principal fundamento é que os comportamentos são 

endereçados por controle voluntário (uma ação que o indivíduo é apto ou pretende 

performar, e cuja execução não há fatores de impeditivos)  

 

Crenças e
Motivações

Atitude

Norma 
Subjetiva

ComportamentoIntenção

Crenças e 
Avaliações

 
Fluxograma 2: Teoria da Ação Racional 
Fonte: Bagozzi (1992) 

 

Bagozzi (1992) coloca que Ajzen, para evitar que comportamentos não ficassem 

explicados apenas sob o controle voluntário, desenvolveu a Teoria da Ação Planejada, com a 

inclusão de um novo antecedente às intenções, que foi chamado como controle 

comportamental percebido (crença da pessoa em como será difícil ou fácil performar um 

comportamento).Isso significa dizer que o comportamento não é explicado apenas por 

controle voluntário, mas também as ações são sujeitas a interferências interna e externa A 

ligação entre controle comportamental percebido e intenção é baseado na premissa que o 

primeiro tem implicações motivacionais, uma vez que, intenções formarão um 

comportamento somente quando as crenças pessoais comportarem performar aquele 

comportamento.  Assim em relação a TRA o controle comportamental percebido leva em 
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conta também as deficiências pessoais ou obstáculos externos que podem impedir a execução 

de um ato (Fluxograma 3). 

 

 
Fluxograma 3: Teoria da Ação Planejada 
Fonte: Bagozzi (1992) 

 

Uma questão filosófica, não resolvida pela Teoria da Ação Planejada,  é definir se 

uma ação poderia ser em parte voluntária e em parte não voluntária. Pesquisadores como 

Liska, Ajzen e Madden assumem que sim. Então dois tipos de comportamentos se 

apresentam, os intencionais e os não intencionais 

- intencionais: ação intencional requer que um ator tenha uma razão para agir 

(baseado, por exemplo, nas suas atitudes ou normas subjetivas) e assim 

acredita que deve iniciar as etapas necessárias para a ação. 

- Não intencionais: é um movimento ou resposta que, tipicamente, surge de 

coersão, hábitos, impulsos ou reflexos, não baseados em razões e nem 

planejados. 

 

2.5.3  Auto – Confrontação de Valores 

 

Grube, Mayton e Rokeach (1994) discorre sobre Auto – Confrontação dos Valores 

como um método para iniciar mudanças ou fortalecer a estabilidade nas crenças, atitudes, 

valores e comportamentos. É fundamentada na teoria de sistemas de crenças Milton Rokeach. 

O sistema de crenças é útil como um modelo ou mapa que guia os processos cognitivos e 

motivacionais que, ao final, resulta em comportamento. 
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Segundo Rokeach (1968, apud GRUBE; MAYTON; ROKEACH, 1994), a crença 

central é um princípio básico da teoria de sistema de crenças pelo qual as crenças são 

organizadas ao longo da dimensão de centralidade ou importância. A implicação dessa 

definição é que a mudança em uma determinada crença, leva a mudanças em crenças menos 

centrais as quais estão funcionalmente ou logicamente relacionada.  

A teoria de sistema de crenças, segundo Rokeach (1973, apud GRUBE, 

MAYTON; ROKEACH, 1994) define sistema de valores como um conjunto de crenças  

hierárquica e relativamente estável e organizado. Certos modos ideais de conduta (valores 

instrumentais) são ideais; e certos estados ideais de existência são preferíveis sobre outros 

(valores terminais). São representações cognitivas das necessidades e desejos individuais e de 

demandas sociais e das necessidades individuais que são socialmente aceitáveis e podem ser 

apresentadas e defendidas publicamente. Algumas definições são colocadas para endereçar a 

autoconfrontação. A primeira definição é a de autoconceito: É definido como as crenças mais 

centrais. Inclui as cognições individuais sobre as qualidades que definem a si próprio. A 

segunda definição é a de mudança e estabilidade do sistema de crenças.A mudança ou 

estabilidade é postulada no sentido da necessidade de manter ou reforçar um auto-conceito 

positivo e uma auto-apresentação de moralidade e competência. Por fim  a auto-satisfação  é 

um estado positivo que aumenta a estabilidade das crenças e comportamentos e a auto-

insatisfação que é um estado negativo que leva a mudanças. (GRUBE, MAYTON, e 

ROKEACH, 1994) 

A autoconfrontação, segundo Rokeach (1973, apud GRUBE, MAYTON; 

ROKEACH, 1994), é um método de auto-avaliação que leva a auto-insatisfação podendo 

trazer mudanças cognitivas e comportamentais que, a partir da teoria do sistema de crenças, 

dá aos indivíduos um feedback e uma interpretação a respeito de seus valores, atitudes e 

comportamentos. Esse feedback e essas interpretações pretendem induzir o estado de 

autoinsatisfação por meio do esclarecimento aos indivíduos que possuem certos valores e 

atitudes ou comportamentos que são contra suas próprias expectativas de competência e 

moralidade. São levados assim a mudanças em valores para se tornarem mais consistentes 

com seu auto-conceito. 
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2.5.4  Valores Organizacionais 

 

Ranson, Hinnings e Greenwood (1980), para explicar como as estruturas 

organizacionais tomam forma e mudam, ponderam que três conceitos básicos 

interdependentes articulam o caminho no qual o processo de construção em si define e modela 

a estrutura organizacional, o conceito de província de significado, dependência do poder e 

restrições contextuais. 

Segundo Ranson, Hinnings e Greenwood (1980), estruturação é um processo de 

criação de significado. Nesse processo, os membros de uma organização esperam garantir 

suas províncias de significado. Segundo esses autores, duas formas subjetivas devem ser 

levadas em conta. Na primeira, os autores denominam como esquemas interpretativos 

aqueles que se referem aos esquemas cognitivos que mapeiam a visão dos indivíduos sobre o 

mundo, identificando seus constituintes, a relevância deles e como os indivíduos conhecem e 

entendem esses elementos constituintes. Transportando para o âmbito das organizações, os 

esquemas são as orientações básicas, profundas e sedimentadas que operam nas organizações, 

e são as premissas compartilhadas de como operar e proceder em uma determinada situação. 

Esses modelos ou esquemas incorporam tanto os sentimentos a respeito do valor das coisas,  

como o sistema de valores que serve de referência para dar a explicação a respeito do mundo. 

A segunda forma no processo de criação de significado que Ranson, Hinnings e Greenwood 

(1980) abordam é a articulação entre valores e interesses que são elementos dos esquemas 

interpretativos, que se encontram por detrás de proposições e intenções. Para os autores, as 

relações entre os indivíduos nas organizações, os clientes e outros profissionais são 

suportados pelos seus valores que, por fim, integram aspectos específicos do esquema 

interpretativo. A articulação dos interesses dos membros da organização representam a 

concepção da visão dos membros de como se alocam seus recursos. A alocação, segundo os 

autores, refere-se tanto à distribuição dos recursos raros e escassos, como à orientação e 

motivação dos membros da organização em manter e desenvolver seus interesses.      

Segundo Amis, Slack e Hinings (2002), qualquer revisão na estrutura de valores 

de uma organização será como mudar seu desenho estrutural. E vice versa qualquer grande 

mudança implica numa alteração dos valores. Segundo os teóricos do institucionalismo  a 

chance de uma organização sobreviver depende da demonstração de conformidade com os 

valores do ambiente institucional. A conformidade com esses valores prescritos trazem 

legitimidade e status à organização, traz um alto grau de estabilidade e previsibilidade e pode 
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permitir um aumento no acesso aos recursos escassos. Amis, Slack e Hinings (2002)  

concluem que os valores são determinantes nos resultados dos processos de transição e 

relatam os impactos dos diferentes valores sobre os processos de mudança. 

Ranson, Hinnings e Greenwood (1980) afirmam que a mudança no arranjo 

estrutural das organizações pode ser proveniente de mudanças ou contradições a respeito dos 

significados, poder, estrutura e contexto, porém, a dimensão temporal e como ela é definida 

tem influência nessa determinação.Os autores propõem, então, algumas possibilidades para a 

mudança: 

-  Haverá uma mudança na estrutura se os membros da organização revisarem 

sua províncias de significado; 

-  Uma mudança estrutural pode ocorrer como resultado de inconsistências e 

contradições entre os valores e interesses que suportam uma determinada 

estratégia de implementação e garantia de um determinado desenho estrutural. 

 

Arquétipo, é o conjunto de idéias, crenças e valores que definem as concepções do 

que uma organização deve fazer, do como deve fazer e como julgar essas ações, considerando 

sua estrutura e processos que servem para implementar e reforçar as idéias. A partir da 

conceituação de arquétipo, entende-se por mudanças incrementais, os ajustes internos ao 

arquétipo, como pequenas mudanças na estratégia, na estrutura e pessoal para melhorar o seu 

funcionamento. Uma mudança será radical se a organização mover-se de arquétipo para outro, 

o que significará adotar novos valores, prover novos produtos e serviços completamente 

diferentes ou fazendo mudanças na estrutura por completo (AMIS, SLACK, HININGS, 

2002). 

A maioria da mudanças radicais, para Amis, Slack e Hinings (2002) são 

precipitadas por eventos externos. No entanto, as várias respostas que são dadas às pressões 

externas para a mudança são dependentes pela forma como são interpretadas pelos agentes 

decisores  da organização. Portanto, o efeito dos valores no processo de mudança pode ser 

bem pronunciado, porque, embora um evento externo seja necessário para impulsionar a 

mudança, a maneira como o ambiente afetará a organização dependerá dos seus esquemas 

interpretativos, em outras palavras, nem sempre será baseado na performance, mas também 

conterá aspectos pessoais, políticos para efetuar ou não a mudança. 
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Segundo Amis, Slack e Hinings (2002), a resistência à mudança geralmente 

advém como conseqüência do investimento pessoal que as pessoas fazem nas organizações e, 

ao mesmo tempo, as pressões coercitivas, que podem ser de natureza formal ou não, como leis 

e regulamentos, que têm um papel de instigar as mudanças mesmo que hajam oposições a 

elas. As pressões coercitivas no desencadeamento da mudança são relevantes e decrescem de 

intensidade, mas têm papel preponderante quando os valores se opõem à mudança. O 

relaxamento das pressões coercitivas resultam em retorno a modos de operação consistentes 

com os valores do grupo. As organizações que têm valores congruentes (elite e funcionários) 

com a mudança continuaram no processo de mudança, enquanto as de valores opostos 

interromperam ou inverteram o processo de mudança. A evidência dos trabalhos de Amis, 

Slack e Hinings (2002) está em que o ritmo de mudança é acentuado naquelas organizações 

que os valores são consistentes com a mudança prescrita. A razão para isto é que a forma em 

que o ambiente  atua sobre a organização depende da forma em que é interpretado pelos 

membros da organização. Os valores dos funcionários que são incongruentes com os da 

direção da mudança provocam a resistência, o que impede que uma transformação radical se 

complete. 

Segundo Amis, Slack e Hinings (2002), poucas organizações atingem o ponto 

final projetado para as mudanças sem que houvessem modificações no projeto ao longo do 

processo de implantação das mudanças. A razão para isso é que os membros da organização 

quando estão diante da mudança, reagem de formas distintas, e a natureza das reações 

dependerão dos valores individuais para com a organização. Se forem similares à direção da 

mudança os membros darão seu suporte, se não farão alguma forma de resistência.  

O aspecto físico das organizações, seus edifícios onde funcionam, o equipamento 

técnico e até mesmo as pessoas que as integram, não se constituem na sua estrutura 

fundamental. Segundo Tamayo e Borges (2006), os elementos essenciais são as interações 

entre os membros das organizações, as atividades por eles executadas e próprio 

funcionamento da empresa. 

No conceito de papel, afirmam Tamayo e Borges (2006) que os membros da 

organização são discriminados a partir do cargo que ocupam e das funções que exercem. As 

normas descrevem as condutas que devem ser adotadas em situações específicas e têm uma 

função unificadora. Já os valores colocam em contraposição o que é principal do secundário, 

o essencial e o acidental, o desejável e o indesejável. Os valores orientam a vida da 

organização apesar de não serem explícitos como são as normas. 



65 

Os valores organizacionais não são apenas resultado do que é transmitido por 

meio de documentos oficiais e do discurso oficial dos seus diretores mas também das práticas 

adotadas, da atitude de seus diretores e colegas e tudo o mais que ocorre cotidianamente na 

organização (TAMAYO; BORGES, 2006). 

A percepção dos valores organizacionais, segundo Tamayo e Borges (2006), faz 

parte da vida organizacional e, portanto, pode ser identificado no discurso dos empregados. 

Importante notar que, quando se trata de percepção dos valores organizacionais, analisam-se 

os valores compartilhados. Valores compartilhados são a convergência na percepção dos 

valores organizacionais entre todos os membros da organização ou parte significativa dela. Os 

valores compartilhados definem o caráter fundamental da organização, que é o que a 

diferencia das outras.  

Tamayo e Borges (2006) conceituam valores organizacionais, destacando que não 

devem ser confundidos com os valores pessoais de seus membros, e que o sistema de valores 

não é necessariamente idêntico ao de seus membros, podendo mesmo, ser conflituoso. Os 

valores organizacionais são geralmente introduzidos por seus donos ou membros altamente 

influentes e se desenvolvem em interação com as necessidades e exigências internas e 

externas da organização. 

 

Conceito de Valores Organizacionais 

Tamayo e Borges (2006) definem valores organizacionais como princípios ou 

crenças, organizados hierarquicamente, relativos a comportamentos ou metas organizacionais 

desejáveis que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, 

coletivos ou mistos. 

Os valores organizacionais contêm três aspectos básicos: 

-  aspectos cognitivos dos valores, por constituírem parâmetros para julgar e 

justificar um comportamento individual e organizacional; 

-  têm um forte componente motivacional, pois oferecem um sentido comum de 

direção a todos os empregados, facilitando a obtenção dos interesses e metas da 

organização; 

-  oferecem preferências por determinadas metas, estratégias e comportamentos. 
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Dessa forma, os valores organizacionais apóiam as atitudes, motivam a 

consecução de metas e objetivos, determinam as formas de julgar a conduta e os 

acontecimentos organizacionais e orientam a vida da organização. 

A importância da análise dos valores percebidos pelos empregados como 

característicos de determinada organização e como são captados por seus membros, pode 

servir de base para o planejamento de mudanças no nível de gestão, estratégias e das relações 

entre organizações. A organização é uma coletividade que precisa solucionar os problemas da 

relação indivíduo e grupo que ‘potencialmente conflituosa, ter uma estrutura que assegure o 

alcance de seus objetivos e estabelecer a relação da organização para com o ambiente físico e 

social   

 

Estrutura dos Valores Organizacionais 

Tamayo e Borges (2006), ao considerar que o ser humano depara com 

necessidades de diversos tipos, e que, mediante o desenvolvimento cognitivo e a socialização, 

coloca-as no mundo e se comunica com os outros, concluem que a fonte dos valores pessoais 

e sociais é constituída de exigências universais do ser humano.  

Da mesma forma, a organização tem pela frente exigências universais que devem 

satisfazer para poder subsistir. Essas exigências são classificadas em três, (I) a inevitável 

relação entre indivíduo e grupo, (II) necessidade de uma estrutura que garanta a obtenção de 

metas e objetivos da organização, (III) a relação da organização com o meio ambiente físico e 

social. Tamayo e Borges (2006) citam então o trabalho de Schwartz e Ros, com base nos 

valores culturais, que estabelecem três dimensões bipolares para responder às exigências. 

A primeira dimensão é a autonomia versus conservadorismo. A autonomia 

implica em perceber o indivíduo como entidade autônoma capaz de seguir seus próprios 

interesses e fixar metas em harmonia com metas e normas da organização. A característica 

desse pólo é a promoção de mudanças, inovações e transformações organizacionais. O pólo 

oposto é conservadorismo que consiste na preservação do status quo. Os caminhos já 

conhecidos e as soluções do passado são privilegiadas.  

A segunda dimensão é definida pela hierarquia e igualitarismo. O compromisso 

dos membros com a missão e objetivos da organização é obtido pela hierarquia, e os valores 

que a representam são a autoridade, a fiscalização, a supervisão e a influência. Uma estrutura 

igualitária tem por valores a justiça, equidade e a responsabilidade.  
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A terceira dimensão leva em conta que toda organização necessita de matérias-

primas para elaboração de seus produtos e deve então optar por um determinado tipo de 

relação com o ambiente físico e social. Essa dimensão compreende a harmonia e o domínio. 

Valores como proteção à natureza, integração das organizações são valores ligados à 

harmonia. Já a interação desequilibrada mediante o domínio de recursos materiais, do 

mercado, da tecnologia sem a preocupação ecológica que essa atitude pode provocar 

constituem exemplos do pólo denominado como domínio. 

Partindo de outra perspectiva, a da teoria de valores básicos de Schwartz (2005), 

Oliveira e Tamayo (2004) consideraram a falta de um instrumento adequado para estudar de 

uma lado os valores do trabalhador e de outro, os valores da organização. Os valores pessoais 

e organizacionais, segundo Oliveira e Tamayo (2004), constituem dois sistemas bem 

consolidados e relativamente independentes. Esses sistemas podem entrar em confronto já que 

pode haver o conflito entre os interesses individuais e organizacionais. Por outro lado Oliveira 

e Tamayo (2004) consideram que as teorias da área organizacional apresentam integração 

entre o empregado e o ambiente de trabalho como um fruto de um processo no qual os 

indivíduos devem adaptar-se e ajustar aos valores da organização. Assim Oliveira e Tamayo 

(2004) constroem uma escala de valores organizacionais pautada nos valores pessoais de 

Schwartz que denominaram por inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO).  

Oliveira e Tamayo (2004) criaram os tipos motivacionais de valores conforme os 

fatores descritos seguir:  

1- Realização: considera itens cuja meta central é o sucesso; 

2- Conformidade: considera os limites das ações organizacionais e de seus 

membros; 

3- Domínio: considera itens relativos ao poder; 

4- Bem-estar: leva em conta itens da preocupação da organização com a 

satisfação do empregado; 

5- Tradição: leva em conta a preservação dos costumes e práticas consagradas; 

6- Prestígio organizacional: item relacionado ao poder, a organização buscando 

prestígio na sociedade; 

7- Autonomia: Itens que traduzem o aperfeiçoamento constante do empregado; 

8- Preocupação com a coletividade: itens que manifestam a preocupação com a 

coletividade. 
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Oliveira e Tamayo (2004), com relação ao IPVO, sugerem que a estrutura de 

valores organizacionais corresponde à estrutura de valores pessoais e que os tipos 

motivacionais criados representam os valores pessoais. 

Oliveira e Tamayo (2004) consideram o IPVO confiável e recomendável para 

diagnósticos, planejamento de processos de mudança.   
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3 PROBLEMA, OBJETIVOS E DIAGRAMA DAS VARIÁVEIS DE PESQUISA 

 

3.1 ENCAMINHAMENTO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segundo Tamayo (2005), os valores individuais expressam metas da pessoa e os 

valores organizacionais referem-se a metas da organização. Ambos orientam e guiam a vida 

das pessoas e grupos, apresentando componentes motivacional, cognitivo, hierárquico e 

social. Os valores organizacionais são introduzidos por pessoas, como seus fundadores, 

membros influentes e seu conjunto de trabalhadores e, portanto, quando as pessoas procuram 

estabelecer o que é bom para a organização, utilizam os mesmos princípios e metas que 

orientam o comportamento pessoal. As motivações que sustentam os valores pessoais e 

organizacionais podem ser os mesmos. 

A mudança organizacional pode ser percebida como alteração desses valores 

organizacionais. Considerando o paralelismo entre os valores organizacionais e individuais 

(TAMAYO, 2005) é razoável pressupor que a mudança organizacional se dará de forma a 

acomodar a mudança à realidade existente por meio de processos dinâmicos que articulam os 

valores e interesses.  

Segundo Paz e Neiva (2007), a relação entre valores e mudança organizacional é 

complexa e depende da mudança proposta, remetendo a uma caracterização da mudança a ser 

estudada. Paz e Neiva (2007) acrescentam que poucos estudos dedicam avaliar os valores 

organizacionais a partir de um modelo ou tipologia de valores. Tamayo (1997, Paz e Neiva 

2007) indica que os valores de conservação enfatizam a estabilidade organizacional, ao passo 

que valores de autonomia estão relacionados à criatividade, à responsabilidade e a novas 

formas de agir e executar o trabalho e, portanto, melhor relacionados à existência de 

mudanças na organização.  

Segundo George e Jones (2001), os indivíduos executam um papel importante nas 

mudanças organizacionais pelas resistências individuais que exercem e por lidarem com o 

desconhecido, que gera insegurança e altera seus hábitos e rotinas. George e Jones (2001) 

apontam para a importância dos indivíduos nas mudanças organizacionais, lembrando que são 

os indivíduos os criadores das organizações e que as perpetuam. 
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Lau e Woodman (1995) mostram que as avaliações dos indivíduos são feitas pelos 

seus esquemas individuais e que são os processos cognitivos que dirigem as respostas das 

pessoas quanto às mudanças organizacionais.  

Segundo, George e Jones (2001), o centro das mudanças organizacionais, está no 

entendimento dos esquemas para a mudança individual, como a mudança dos valores, 

crenças, comportamentos e esquemas interpretativos de seus membros. 

Em um dos paradoxos descritos por Luscher, Lewis e Ingran (2006), que 

consideram que a identidade individual é formada por meio de relações sociais e ao mesmo 

tempo a identidade de um grupo é formada pelas identidades individuais de seus membros 

levando ao paradoxo da pertença, em que o indivíduo, sob tensão, percebe que a despeito de 

sua visão pessoal deve assumir uma posição distinta em benefício do grupo. 

Segundo Pettigrew (1987), a genesi da mudança ocorre em geral entre um 

pequeno número de pessoas que se dão conta de uma diferença na performance relativa a um 

descompasso com o ambiente externo, à estrutura da organização, às suas estratégias e 

cultura. A resistência pode vir, segundo Pettigrew (1987), porque a mudança planejada não 

leva em conta os interesses das pessoas e grupos, pois o processo de mudança não pode ser 

considerado como um simples processo de solução de problema, dada o efeito das 

características das organizações, sua inércia, suas particularidades burocráticas e seus efeitos 

na estrutura organizacional e no ambiente. Segundo esse autor as mudanças organizacionais 

devem incorporar aspectos individuais, políticos, culturais e a análise da relação da 

organização com o ambiente, com o que concorda  Burke e Litwin (1992) ao afirmarem que 

há uma inter-relação entre variáveis como, missão e estratégia, liderança, cultura 

organizacional, valores individuais, clima de trabalho, estrutura, sistemas e processos. 

Os valores organizacionais são introduzidos por pessoas, como seus fundadores, 

membros influentes e seu conjunto de trabalhadores e, ao estabelecerem o que é bom para a 

organização, utilizam os mesmos princípios e metas que orientam o comportamento pessoal 

(TAMAYO, 2005). A mudança organizacional, por sua vez, está no  entendimento da 

mudança individual, como a mudança dos valores, crenças, comportamentos e esquemas 

interpretativos de seus membros (GEORGE; JONES, 2001).  

Tamayo (1997, PAZ; NEIVA, 2007) indicam que os valores de conservação 

enfatizam a estabilidade, o status quo, e os valores de autonomia estão relacionados à 
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criatividade, responsabilidade, à novas formas de agir e executar o trabalho e portanto melhor 

relacionados à existência de mudanças na organização.  

Isto posto propôs-se o seguinte problema de pesquisa: qual o poder preditivo dos 

valores organizacionais para a mudança no âmbito organizacional? 

Assumiu-se como hipótese de pesquisa que os valores organizacionais são 

capazes de predizer a mudança no âmbito organizacional, caracterizada pela mudança 

individual e organizacional. 

Considerou-se a mudança no âmbito organizacional como a mudança individual e 

a mudança organizacional. A mudança individual diz respeito à mudança de comportamento 

das pessoas no ambiente de trabalho e em relação ao próprio trabalho. A mudança 

organizacional foi estudada mediante as seguintes dimensões Busca por resultados, 

Horizontalidade, Competência Técnica, Participação, Bem-estar e Imagem externa. Propostas 

por Neiva (2004), a mudança organizacional estudada caracterizou-se como sendo do tipo 

top-down por ter sido iniciada pelo nível diretivo da organização que foi estudada. 

Considerando que, em se tratando de mudança, a questão temporal é significativa, foi  

abordada uma mudança organizacional episódica. 

Tamayo e Borges (2006) definem valores organizacionais como princípios ou 

crenças, organizados hierarquicamente, relativos a comportamentos ou metas organizacionais 

desejáveis que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses individuais, 

coletivos ou mistos, os quais se organizam em oito fatores, a saber: Realização, 

Conformidade, Domínio, Bem-estar do empregado, Tradição, Prestígio, Autonomia e 

Preocupação com a coletividade que, por sua vez, segundo Oliveira e Tamayo (2004) 

correspondem a duas dimensões bipolares, Abertura à mudança versus Conservação e 

Autopromoção versus Autotranscendência. 

 

3.2 OBJETIVO GERAL  

 

A investigação sobre o problema de pesquisa buscou alcançar os  seguintes 

objetivos: 

Geral: Identificar o poder preditivo dos Valores Organizacionais para a mudança 

no âmbito organizacional. 
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Específicos:  

a) Identificar os Valores Organizacionais 

b) O comportamento perante a mudança, à luz de Rokeach (1973, ROS, 2006), 

pode-se dizer que é influenciado, não apenas pela situação-contexto da sua 

ocorrência, mas também pelas atitudes e valores das pessoas nela envolvidas. 

Tem-se também por objetivo secundário identificar as atitudes frente à 

mudança. 

c) Neiva (2004) discorre sobre os estudos que associam a mudança 

organizacional à mudança individual, citando os trabalhos de Porras e 

Robertson (1992) nos quais a mudança individual é pré-requisito para a 

mudança organizacional. O terceiro objetivo específico é identificar as 

mudanças individuais percebidas frente ao processo de mudança 

organizacional introduzido na organização estudada. 

 

Identificar as mudanças organizacionais percebidas tendo em vista o processo de 

mudança levado a efeito na organização. 

O presente trabalho considerou o seguinte diagrama de análise de relações entre as 

variáveis: 

 

 
Diagrama 1: Diagrama das relações das variáveis de pesquisa  
Fonte: Elaborado pelos autores 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

4.1 PARADIGMAS 

 

Guba e Lincoln (1994) discorrem sobre as implicações das premissas contidas em 

cada um dos paradigmas escolhidos para guiar as investigações, sobretudo, qualitativas. 

Definem paradigmas como um conjunto de crenças básicas que lidam com os princípios. Eles 

representam a visão de mundo e definem a natureza do mundo que o indivíduo faz parte, e um 

leque de possíveis relações para com esse mundo. A resposta a três indagações 

paradigmáticas, uma de ordem ontológica, outra epistemológica e uma terceira metodológica 

contribuem para definir as crenças básicas. A pergunta ontológica a fazer é, qual a forma e a 

natureza da realidade e portanto o que pode ser conhecido a respeito dela. Qual a natureza da 

relação entre o investigador e aquilo que pode ser sabido, trata da questão epistemológica, ao 

passo que, como o investigador vai descobrir ou como ele acredita que pode saber, é uma 

questão metodológica. 

Guba e Lincoln (1994) apresentam um quadro comparando as respostas típicas às 

indagações acima, classificando-as sob os paradigmas Positivista, Pós-positivista, Crítico e 

Construtivista 

A análise do quadro 2 mostra que a diferença do paradigma funcionalista para o 

paradigma construtivista está na posição ontológica, a realidade “real”, e na diferença 

epistemológica distinta especialmente sobre os paradigmas positivista e pós-positivista que 

contrapõem o objetivismo e o subjetivismo (GUBA; LINCOLN, 1994).  
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 Positivismo Pós-positivismo Teoria Crítica Construtivismos 

Ontologia 
Realismo ingênuo – 
realidade “real”, mas 
inteligível 

Realismo crítico 
Realidade “real” 
mas 
apenas imperfeita  
e probalisticamente 
Inteligível 

Realismo histórico 
Realidade virtual 
influenciada por 
valores  sociais, 
políticos, culturais,  
econômicos, 
relativos ao gênero e 
cristalizados 
ao longo do tempo 

Relativismo 
Realidades construídas 
em planos locais 
e específicos 

Epistemologia 
Dualista/objetivista 
descobertas  
verdadeiras 

Objetivista/dualista 
Modificada, tradição 
Crítica/comunidade 
Descobertas 
provavelmente 
verdadeiras  

Transacional/ 
Subjetivista;  
Descobertas 
mediadas 
por valores 

Transacional 
Subjetivista 
Descobertas criadas 

Metodologia 

Experimental  
Manipuladora 
 verificação das  
hipóteses; 
métodos sobretudo 
quantitativos 

Experimental 
Modificada,  
Manipuladora, 
Multiplismo crítico 
Falsificação de  
Hipóteses, pode  
Incluir métodos 
Qualitativos 

Dialógica/dialética Hermenêutica/dialética 

Quadro 2: Crença básica (metafísica) dos paradigmas investigativos alternativos 
Fonte: Guba e Lincoln (1994, p. 171) 

 

Se, por um lado, a partir do trabalho de Burrell e Morgan (1979), os teóricos 

passaram a caracterizar seus trabalhos segundo os paradigmas levando a diferentes visões 

teóricas, por outro lado, puderam também chegar a um melhor entendimento das 

ambiguidades e dos paradoxos organizacionais. No entanto, a proliferação da chamada 

“mentalidade paradigmática” inibe muitas vezes o diálogo entre os paradigmas, predispondo 

os teóricos contra as explicações contrárias às suas e fortalecendo teorias de visão estritas sem 

a resolução de outros paradoxos (LEWIS; GRIMES, 2007). 

Gioia e Pitre (1990) assumem que um paradigma é uma perspectiva geral ou um 

caminho que reflete as crenças fundamentais e as premissas a respeito da natureza da 

organização. A partir do trabalho de Burrell e Morgan (1979), sugerem que uma abordagem 

mais ampla deva ser considerada na teoria e que assuma múltiplas premissas paradigmáticas 

ou ao menos se considere uma justaposição para a compreensão dos fenômenos 

organizacionais. 
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Gioia e Pitre (1990) ponderam, no entanto, que a maior parte de teoria ficou 

confinada à contribuições do paradigma funcionalista, na qual a ciência organizacional é 

guiada por premissas de natureza objetiva. No paradigma funcionalista, segundo Gioia e Pitre 

(1990), o algo está lá aguardando uma descoberta e exploração imparcial, ao passo que, numa 

visão subjetiva, o algo passa a fazer parte e muito relacionado às interpretações feitas. A 

teoria passa a ser uma coerente descrição ou explanação da observação ou experimentação de 

um fenômeno, levando a um escopo no qual as fundamentações encontram-se não num único 

paradigma, mas também em paradigmas alternativos. 

Gioia e Pitre (1990) ao considerarem a natureza do fenômeno organizacional 

(ontologia), a natureza do conhecimento acerca desse fenômeno (epistomologia) e a natureza 

dos caminhos para estudar esse fenômeno (metodologia), colocam que uma abordagem 

multiparadigmática oferece a possibilidade de criar novos insights e pode, marcadamente, 

produzir diferentes visões. 

Mas, como colocado por Gioia e Pitre (1990) e Caldas e Fachin (2005) é o 

funcionalismo até hoje o mais representativo paradigma no campo dos estudos 

organizacionais. 

Do debate intrafuncionalista quatro tradições fizeram expandir o funcionalismo. A 

primeira é de natureza determinista que separa os teóricos entre os contingencialistas 

(adaptação) e os teóricos da ecologia populacional (seleção). A segunda tradição surge entre 

os próprios deterministas que assumem que as organizações sofrem influências externas, o 

contingencialismo, ou aqueles, chamados como voluntaristas, que discordam dessa postura 

passiva e sugerem que componentes do corpo dirigente e coalizões políticas possam filtrar e 

escolher quais os fatores exógenos atender ou ignorar. A terceira tradição diz respeito a 

oposição entre ação individual e ação coletiva. O último debate e tradição está entre modelos 

racionais e modelos normativo-institucionais, ou entre organizações e instituições. A 

perspectiva objetivista e racional respondem às questões técnicas e ambientais. Porém 

elementos políticos, cognitivos, culturais ou normativos do ambiente começaram a explicar à 

ação organizacional trazendo ao funcionalismo uma inflexão mais subjetivista e menos 

racionalista, representado pelo neo-institucionalismo (CALDAS; FACHIN, 2005). 

O presente trabalho aborda o tema sob o paradigma funcionalista, e considera-se 

que a perspectiva neo-institucionalista é adequada para tratar o tema.  
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4.2 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

4.2.1 Tipos de pesquisa e método de pesquisa 

 

Segundo Hair et al. (2005), o escopo da pesquisa em administração é amplo, 

abrangendo os mais diferentes tipos de fenômenos, envolvendo estudo de pessoas, 

entendimento de sistemas, interações entre pessoas e grupos, o exame de processos, finanças, 

indústrias  etc. 

Godoy (1995) coloca que a pesquisa se caracteriza como um esforço cuidadoso 

para a descoberta de novas informações, relações, e verificação ou ampliação de 

conhecimentos existentes. 

As pesquisas envolvem a análise de dados que, segundo Hair et al. (2005), são 

informações registradas para representar os fatos. Os dados poderão ser quantitativos ou 

qualitativos. Dados quantitativos são independentes da opinião de qualquer pessoa, podendo 

ser usados números para representar as propriedades de algo. Dados qualitativos são de fato a 

opinião de um determinado indivíduo e representam as descrições das coisas sem atribuição 

de números. 

Um estudo quantitativo preocupa-se com a medição objetiva, a quantificação dos 

resultados e, de maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura numerar ou medir 

eventos, mas envolve dados descritivos, procurando compreender fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, dos participantes da situação em estudo a partir de questões ou focos 

de interesse amplos que vão se definindo ao longo do estudo (GODOY, 1995). Segundo Hair 

et al. (2005), os planos de pesquisa podem ser agrupados em três categorias: 

-  Pesquisa Exploratória utilizada quando as questões de pesquisa são vagas ou 

quando existem poucas teorias disponíveis para orientação das previsões; 

-  Pesquisa Descritiva, cujo objetivo é descrever alguma situação, muitas vezes 

com a mensuração de um evento ou atividade; 

-  Pesquisa causal que tenta testar se um evento causa outro. Esse tipo de 

pesquisa permite controlar grande número de variáveis e especificar, pelo uso 

de técnicas de correlação, o grau em que as diferentes variáveis estão operando. 
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O presente trabalho utilizou-se da metodologia quantitativa. Trata-se de uma 

pesquisa descritiva por objetivar a relação entre valores organizacionais, atitudes frente à 

mudança e a mudança individual e organizacional. 

 

4.2.2 Instrumentos de pesquisa 

 

Foram utilizados quatro instrumentos para a pesquisa: 

 

IPVO – Inventário de perfis de valores organizacionais  

Oliveira e Tamayo (2004) desenvolveram o instrumento de avaliação dos valores 

organizacionais a partir da similaridade entre as metas dos valores pessoais e organizacionais. 

O instrumento contém 48 itens e encontra-se no apêndice L. 

 

Atitudes frente à mudança 

Para avaliar as atitudes frente à mudança organizacional utilizou-se o instrumento 

desenvolvido por Neiva, Ros e Paz (2005), com 46 itens que se encontra no apêndice L. 

 

Percepção de Mudança Individual 

A percepção de mudança individual foi avaliada segundo o instrumento elaborado 

por Neiva (2004), que avalia se o comportamento individual mudou. A escala contém 22 itens 

e se encontra no apêndice L. 

 

Percepção de mudança organizacional 

Essa escala também foi elaborada por Neiva (2004). Contém 42 questões e se 

encontram no apêndice L 

O objetivo da escala é avaliar a percepção de mudança organizacional.  
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4.2.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados deu-se por meio da aplicação dos instrumentos já mencionados 

nos meses de junho e julho de 2008 em todas as filiais segundo o plano de amostragem 

proposto. O questionário foi impresso e entregue individualmente a cada um dos entrevistados 

por um  funcionário de cada uma das filiais que participaram do estudo. O funcionário que 

efetuou a entrega dos questionários foi escolhido pelo pesquisador em função do 

relacionamento existente, e foi instruído a dizer que se tratava de uma pesquisa científica e 

que a cada questionário respondido R$ 2,00 seriam destinados ao Lar Instituto Feminino de 

Educação e Serviços, como forma de agradecimento ao respondente pelo tempo dedicado. O 

funcionário que ficou responsabilizado pela distribuição e coleta dos questionários foi 

instruído também a distribuir os questionários de forma a abranger todas as áreas e a 

desconsiderar o pessoal de chão de fábrica.  Foi entregue juntamente, um envelope sem 

qualquer identificação para que os resultados pudessem ser retornados, por meio de malote 

interno da empresa, diretamente ao pesquisador, trazendo assim a garantia de sigilosidade. 

Cada questionário foi acompanhado de uma carta esclarecendo o interesse da pesquisa e 

informando as instruções de preenchimento.  

 

4.2.4 Tratamento de dados 

 

Antes da utilização dos dados coletados, eles foram editados. A edição 

compreende  a inspeção para a verificação de sua integridade e coerência, com a eliminação 

dos respondentes com grandes proporções de dados faltantes (HAIR et al., 2005)  

Os dados foram também codificados para possibilitar a utilização do software 

estatístico SPSS. 

O tratamento de dados foi efetuado com o uso da estatística descritiva e 

inferencial. Foram efetuados testes de comparação de médias, testes T e ANOVA.  O teste T 

para amostras independentes e o teste ANOVA, visando comparar os valores dos vários 

grupos identificados na ALIMENTA. 

Foram consideradas como variáveis independentes os valores organizacionais, os 

pólos dos valores organizacionais e as atitudes frente às mudança. São oito valores 
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organizacionais considerados por Oliveira e Tamayo (2004), agrupados em quatro pólos, e 

três atitudes propostas por Neiva, Ros e Paz (2005). Como variáveis dependentes foram 

consideradas as percepções de mudança individual e organizacional. Serão examinadas as 

relações entre cada uma das variáveis independentes e as variáveis dependentes por meio da 

técnica associativa das correlações, verificando a natureza da relação, quanto à sua linearida, a 

sua direção e a força dessa relação (HAIR et al., 2005). 

Como são várias as variáveis independentes, foi utilizada a técnica da regressão 

múltipla, visando prever cada uma das variáveis dependentes. Essa técnica permite maximizar 

o poder preditivo geral das variáveis independentes e permite avaliar a importância preditiva 

de cada variável, além de verificar a redundância de variáveis independentes (HAIR et al., 

2006).  

Para cada análise de regressão foram verificadas se as condições para efetuá-la 

foram atendidas (DANCEY; REIDY, 2006). 

Isto é: 

- o exame de multicolinearidade para verificar o nível de intercorrelações,  

- o número de mínimo de participantes segundo o critério de Tabachnck e Fidell, 

- se a variável dependente foi retirada de uma população normalmente 

distribuída, o que foi feito a partir da análise do histograma. 

- A necessidade de um relacionamento linear que foi verificada pelo diagrama de 

dispersão entre os resíduos e a variável dependente, normalizados. 

- Por fim a última condição para o estabelecimento da regressão foi atendida 

pelo fato de terem sido retirados os valores atípicos da amostra.     

 

4.2.5 Plano amostral 

 

A pesquisa em administração envolve a coleta de informações de uma população 

ou universo, entendido aqui como o total de todos os elementos que compartilham algum 

conjunto de características comuns (TORRES, 2000).  

Segundo Hair et al. (2005), população-alvo é o grupo completo de objetos ou 

elementos relevantes para o projeto de pesquisa, pois possuem as informações que se 
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pretendem coletar. No presente estudo a população-alvo compreende todos os funcionários da 

ALIMENTA, nome fictício da organização em estudo.  

A ALIMENTA emprega 3248 funcionários ao longo de todo o território nacional. 

Segundo Hair et al. (2005), as amostras podem ser probabilísticas e não-probabililísticas. Nas 

amostras probabilísticas os elementos são selecionados aleatoriamente e a probabilidade de 

ser selecionado é determinada antecipadamente pelo pesquisador. As descobertas podem ser 

generalizadas para a população alvo com um nível específico de segurança. É a única forma 

que permite planos de amostra representativa que permite ao pesquisador estimar até que 

ponto os resultados tendem a diferir de um estudo da população. Nas amostras não-

probabilísticas, a inclusão ou exclusão de elementos fica a critério do pesquisador, ou seja 

nem todo elemento da população-alvo tem chance de ser selecionado para a amostra. Tendo 

em vista as dificuldades para a amostragem, optou-se por uma amostra não-probabilística de 

conveniência dentre as tipificações encontradas em Hair et al.  (2005).   

 

Filiais Nr. Funcionários Respondentes 
PR 134 34 
SP 103 25 
MG 268 26 
GO 247 31 
MS 153 31 
BA 210 34 

Total 1115 181 
Quadro 3: Número de funcionários e número de respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Optou-se por uma amostragem nas localidades onde se concentram um maior 

número de pessoas. Consideraram-se também as localidades onde efetivamente foram 

aplicadas as mudanças ou que tiveram conhecimento dela, como foi o caso da matriz da 

organização em São Paulo e da filial de Minas Gerais. Tendo em vista as várias filiais, 

buscou-se distribuir o número de respondentes entre elas. Todas as áreas da organização 

participaram da amostragem, porém os funcionários de chão de fábrica foram excluídos da 

amostragem. 
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 PREPARACÃO DOS DADOS 

 

Os dados obtidos a partir da aplicação dos questionários foram examinados, o que 

teve por  objetivo verificar a integridade e coerência dos dados (HAIR et al., 2005). Busca-se 

também verificar se os respondentes compreenderam as questões. As respostas em branco ou 

Missing Values (dados faltantes), foram identificados e analisados no sentido de determinar se 

trata-se de uma falha sistêmica ou aleatória, pois podem trazer impacto sobre os resultados. 

Da mesma forma os  Outliers  (pontos extremos) também devem ser identificados e tratados 

por impactarem os resultados (HAIR et al.,2005). 

 

5.1.1 Análise dos dados faltantes 

   

Foram aplicados quatro escalas: Valores Organizacionais (VO), Atitudes Frente à 

Mudança (AM), Percepção de Mudança Individual (MP) e Percepção de Mudança 

Organizacional (MC). Ao todo, foram recebidos 200 respondentes, dos quais 11, foram 

eliminados da análise por conterem erros no preenchimento (Apêndice A). 

A análise dos Missing Values  por  variável indicou a exclusão de dois itens da 

escala de Atitudes frente à Mudança (AM4 e AM26) por conterem um elevado número de 

valores faltantes, 19,1% e 36,5% respectivamente (Tabela 1).  

Foi efetuada também a análise dos Missing Values por respondente. No 

instrumento de Valores Organizacionais um respondente deixou em branco quatro itens que 

equivale a 8,33% do total de itens. Na escala de Mudança Organizacional também um 

respondente deixou em branco quatro itens representando 9,52% do total de itens. No caso da 

escala de Atitudes frente à Mudança um respondente deixou em branco três itens que 

equivalem 8,70% do total de itens do instrumento. Optou-se pela manutenção desses 

respondentes pois se situam dentro do índice de 10% indicado por Hair et al. (2006) (Tabela 

2). 
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Tabela 1: Análise dos dados faltantes por variável 

número de respondentes F % VO AM MC MP
34 1 0,5% 9 10 12 3
16 2 1,1% 7 3 6
6 3 1,6% 1 2 1 2
3 4 2,1% 3
1 5 2,7% 1
1 9 4,8% 1
1 12 6,4% 1
1 36 19,1% 1
1 67 36,5% 1

Total            64 139 17 18 24 5
VO - Valores Organizacionais MC - Percepçao Mudança Corporativa
AM - Attudes frente a Mudança MP - Percepçao Mudança Pessoal

Valores Faltantes Respondentes/Instrumentos

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Fez-se a substituição dos Missing Values pela média, para todos os respondentes, 

já que a substituição pela média não impacta os resultados (HAIR et al., 2005) . 

 

Tabela 2: Análise dos dados faltantes por respondente 

nr de nr de nr de nr de
F      % respond. F      % respond. F      % respond. F      % respond.

    0       - 171     0       - 164     0       - 180     0       - 154
   1    2,08% 13   1   2,17% 20   1   4,55% 9   1   2,38% 19
  2   4,17% 2   2   4,35% 4   2   4,76% 12
  3   6,25% 2   3   8,70% 1   3   7,14% 3
  4   8,33% 1   4   9,52% 1

Total 189 189 189 189
VO - Valores Organizacionais MP - Percepçao Mudança Pessoal
AM - Attudes frente a Mudança MC - Percepçao Mudança Corporativa

VO AM MP MC

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.1.1 Análise dos pontos extremos 

 

Efetuou-se a análise dos pontos extremos por meio da padronização dos dados 

.Eliminaram-se conforme Hair et al. (2006) , os respondentes com mais de três desvios-padrão 

de distância da média. Encontraram-se seis respondentes com índice de pontos extremos que 

motivaram a sua exclusão: o respondente 68 que teve 17% de Outliers no instrumento de 

Valores Organizacionais, os respondentes 160 e 170 que tiveram resultados Outliers acima de 

85% das respostas do questionário de  Percepção de Mudança Individual, e os respondentes 
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29, 149, 161 com mais de 17% de Outliers no instrumento de Percepção de Mudança 

Organizacional. 

Após essas exclusões a amostra ficou com 183 respondentes. As tabelas do item 3 

que se encontram no apêndice C mostram a distribuição de Outliers por instrumento. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

Após a preparação dos dados, a amostra ficou composta por 183 respondentes, 

funcionários de seis filiais: Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e 

Bahia. Os percentuais de participação de respondentes de cada uma dessas filiais variou de 

13,8% a 18,8%. Dois respondentes não indicaram a localidade de trabalho (tabela 3). 

  

Tabela 3: Freqüência de respondentes por filial 
Filiais Freqüência % 

Validos PR 34 18,8 
 SP 25 13,8 
 MG 26 14,4 
 GO 31 17,1 
 MS 31 17,1 
 BA 34 18,8 
 Total 181 100,0 

Sem 
resposta  2  

Total 183  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Outras características demográficas foram consideradas. Quanto ao gênero, 64% 

dos respondentes são homens, refletindo a característica majoritária desse gênero na 

organização estudada.  

Dentre os respondentes nota-se uma predominância de grau universitário (49,2%) 

ou pós-graduação (30,4%). Apenas situando, esse fato se deve por terem sido excluídos na 

amostra os funcionários do chão de fábrica devido à complexidade dos instrumentos. Foram 

agrupados, para a análise, os respondentes  com escolaridade de 1º e 2º graus, sendo que dois 

respondentes não indicaram o grau de instrução (Tabela 4). 
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Tabela 4: Freqüência do grau de instrução  
Grau de Instrução Freqüência % 

 Válidos 1º e 2º grau 37 20,4 
  Universidade 89 49,2 
  Pós/MBA/Mestrado/Doutorado 55 30,4 
  Total 181 100,0 
sem 
resposta 

 2   

Total 183   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Quanto à idade, após agrupados os respondentes na faixa de 40-50 anos com os 

respondentes acima de 50 anos,  notam-se dois grupos, se considerado como corte os trinta 

anos de idade: um grupo de respondentes mais jovens, até 30 anos, representando 48,6%; e 

um grupo mais maduro com mais de 30 anos, compreendendo 51,4%. Pode-se dizer que a 

amostra, quanto à faixa etária, é composta quase igualmente por jovens e pessoas mais 

maduras. Dois respondentes não indicaram a faixa etária (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Freqüência de faixa etária 

Idade Freqüência % válidos % 
Acumulado 

Válidos Abaixo de 25 anos 33 18,2 18,2 
  25 -30 anos 55 30,4 48,6 
  30- 40 anos 50 27,6 76,2 
  Acima de 40 anos 43 23,8 100,0 
  Total 181 100,0  
Sem 
resposta 

 2    

Total 183    
Fonte: Elaborada pelo autor 

   

A organização é composta por diversas áreas de trabalho. No entanto para esse 

estudo as áreas foram agregadas em três grupos. O primeiro grupo corresponde às áreas cuja 

característica central é administrativa, a segunda  aos departamentos ligados a manufatura e a 

terceira engloba as áreas tipicamente comerciais. Três respondentes não indicaram a área de 

trabalho (Tabela 6). 
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Tabela 6: Freqüência de áreas de trabalho 
Área de Trabalho Freqüência % válidos 

Válidos Administrativa 73 40,6 
  Industrial 62 34,4 
  Comercial 45 25,0 
  Total 180 100,0 
Sem 
resposta  3   

Total 183   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por fim a avaliação do tempo de casa para efeito de caracterização da amostra 

indicou que os respondentes com mais de 15 anos poderiam formar um único grupo com 

aqueles que se situavam na faixa de 10 a 15 anos, gerando-se 04 grupos, com percentuais 

variando de 18,4% (até dois anos de casa) e 29,9% (mais de 10 anos de casa). Não 

participaram da contagem de tempo de casa os respondentes da filial da Bahia, uma vez que 

devido a uma falha na impressão dos questionários, essa variável demográfica não foi 

respondida (Tabela 7). 

 

 Tabela 7: Freqüência de tempo de trabalho na organização 
Tempo de Empresa Freqüência % válidos 

Válidos Até 2 anos de empresa 27 18,4 
  De 2 a 5 anos de empresa 42 28,6 
  De 5 a 10 anos de empresa 34 23,1 
  Acima de 10 anos de 

empresa 44 29,9 

  Total 147 100,0 
Sem 
resposta 

 36   

Total 183   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tendo em vista o objetivo do estudo de identificar o poder preditivo dos valores 

organizacionais para a mudança no âmbito organizacional, a amostra mostra-se adequada ao 

estudo por incluir respondentes de ambos os sexos, de regiões distintas, com diferentes graus 

de instrução, tempo de casa, contemplando todas as áreas de trabalho, excetuando-se por 

opção a área de chão de fábrica. 
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5.3 ANÁLISE FATORIAL DOS INSTRUMENTOS 

 

5.3.1 Análise fatorial do instrumento de Percepção de Mudança Individual 

 

Todos os instrumentos aplicados já haviam sido validados por seus autores. No 

entanto,considerou-se que seria interessante, se fosse possível, verificar a sua validade com a 

amostra estudada. Porém, segundo Hair et al. (2005), pode-se efetuar a análise fatorial de um 

instrumento se a amostra contiver pelo menos cinco vezes mais elementos que o número de 

variáveis do instrumento. Tendo em vista esse aspecto condicionante, optou-se por efetuar a 

apenas a análise fatorial do instrumento de percepção de mudança individual dado que possui 

22 itens, uma vez que a amostra compôs-se de 183 respondentes. 

Foi efetuada a extração livre pelo método dos Componentes Principais - Principal 

Component Analisys  e a rotação pelo método Varimax,  resultando em um KMO – Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy -  de 0,897, e indicando 5 fatores explicando 

66,70% da variância.. A matriz de correlações indicou que os dados podiam ser fatorados. A 

análise do scree plot  sugeriu três fatores (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1: Scree plot sugerindo três 3 fatores 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A estrutura apresentada é diferente da proposta por Neiva (2004) que contemplou 

dois fatores no instrumento de percepção de mudança individual. Seguiu, então, uma nova 

extração pelo mesmo método, fixando-se três fatores  que explicaram 56,61 % da variância 

com as comunalidades indicadas na tabela 8, sugerindo efetuar a redução do número de itens 

da escala. Foram retirados os itens 6, 9, 10, 15, 16 e 19 que apresentaram comunalidades 

abaixo de 0,50. A terceira extração pelo mesmo método e com a retiradas dos itens indicados 

foi efetuada resultando em comunalidades acima de 0,56 e variância explicada de 63,41 %.  

 

Tabela 8: Comunalidades para 3 fatores 
instrumento percepção de mudança individual 

 Inicial Extração 
MP1 1,000 ,536 
MP2 1,000 ,561 
MP3 1,000 ,608 
MP4 1,000 ,528 
MP5 1,000 ,672 
MP6 1,000 ,416 
MP7 1,000 ,572 
MP8 1,000 ,623 
MP9 1,000 ,457 
MP10 1,000 ,434 
MP11 1,000 ,703 
MP12 1,000 ,719 
MP13 1,000 ,661 
MP14 1,000 ,548 
MP15 1,000 ,499 
MP16 1,000 ,428 
MP17 1,000 ,661 
MP18 1,000 ,613 
MP19 1,000 ,435 
MP20 1,000 ,540 
MP21 1,000 ,672 
MP22 1,000 ,569 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Notou-se neste ponto do tratamento dos dados, o item MP-08 com carga fatorial 

elevada em dois fatores nas fatorações efetuadas pelo método Principal Component Analisys  

com rotação pelo método Varimax. Para validar a estrutura fatorial encontrada aplicou-se o 

método Principal Axis Factoring e a rotação pelo método Promax. O resultado também 
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mostrou o item MP-08 com  cargas fatoriais elevadas em dois fatores e optou-se pela sua 

retirada. 

Procedeu-se, então, a uma nova extração  pelo método Principal Component 

Analisys  com rotação pelo método Varimax, resultou um KMO – Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy -  de 0,89, e variância explicada de 63,88% 

Novamente, para a validação da estrutura fatorial, efetuou-se uma nova extração, 

porém com o método do Principal Axis Factoring e a rotação pelo método Promax 

confirmando a mesma estrutura de fatores e variância explicada de 55,47%.  

Na seqüência, foram calculados os alfas de Cronbach de cada um dos três fatores. 

O primeiro fator, com seis itens, e alfas de Cronbach 0,865, agrupa os itens que avaliam a 

percepção de mudança individual no que se refere à atuação com a equipe. O segundo fator, 

com alfas de Cronbach 0,799 e cinco itens, avalia a percepção da mudança quanto à pró-

atividade. O último fator engloba quatro itens de mudança individual quanto à motivação tem 

alfas de Cronbach de  0,824. 

  

Tabela 9: Matriz da Estrutura dos fatores do instrumento de percepção de mudança individual. 

Item Fator 
Equipe Pró-atividade Motivação 

MP17 – Preocupo-me com os resultados da minha equipe de 
trabalho ,787  

MP18 – Estou aliado à minha equipe de trabalho ,750  
MP21 – Estou satisfeito com a equipe de trabalho ,736  
MP22 – Ao realizar o trabalho, estou preocupado com o alcance de 
metas ,734  

MP20 – Colaboro com os colegas para que os resultados da equipe 
sejam atendidos ,699  

MP7 – Realizo alianças com meus colegas para que minha equipe 
esteja fortalecida ,669  

MP3 – Procuro ser respeitado pela alta direção em pareceres e 
opiniões que manifesto ,739 

MP1 – Compreendo a finalidade básica da organização  ,676 
MP4 – Ofereço sugestões para o trabalho, sem necessidade de a 
chefia solicitar minha colaboração. ,662 

MP2 - Realizo meu trabalho com autonomia para tomar decisões. ,635 
MP5 – Procuro oportunidades de mostrar meu valor na organização  ,627 
MP11 - Estou  motivado para realizar o trabalho.  ,840
MP13 - Vejo novas alternativas de crescimento profissional  ,814
MP12 - Tenho participado das decisões importantes da minha 
unidade  ,678

MP14 - Estou participando de trabalhos em equipe.  ,622
Alfas de Cronbach 0,865 0,799 0,824 
Variância Explicada pelo Fator 25% 20% 19% 
Número de Itens 6 5 4 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O exame da matriz de correlação dos fatores mostra que a correlação entre os 

fatores Equipe - Pró-atividade, e entre os fatores , Equipe - Motivação é positiva e moderada 

enquanto que os fatores Pró-atividade - Motivação tem uma correlação embora  pequena, 

definida e positiva (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Matriz de Correlação entre os fatores de percepção Mudança Individual  
Fator Equipe Pró-atividade Motivação 

Equipe 1,000 ,446 ,529 
Pró-atividade ,446 1,000 ,305 

Motivação ,529 ,305 1,000 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.2 Análise  da escala de Valores Organizacionais 

 

Para a escala de Percepção dos Valores Organizacionais de Oliveira e Tamayo 

(2004), foram considerados os fatores Realização, Conformidade, Domínio, Bem-estar, 

Tradição, Prestígio Organizacional, Autonomia e Preocupação com a Coletividade 

identificados pelos autores. Ainda segundo Oliveira e Tamayo (2004), esses fatores se 

organizam numa estrutura bidimensional. A primeira dimensão considera os pólos Abertura a 

Mudança versus Conservação e a segunda os pólos Autopromoção versus 

Autotranscendência. Foram calculados os alphas de Cronbach dos fatores dos instrumentos 

de Valores Organizacionais. Alpha de Cronbach acima de 0,70 representam bom nível de 

confiabilidade dos fatores na escala segundo Hair et al. (2006). O resultado obtido de alpha de 

Cronbach de 0,539 para o fator Domínio no instrumento de  Valores Organizacionais foi o 

mais baixo dentre todos e optou-se, mesmo assim,  por considerar esse fator no estudo (Tabela 

11). 
 

Tabela 11: Tabela de alphas de Cronbach para os fatores de Valores Organizacionais 
Fator Nr de itens Alpha de Cronbach 
Realização 5 0,718 
Conformidade 7 0,773 
Domínio 6 0,539 
Bem-estar 6 0,823 
Tradição 5 0,671 
Prestígio 4 0,690 
Autonomia 8 0,829 
Preocupação com Coletividade 7 0,809 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O exame da matriz de correlação dos Valores Organizacionais mostra que não há 

correlação entre os Valores Organizacionais, Realização–Domínio, Domínio-Preocupação 

com a Coletividade, Tradição-Autonomia e Tradição-Preocupação com a Coletividade. Nota-

se que a relação Autonomia-Preocupação com a Coletividade tem uma correlação alta e 

positiva. Todas as demais relações entre os Valores Organizacionais, são moderadas e 

positivas (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Matriz de Correlação entre os valores organizacionais 
 

Realização Conformidade Domínio Bem-estar Tradição Prestígio Autonomia 
Preocupação 

com a 
Coletividade 

Realização 1        
Conformidade 0,488 1       

Domínio 0,358 0,509 1      
Bem-estar 0,577 0,500 0,284 1     
Tradição - 0,429 0,240 0,192 1    
Prestígio 0,472 0,547 0,419 0,515 0,307 1   

Autonomia 0,829 0,493 0,345 0,694 - 0,514 1  
Preocupação 

com a 
Coletividade 

0,696 0,452 - 0,626 - 0,544 0,719 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na tabela 13, encontram-se os alpha de Cronbach para os pólos da estrutura 

bidimensional dos Valores Organizacionais, todos acima de 0,780 indicando boa adequação. 

 

Tabela 13: Tabela de alphas de Cronbach para os pólos de 
Valores Organizacionais 

Pólos Nr de itens Alpha de Cronbach 
Autopromoção   15 0,780 
Abertura à Mudança 14 0,902 
Conservação  12 0,786 
Auto- transcendência 7 0,809 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O exame da matriz de correlação dos pólos dos Valores Organizacionais mostra 

que há correlação entre todos os pólos Valores Organizacionais. O pólo Abertura à Mudança 

tem correlação alta e positiva com os pólos Autotrancendência e Autopromoção. Abertura à 

Mudança tem uma correlação pequena com o pólo Conservação e contrariamente ao esperado, 
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positiva. Os pólos Autotranscendência e Autopromoção também ao contrário do esperado, 

apresentam correlação positiva e moderada. Esses resultados levam à reflexão de não havendo 

polarização, os próprios pólos devam ser tratados como dimensões de Valores 

Organizacionais (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Matriz de Correlação entre os valores organizacionais 

 Autopromoção Abertura à 
Mudança Conservação 

Auto 
transcendência 

Autopromoção 1    
Abertura à 
Mudança 0,708 1   

Conservação 0,492 0,359 1  
Auto 

transcendência 
0,597 0,724 0,236 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.3 Análise  do instrumento de Atitudes frente à Mudança 

 

As escalas de Atitudes frente à Mudança elaborada por Neiva, Ros e Paz (2004), 

os fatores Temor, Aceitação e Ceticismo apresentaram alpha de Cronbach  acima de 0,85  

(tabela  15).  

 

Tabela 15: Tabela de ALPHAS de Cronbach para os fatores de Atitudes 
Frente à Mudança 
Fator Nr de itens Alpha de Cronbach 
Temor 11 0,857 
Ceticismo 15 0,863 
Aceitação 15 0,865 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O exame da matriz de correlações mostra relação pequena e negativa entre o fator 

Aceitação e o fator Temor, uma relação também negativa, mas moderada entre o fator 

Aceitação e Ceticismo o que era esperado face à oposição de sentido desses fatores. Chama a 

atenção a correlação positiva e alta entre os fatores Temor e Ceticismo levando a pensar se 

esses fatores não poderiam ser um só, medindo a mesma coisa (Tabela 16).  
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Tabela 16: Matriz de Correlação entre os fatores de Atitudes frente à Mudança 
Fator Temor Ceticismo Aceitação 
Temor 1   
Ceticismo 0,775 1  
Aceitação  -0,287 -0,433 1 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.3.4 Análise  do instrumento de percepção de Mudança Organizacional 

 

Para a análise da escala de Percepção da Mudança Organizacional elaborada por 

Neiva (2004), usaram-se as seguintes dimensões obtidas pela autora, Busca por Resultados, 

Horizontalidade, Competência Técnica, Participação dos Funcionários, Bem-estar e Imagem 

Externa, com alpha de Cronbach  acima de 0,72  apresentados a seguir, na tabela 17. 

  

Tabela 17: Tabela de alphas de Cronbach para as dimensões de Percepção de 
Mudança Organizacional 

Fator Nr de itens Alpha de Cronbach 
Busca por Resultados 13 0,910 
Horizontalidade 8 0,901 
Competência Técnica 6 0,865 
Participação  6 0,900 
Bem-estar 4 0,805 
Imagem Externa 3 0,720 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na matriz de correlações, nota-se que todas as dimensões relacionam-se entre si 

positivamente. Todas as correlações são altas, acima de 0,70, com exceção da relação entre as 

dimensões Imagem Externa e Participação que é moderada, o que traria segundo Hair et al. 

(2006) dificuldade em fatorar a escala (Tabela 18).  
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Tabela 18: Matriz de Correlação entre as percepções de Mudança Organizacional 
 Busca por 

Resultados 
Horizontalidade 

Competência 
Técnica 

Participação 
Bem-
estar 

Imagem 
Externa 

Busca por 
Resultados 1      

Horizontalidade 0,858 1     
Competência 
Técnica 0,886 0,860 1    

Participação  0,832 ,0856 ,0839 1   
Bem-estar 0,819 ,0847 ,0835 0,848 1  
Imagem Externa 0,797 ,0767 0,722 0,663 0,733 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O cálculo dos Alpha de Cronbach dos fatores dos instrumentos aplicados nesse 

estudo, visaram verificar a confiabilidade. Os fatores apresentaram índices acima de 0,7 à 

exceção da consistência do fator Domínio do instrumento de Valores Organizacionais. 

Embora os Alpha de Cronbach dos fatores do instrumento de Valores Organizacionais 

chamem a atenção, não fora possível efetuar uma análise fatorial por não ter um número 

compatível de respondentes para isso. Os fatores e dimensões dos instrumentos aplicados  

apresentaram índices de confiabilidade aceitáveis para a realização da pesquisa. 

 

5.4 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Após a preparação dos dados foram levantadas as médias e desvios-padrão dos 

fatores considerados para cada um das escala por filial. 

 

5.4.1 Análise dos Valores Organizacionais por filial 

 

O cálculo das médias e desvios-padrão de cada um dos fatores do instrumento de 

Valores Organizacionais, que se encontra na tabela 19, mostram uma tendência para médias 

próximas de 3 e acima de 3, indicando que os respondentes percebem que se tratam de valores  

parecidos com a organização em estudo. Nota-se que há uma diferença da filial São Paulo em 

relação às médias das demais filiais, e, que as filiais Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia se 

assemelham. Um exame dos desvios-padrão sugere uma maior divergência na percepção dos 
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membros da organização quanto aos valores organizacionais Bem-estar dos empregados e 

Tradição.  

 

Tabela 19: Média e Desvios-padrão dos fatores dos Valores Organizacionais percebidos por filial 

Valores Filiais N Média Desvio-
Padrão 

Realização Paraná 34 4,17 ,48 
  São Paulo 25 3,96 ,54 
  Minas 26 3,86 ,66 
  Goiás 31 4,39 ,47 
  M Grosso Sul 31 4,40 ,41 
  Bahia 34 4,45 ,46 
  Total 181 4,23 ,54 
Conformidade Paraná 34 4,04 ,65 
  São Paulo 25 3,89 ,58 
  Minas 26 4,08 ,53 
  Goiás 31 4,03 ,57 
  M Grosso Sul 31 4,23 ,43 
  Bahia 34 4,36 ,47 
  Total 181 4,12 ,56 
Domínio Paraná 34 4,00 ,50 
  São Paulo 25 3,95 ,45 
  Minas 26 4,22 ,51 
  Goiás 31 4,27 ,49 
  M Grosso Sul 31 4,26 ,47 
  Bahia 34 4,40 ,40 
  Total 181 4,19 ,49 
Bem-Estar dos Empregados Paraná 34 3,63 ,81 
  São Paulo 25 3,21 ,78 
  Minas 26 3,48 ,61 
  Goiás 31 3,43 ,82 
  M Grosso Sul 31 4,00 ,67 
  Bahia 34 3,88 ,77 
  Total 181 3,62 ,79 
Tradição Paraná 34 2,91 ,68 
  São Paulo 25 3,33 ,69 
  Minas 26 3,48 ,52 
  Goiás 31 3,07 ,72 
  M Grosso Sul 31 3,46 ,95 
  Bahia 34 3,32 ,76 
  Total 181 3,25 ,76 
Prestígio Paraná 34 4,13 ,73 
  São Paulo 25 4,14 ,50 
  Minas 26 4,44 ,64 
  Goiás 31 4,36 ,48 
  M Grosso Sul 31 4,49 ,50 
  Bahia 34 4,54 ,40 
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Valores Filiais N Média Desvio-
Padrão 

  Total 181 4,36 ,57 
Autonomia Paraná 34 4,11 ,66 
  São Paulo 25 3,80 ,61 
  Minas 26 3,71 ,72 
  Goiás 31 4,21 ,51 
  M Grosso Sul 31 4,37 ,47 
  Bahia 34 4,30 ,55 
  Total 181 4,11 ,63 
Preocupação c/a Coletividade Paraná 34 4,28 ,68 
 São Paulo 25 4,14 ,51 
  Minas 26 4,18 ,66 
  Goiás 31 4,47 ,39 
  M Grosso Sul 31 4,53 ,46 
  Bahia 34 4,48 ,55 
  Total 181 4,36 ,56 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Utilizou-se também o cálculo das médias de cada um dos fatores dos Valores 

Organizacionais percebidos por filial para a elaboração da hierarquia dos valores por filial da 

organização em estudo (Tabela 20). 

Um olhar sobre a tabela 20 mostra que, para a filial de Minas Gerais, os valores 

organizacionais Prestígio e Domínio encontram-se no topo da hierarquia assim como a filial 

Bahia também apresenta no topo da hierarquia o valor Prestígio, sugerindo que estas filiais se 

diferenciam das demais. 

 

Tabela 20: Hierarquia dos Valores Organizacionais percebidos por filial 

 Paraná São Paulo Minas Gerais Goiás Mato Grosso 
do Sul Bahia 

1o Preocupação  
Coletividade 

Preocupação  
Coletividade Prestígio Preocupação  

Coletividade 
Preocupação  
Coletividade Prestígio 

2o Realização Prestígio Domínio Realização Prestigio Preocupação  
Coletividade 

3o Prestígio Realização Preocupação  
Coletividade Prestígio Realização Realização 

4o Autonomia Domínio Conformidade Domínio Autonomia Domínio 
5o Conformidade Conformidade Realização Autonomia Domínio Conformidade 
6o Domínio Autonomia Autonomia Conformidade Conformidade Autonomia 
7o Bem Estar Tradição Bem Estar Bem Estar Bem Estar Bem Estar 
8o Tradição Bem Estar Tradição Tradição Tradição Tradição 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para analisar e compreender melhor essas diferenças aplicou-se o teste de análise 

de variância – ANOVA, que ao nível de significância de 5%, confirmou existirem diferenças 

entre as filiais em cada um dos Valores Organizacionais (Tabela 21). 

 

Tabela 21: ANOVA – Valores Organizacionais 
Fator F Sig 

Realização 7,01 ,00 
Conformidade 2,79 ,02 
Domínio 4,18 ,00 
Bem-Estar dos Empregados. 4,48 ,00 
Tradição 2,96 ,01 
Prestigio 3,11 ,01 
Autonomia 5,94 ,00 
Bem-Estar dos Empregados. 2,63 ,03 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Aplicou-se o teste de acompanhamento de Scheffe para a avaliação das diferenças 

significativas entre as médias dos Valores Organizacionais das filiais de forma mais 

conservadora (HAIR et al., 2006). O resultado mostrou que nos Valores Organizacionais 

Autonomia, Realização, Bem-Estar dos Empregados e Domínio existem diferenças entre 

algumas das filiais, no entanto o valor Prestígio aparentemente poderia diferenciar  quanto à 

média as filiais Minas Gerais e Bahia, não só não as diferenciou  como também não 

diferenciou nenhuma outra entre si, o mesmo ocorrendo com os fatores Preocupação com a 

Coletividade, Prestígio, Conformidade e Tradição (Tabela 23).  

Por sua vez, a filial Bahia que também aparece na tabela 20 com possibilidade de 

se diferenciar das demais devido ao fato de priorizar o valor Prestígio, embora não se 

diferencie das demais quanto a esse valor, ela é a que mais se diferencia ao valorizar mais 

Realização e Autonomia do que São Paulo e Minas Gerais e, mais Bem-estar do que São 

Paulo e Domínio mais do que São Paulo e Paraná. 

A filial de São Paulo diferencia-se, portanto mais da filial da Bahia por valorizar 

menos a Realização, a Autonomia e o Bem-estar e neste último valor também diferencia São 

Paulo do Mato Grosso do Sul (Tabela 22). 
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Tabela 22: Comparativo de Médias para os Valores Organizacionais e filiais 

Realizaçao
MG SP    MG/GO BA

| | | 3,86 | 3,96 | | 4,40 | 4,45

Autonomia
MG SP BA MG

| | | 3,71 3,80 | |  | 4,3 4,37 |

Bem-Estar
SP BA MS
3,21 | | | | 3,88 4,00 | | |

Domínio
SP PR BA

| | | | 3,95 4,00 | | 4,40 |

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Apesar dessa não diferença quanto ao valor Prestígio é a filial de Minas Gerais 

que mais se difere das demais filiais: das 11 diferenças encontradas cinco dizem respeito a 

Minas Gerais, porém não no valor Domínio, como era de se esperar, mas no valor Realização 

e Autonomia. Quanto ao valor Realização, MG valoriza-o menos que a filial da Bahia, Goiás 

e Mato Grosso do Sul e no que se refere à Autonomia, menos do que estas duas últimas filiais. 

A matriz, São Paulo e a filial de Minas Gerais guardam diferenças nos valores Autonomia e 

Realização para Mato Grosso do Sul e Bahia (Tabela 23). 
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Tabela 23: Teste Scheffe - Diferenças de percepção dos Valores Organizacionais entre as 
filiais  

Valor Diferenças 
Diferença 

entre médias 
Sig 

Preocupação  Coletividade Não existem diferenças   
Realização MG difere de GO -0,53 ,009 

 MG difere de MS -0,54 ,008 
 MG difere de BA -0,59 ,002 
 SP difere de BA -0,49 ,021 

Prestígio Não existem diferenças   
Autonomia SP difere de BA -0,57 ,027 

 MG difere de MS -0,66 ,004 
 MG difere de BA -0,59 ,013 

Conformidade Não existem diferenças   
Domínio BA difere de PR 0,40 ,032 

 BA difere de SP 0,45 ,023 
Bem Estar SP difere de MS -0,79 ,011 

 SP difere de BA -0,67 ,048 
Tradição Não existem diferenças   

Fonte: Elaborada pelo autor 

    

O fator Realização leva em conta itens como planejamento, valorização da 

competência, do entendimento claro das tarefas, cabendo refletir se a diferença nesse fator 

entre Minas Gerais e as filiais de Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia não se devem ao fato de 

que na filial de Minas Gerais a mudança organizacional ainda não ter sido introduzida à época 

da pesquisa, mas seus membros já tinham notícias de que havia sido implantada em outras 

filiais. 

A Bahia diferenciou-se de São Paulo nos fatores Realização, Autonomia, Domínio 

e Bem Estar. A mudança organizacional foi introduzida na Bahia há algum tempo, o mesmo 

não ocorrendo em São Paulo, ficando a indagação se a Bahia com seus traços culturais 

peculiares poderia influenciar a percepção dos valores organizacionais, ou se o papel dos 

agentes das mudanças podem influenciar no ritmo delas, na maneira como se processam e por 

conseguinte na percepção dos Valores Organizacionais.      

O mesmo procedimento adotado para análise das diferenças entre filiais adotado 

para os Valores Organizacionais, foi adotado para os seus pólos, Autopromoção, Abertura à 

Mudança, Conservação e Autotranscendência.  
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Tabela 24: Média e Desvios-padrão dos fatores dos pólos Valores Organizacionais percebidos por filial 
Pólos Filiais N Média Desvio-Padrão 

Autopromoção  Paraná 34 4,10 ,46 
  São Paulo 25 4,02 ,33 
  Minas 26 4,17 ,50 
  Goiás 31 4,34 ,33 
  M Grosso Sul 31 4,39 ,36 
  Bahia 34 4,46 ,33 
  Total 181 4,26 ,42 
Abertura à Mudança Paraná 34 3,87 ,71 
  São Paulo 25 3,50 ,64 
  Minas 26 3,59 ,61 
  Goiás 31 3,82 ,58 
  M Grosso Sul 31 4,19 ,53 
  Bahia 34 4,09 ,61 
  Total 181 3,87 ,65 
Conservação  Paraná 34 3,47 ,55 
  São Paulo 25 3,61 ,52 
  Minas 26 3,78 ,44 
  Goiás 31 3,55 ,55 
  M Grosso Sul 31 3,84 ,65 
  Bahia 34 3,84 ,52 
  Total 181 3,68 ,56 
Autotranscendência Paraná 34 4,28 ,68 
  São Paulo 25 4,14 ,51 
  Minas 26 4,18 ,66 
  Goiás 31 4,47 ,39 
  M Grosso Sul 31 4,53 ,46 
  Bahia 34 4,48 ,55 
  Total 181 4,36 ,56 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A tabela 25 indica a hierarquia dos pólos por filial e sugere que existam diferenças 

entre o grupo de filiais formado por São Paulo, Minas Gerais e as demais filiais no que se 

refere a Abertura à Mudança e Autopromoção.  

A elaboração de uma tabela de hierarquia de valores conforme a média de cada 

filial para cada um dos pólos mostrou  que nas filiais onde foram aplicadas as mudanças, 

Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia há uma diferença na hierarquia dos valores, 

alternando Conservação com Abertura à Mudança (Tabela 25).  
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Tabela 25: Hierarquia dos Pólos dos Valores Organizacionais percebidos por filial    

 Paraná São Paulo Minas Gerais Goiás Mato Grosso 
do Sul Bahia 

1 Auto 
transcendência 

Auto 
transcendência 

Auto 
transcendência 

Auto 
transcendência 

Auto 
transcendência 

Auto 
transcendência 

2 Auto 
promoção 

Auto 
promoção 

Auto 
promoção 

Auto 
promoção 

Auto 
promoção 

Auto 
promoção 

3 Abertura a 
Mudança Conservação Conservação Abertura a 

Mudança 
Abertura a 
Mudança 

Abertura a 
Mudança 

4 Conservação Abertura a 
Mudança 

Abertura a 
Mudança Conservação Conservação Conservação 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para aprofundar a análise dessas diferenças foi efetuado o teste ANOVA que 

mostrou haver diferenças entre os pólos ao nível de significância de 5% (Tabela 26).  

 

Tabela 26: ANOVA – Pólos Valores Organizacionais 
Pólo F Sig 

Autopromoção 6,06 ,00 
Abertura à Mudança 5,36 ,00 
Conservação  2,69 ,02 
Autotranscendência 2,63 ,03 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Efetuou-se o teste de Scheffe, que resultou em diferenças entre as filias nos pólos 

Autopromoção e Abertura à Mudança (Tabelas 27).  

São Paulo é a filial que se difere de Mato Grosso do Sul e Bahia nos pólos de 

Autopromoção e Abertura à Mudança. Os componentes do pólo Autopromoção são os itens 

dos fatores Realização, Domínio e que se mostraram diferentes especialmente entre São Paulo 

e Bahia na análise das diferenças entre os fatores de Valores Organizacionais e filiais 

apresentando anteriormente. No pólo de Abertura à Mudança que inclui o fator Bem-estar dos 

funcionários as filiais do Mato Grosso do Sul e Bahia são as que possuem alguma diferença 

com as filiais de São Paulo ou Minas Gerais, o que parece congruente com a ordem 

hierárquica da tabela 25. 
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Tabela 27: Teste Scheffe Diferenças dos pólos dos Valores Organizacionais entres filiais 

Pólo Diferenças Diferença  
entre médias Sig 

Autopromoção SP difere de MS -0,37 ,035 
 SP difere de BA -0,45 ,003 

Abertura à Mudança SP difere de MS -0,68 ,006 
 SP difere de BA -0,59 ,027 
 MG difere MS -0,59 ,026 

Conservação Não existem diferenças   
Autotranscendência Não existem diferenças   

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nota-se que as filiais de Minas Gerais e São Paulo são as que diferem das demais 

e pode ser visualizado na tabela 28. 

 

Tabela 28: Comparativo de Médias para os pólos dos Valores Organizacionais e filiais 

Autopromoçao
SP MS BA

| | | | 4,02 | | 4,39 | 4,46

Abertura à Mudança
SP MG BA MS

| | 3,5 3,59 | | | 4,09 4,19 | |

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Essas mesmas filiais são as que ainda não tinham tido  a mudança organizacional 

implantada. Considerando a tabela 25, são essas as filiais que possuem uma inversão na 

hierarquia dos dois últimos pólos em relação às demais filiais. Cabe refletir se houve nas 

demais filiais, com a implantação da mudança organizacional, uma mudança na hierarquia do 

Valores Organizacionais sobretudo no que se refere à Abertura à Mudança, ou não, isto é se 

essa já era a hierarquia existente anteriormente à mudança.  
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5.4.2 Análise das Atitudes Frente à Mudança por filial 

 

Três fatores, Aceitação, Temor e Ceticismo englobam os itens da escala de 

Atitudes Frente à Mudança. As médias e desvios-padrão apontados na tabela 30 sugerem que, 

aparentemente quanto a esses três fatores, se formam dois grupos de filiais. 

O primeiro grupo é formado pelas filiais do Paraná, São Paulo e Minas Gerais que 

possuem médias mais próximas uns dos outros nos três fatores, e um segundo grupo formado 

pelas filiais de Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia (Tabela 29) 

Para o fator Aceitação, o primeiro grupo (PR/SP/MG) tem médias menores que o 

demais sugerindo uma atitude de Aceitação menor. Para os fatores Temor e Ceticismo, ocorre 

o inverso, com médias maiores que as filiais de Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, ficando a 

reflexão se tal resultado advém do fato de que as mudanças organizacionais ainda não terem 

sido  implantadas naquelas unidades na época da pesquisa. 

 

Tabela 29: Comparativo de Médias para as Atitudes frente à Mudança e filiais 

Temor
GO-BA-MS PR-SP-MG

| | 1,52 1,56 | 1,96 2,05 | | | | |

Ceticismo
GO-BA-MS PR SP MG

1,16 1,25 | 1,36 1,46 | 1,51 | | | | | | |

Aceitação
MG PR-SP GO-MS-BA

| | | | | |2,33 | 2,55 | 2,82 | 2,87

 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 30: Média e Desvios-padrão dos fatores de Atitudes frente à Mudança por filial 

Fatores Filiais N Média Desvio-
Padrão 

Temor Paraná 34 1,86 ,80 
  São Paulo 25 2,04 ,65 
  Minas 26 2,05 ,62 
  Goiás 30 1,52 ,63 
  M Grosso Sul 31 1,56 ,65 
  Bahia 34 1,54 ,77 
  Total 180 1,74 ,72 
Ceticismo Paraná 34 1,36 ,70 
  São Paulo 25 1,46 ,52 
  Minas 26 1,51 ,52 
  Goiás 30 1,16 ,60 
  M Grosso Sul 30 1,25 ,71 
  Bahia 33 1,19 ,61 
  Total 178 1,31 ,63 
Aceitação Paraná 34 2,55 ,66 
  São Paulo 25 2,53 ,38 
  Minas 26 2,33 ,50 
  Goiás 31 2,82 ,62 
  M Grosso Sul 31 2,83 ,48 
  Bahia 34 2,87 ,51 
  Total 181 2,67 ,57 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os desvios-padrão mostram-se elevados nas filiais do Paraná e Bahia mostrando 

diferenças de opinião. Cabe indagar se as divergências de opiniões sobre itens como 

resistência das pessoas à mudança, sentimento de perdas com elas, entre outras poderão ser 

reflexo de seus valores pessoais dos respondentes.  

Utilizou-se ANOVA como forma de verificar diferenças de atitudes entre as filiais 

(Tabela 31). 

 

Tabela 31: ANOVA – Atitudes frente à Mudança entre filiais 
Fator F Sig 

Temor 3,73 ,003 
Ceticismo  1,55 ,176 
Aceitação  4,68 ,000 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O fator Temor com 0,03 de significância e Aceitação com 0,000 indicam que há 

diferenças entre os grupos. A partir do teste de acompanhamento de Scheffe confirmou 

apenas diferenças no fator Aceitação da Mudança entre a filial de Minas Gerais com Goiás, 

Mato Grosso do Sul e Bahia (Tabela 32). 

 

Tabela 32: Teste Scheffe Diferenças Atitudes frente à Mudança entres filiais 

Fator Diferenças Diferença 
entre médias Sig 

Aceitação MG difere de GO -0,49 ,044 
 MG difere de MS -0,50 ,038 
 MG difere de BA -0,54 ,013 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A atitude de Aceitação da Mudança em Minas Gerais é diferente daquelas filiais 

onde o processo de mudança foi implantado há algum tempo. É a filial que apresenta maior 

média,  isto é,  que mais teme as mudanças. Isto parece fazer sentido pois apesar de terem 

notícia da mudança em curso, ainda não a tinham vivenciado quando a pesquisa foi realizada..  

 

5.4.3 Análise da Percepção de Mudança Individual por filial 

 

Foram calculadas as médias e desvio-padrão dos fatores encontrados na análise 

fatorial do instrumento de Percepção de Mudança individual: Equipe, Pró-atividade e 

Motivação para cada uma das filiais onde a escala foi aplicada. A partir da análise da tabela 

33 nota-se que no fator Motivação as filiais Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia apresentam as 

maiores médias enquanto que a filial de Minas Gerais as menores. A filial do Mato Grosso do 

Sul apresentou os maiores índices de desvio-padrão em todos os fatores comparativamente às 

demais filiais, sugerindo que a percepção de Mudança individual naquela filial tem uma maior 

divergência. Dentre as três filiais (MS, BA e GO) que apresentam as médias altas de 

Motivação é o Mato Grosso do Sul que tem a menor provavelmente pelas divergências de 

opinião entre os respondentes destacados pelo seu desvio-padrão.  
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Tabela 33: Média e Desvios-padrão dos fatores de Percepção de Mudança Individual por 
filial 

Fatores Filiais N Média Desvio-
Padrão 

Pró-atividade Paraná 34 1,96 ,65 
  São Paulo 25 1,83 ,58 
  Minas 25 1,68 ,51 
  Goiás 31 1,90 ,61 
  M Grosso Sul 31 1,77 ,75 
  Bahia 34 1,98 ,62 
  Total 180 1,86 ,63 
Motivação Paraná 30 1,63 ,78 
  São Paulo 23 1,66 ,69 
  Minas 22 1,34 ,63 
  Goiás 31 2,02 ,65 
  M Grosso Sul 30 1,96 ,87 
  Bahia 32 2,12 ,68 
  Total 168 1,82 ,76 
Equipe Paraná 34 2,41 ,52 
  São Paulo 25 2,12 ,54 
  Minas 26 1,87 ,69 
  Goiás 31 2,32 ,49 
  M Grosso Sul 31 2,21 ,87 
  Bahia 34 2,33 ,62 
  Total 181 2,23 ,65 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Visando aprofundar a análise, os dados foram submetidos ao teste ANOVA com o 

teste Scheffe de acompanhamento visando encontrar diferenças entre as filiais. Níveis de 

significância abaixo de 5% foram encontrados para os fatores Motivação e Equipe indicando 

que existem diferenças entre as filiais quanto a esses fatores (tabela 34). 

 

Tabela 34: ANOVA – Percepção de Mudança Individual entre filiais 
Fator F Sig 

Pró-atividade 0,971 ,437 
Motivação  4,311 ,001 
Equipe 2,750 ,020 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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No teste de Scheffe apenas no fator Motivação encontraram-se diferenças (Tabela 

35). A filial de Minas Gerais diferencia-se das de Goiás e Bahia, o que leva a pensar que as 

mudanças introduzidas possam ter um caráter motivacional positivo para os respondentes, 

uma vez que, como já mencionado anteriormente, Goiás e Bahia estão entre as filiais que 

vivenciaram o processo de mudança e o mesmo não ocorreu com Minas Gerais ou ao 

contrário, as notícias das mudanças nas filiais impactou negativamente a Motivação em Minas 

Gerais. Outra reflexão que advém do resultado do teste de Scheffe, indicando que não existem 

diferenças entre as filiais quanto à percepção de mudança individual nos fatores trabalho em 

equipe ou  pró-atividade, é que esses fatores, podem estar sujeitos a outras influências, como 

os Valores Pessoais. 

 

Tabela 35: Teste Scheffe Diferenças Percepção de Mudança Individual entres 
filiais 

Fator Diferenças Diferença 
entre médias Sig 

Motivação MG difere de GO -0,68 ,049 
 MG difere de BA -0,78 ,013 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.4.4 Análise da Percepção de Mudança Organizacional por filial 

 

A partir das dimensões indicadas por Neiva (2004) para o instrumento de 

Percepção de Mudança Organizacional elaborou-se a tabela 36 contendo as respectivas 

médias e desvios-padrão. 

Da mesma forma como nos instrumentos anteriores Minas Gerais é a filial que 

apresenta as menores médias em todos os fatores sugerindo diferença entre as demais.  
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Tabela 36: Média e Desvios-padrão dos fatores de Percepção de Mudança Organizacional por 
filial 

Fatores Filiais N Média Desvio-
Padrão 

Busca por resultados Paraná 34 1,15 ,81
  São Paulo 25 1,17 ,59
  Minas 26 ,92 ,81
  Goiás 31 1,68 ,60
  M Grosso Sul 31 1,56 ,78
  Bahia 34 1,56 ,72
  Total 181 1,36 ,77
Horizontalidade Paraná 34 ,48 1,11
  São Paulo 25 ,83 ,58
  Minas 26 ,13 1,07
  Goiás 31 1,30 ,66
  M Grosso Sul 31 1,15 ,91
  Bahia 34 1,27 ,90
  Total 181 ,88 ,98
Competência técnica  Paraná 34 ,84 ,93
  São Paulo 25 1,00 ,72
  Minas 26 ,56 1,04
  Goiás 31 1,51 ,71
  M Grosso Sul 31 1,37 ,82
  Bahia 34 1,41 ,75
  Total 181 1,13 ,89
Participação  Paraná 34 ,96 1,24
  São Paulo 25 1,20 ,78
  Minas 26 ,69 ,93
  Goiás 31 1,72 ,70
  M Grosso Sul 31 1,40 ,95
  Bahia 34 1,53 ,95
  Total 181 1,27 1,00
Bem-estar Paraná 34 1,18 ,93
  São Paulo 25 1,17 ,64
  Minas 26 ,56 1,02
  Goiás 31 1,59 ,75
  M Grosso Sul 31 1,38 1,05
  Bahia 34 1,51 ,95
  Total 181 1,25 ,95
Imagem externa Paraná 34 1,17 ,80
  São Paulo 25 1,13 ,79
  Minas 26 ,82 1,01
  Goiás 31 1,59 ,77
  M Grosso Sul 31 1,35 ,99
  Bahia 34 1,55 ,76
  Total 181 1,29 ,88

                Fonte: Elaborada pelo autor 
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Confirmou-se, a partir do teste ANOVA, com acompanhamento do teste de 

Scheffe diferenças entre Minas Gerais e algumas filiais em todas as dimensões, como 

identificado na análise da tabela de médias e desvios-padrão (Tabelas 37 e 38). 

 

Tabela 37: ANOVA – Percepção de Mudança Organizacional entre filiais 
Fator F Sig 

Busca por Resultados 5,086 ,000 
Horizontalidade 8,119 ,000 
Competência Técnica 5,857 ,000 
Participação 4,670 ,000 
Bem Estar 4,625 ,001 
Imagem Externa 3,296 ,007 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 38: Teste Scheffe Diferenças de Percepção de Mudança Organizacional entre 
filiais 

Fator Diferenças Diferença 
entre médias Sig 

Busca por Resultados MG difere de GO -0,77 ,010 
 MG difere de BA -0,65 ,046 

Horizontalidade MG difere de GO -1,16 ,000 
 MG difere de MS -1,01 ,004 
 MG difere de BA -1,13 ,000 

Competência Técnica MG difere de GO 0,94 ,004 
 MG difere de MS -0,81 ,025 
 MG difere de BA -0,84 ,013 

Participação MG difere de GO -1,03 ,007 
 MG difere de BA -0,84 ,047 

Bem Estar MG difere de GO -1,03 ,004 
 MG difere de MS -0,82 ,046 
 MG difere de BA -0,95 ,008 

Imagem Externa MG difere de GO -0,77 ,048 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nota-se que a percepção de Mudança Organizacional  na filial de Minas difere-se 

daquelas que tiveram a implantação da mudança há mais tempo, como o caso de Goiás, Mato 

Grosso do Sul e Bahia. As notícias sobre as mudanças implantadas nas filiais do Goiás, Mato 

Grosso do Sul e Bahia podem ter levado os respondentes dessas filiais a percepções distintas. 

A busca por metas e resultados, a interação entre grupos, os treinamentos, o trabalho em 



109 

equipe, a valorização dos membros da organização além de sua participação nas decisões 

fizeram parte do escopo de mudanças da organização, os resultados guardam coerência ao se 

constatar essa diferença entre a filial de Minas Gerais e as filiais do Goiás, Mato Grosso do 

Sul e Bahia. 

Cabe, no entanto, entender porque a filial do Paraná também não se diferenciou de 

Minas Gerais. É sabido que no Paraná a implantação foi a mais recente entre todas e que, 

portanto, quando da aplicação da escala a percepção de Mudança Organizacional ainda não se 

cristalizara, ou mesmo no entender dos respondentes Paranaenses outros fatores teriam 

influenciado a percepção. Em Minas Geais ainda não havia passado pelas mudanças, e o Mato 

Grosso do Sul já estavam implantadas as mudanças há mais tempo. Paraná, juntamente com 

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul apresentam os maiores desvios-padrão entre os fatores, 

sugerindo que os respondentes guardam maior divergência entre si naquelas filiais. Esses 

dados levam a refletir que outros fatores, como os agentes de mudança, a comunicação e a 

forma de implantação das mesmas,  podem influenciar a percepção de mudança 

organizacional.  

 

5.4.5 Análise dos constructos  quanto às demais variáveis demográficas 

 

Neste item apresentam-se os resultados quanto à análise das diferenças dos 

contructos pesquisados, tendo como variáveis de controle, as variáveis demográficas: idade, 

gênero, tempo de trabalho na organização, grau de instrução e área de trabalho. Para isso 

foram efetuados os mesmos passos  que foram seguidos na análise dos constructos  para cada 

filial, isto é, cálculo da médias e desvios-padrão, ANOVA e o teste de acompanhamento de 

Scheffe. 

 

5.4.5.1  Variável Demográfica idade 

 

Os respondentes foram agrupados em quatro grupos de idades. O 1º grupo 

compreende os respondentes abaixo de 25 anos, o segundo grupo, respondentes entre 25-30 

anos, os respondentes entre 30-40 anos e, acima de 40 anos, formaram o terceiro e quarto 

grupos, respectivamente.  
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Valores Organizacionais 

A partir dos resultados das médias de cada um valores por grupos de idade não se 

notam diferenças, apesar de chamar atenção de que o grupo dos respondentes, com mais de 40 

anos, têm apresentado as menores médias na maioria dos valores. Assim optou-se por rodar o 

teste ANOVA que sugeriu uma diferença, ao nível de significância de 5%, entre os grupos no 

valor Domínio, o que não se confirmou pelo teste de Scheffe (Tabelas no apêndice D).  

 

Pólos dos Valores Organizacionais 

A análise das médias e desvios-padrão dos pólos dos Valores Organizacionais 

bem como o teste ANOVA não sugeriram diferenças entre os diversos grupos de idade dos 

respondentes (Tabelas no apêndice E). 

 

Atitudes frente à Mudança 

As análises das médias e o teste ANOVA não sugeriram diferenças entre as várias 

faixas etárias e as atitudes frente à mudança (Tabelas no apêndice F).  

 

Percepção de Mudança Individual 

A média dos jovens respondentes no fator Motivação é mais  elevada em relação 

aos demais, sobretudo os mais velhos. A faixa etária dos 30 a 40 anos também se mostra com 

médias elevadas nesse fator (tabela 39). 
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Tabela 39: Média e Desvios-Padrão dos fatores de Percepção de Mudança Organizacional 
por idade 

Fatores Filiais N Média Desvio-Padrão 
Pró-atividade < de 25 

anos 33 2,09 ,67 

 25 - 30 55 1,87 ,55 
 30 - 40 50 1,86 ,65 
 > de 40 

anos 42 1,68 ,62 

 Total 180 1,86 ,63 
Motivação  < de 25 

anos 28 2,17 ,74 

 25 - 30 51 1,72 ,66 
 30 - 40 49 1,98 ,67 
 > de 40 

anos 40 1,50 ,87 

 Total 168 1,82 ,76 
Equipe < de 25 

anos 33 2,36 ,66 

 25 - 30 55 2,25 ,58 
 30 - 40 50 2,30 ,58 
 > de 40 

anos 43 2,01 ,76 

 Total 181 2,23 ,65 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir do teste ANOVA constatou-se que os fatores Pró-atividade e Motivação 

contém diferenças entre os grupos (tabela 40). 

 

Tabela 40: ANOVA – Percepção de Mudança Individual entre faixas etárias 
Fator F Sig 

Pró-atividade 2,743 ,045 
Motivação  5,785 ,001 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O teste de Scheffe confirmou as diferenças entre as duas faixas etárias 

mencionadas acima nos dois fatores, isto é os jovens com menos de 25 anos mudaram mais 

quanto à Pró-atividade e Motivação que aqueles com mais de 40 anos. No fator Motivação 

confirmou-se também que os respondentes entre 30 e 40 anos  mudaram mais que os 

respondentes mais velhos com mais de 40 anos (Tabela 41). 
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Tabela 41: Teste Scheffe Diferenças de Percepção de Mudança Individual e idade 

Fator Diferenças Diferença 
entre médias Sig 

Pró-atividade  < de 25 anos diferem de > de 40 anos 0,41 ,045 
    

Horizontalidade < de 25 anos diferem de > de 40 anos 0,67 ,004 
 Faixa 30-40 anos  diferem de > de 40 anos 0,48 ,026 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esse resultado sugere que a mudança organizacional introduzida na organização 

impactou mais os jovens no que se refere à motivação ficando a indagação quanto à diferença 

que o impacto da natureza e característica da mudança exerce na percepção de mudança 

individual por faixa  etária.    

 

Percepção de Mudança Organizacional 

Para esse instrumento, notou-se uma diferença no fator participação entre os 

respondentes na faixa de 30 a 40 anos em relação aos respondentes acima de 40 anos pelo 

teste ANOVA e confirmado pelo acompanhamento com o teste de Scheffe. As médias em 

todos os fatores dos respondentes da faixa etária de 30-40 anos se apresentaram mais elevadas  

que os demais o que gera uma inquietude quanto à influência da maturidade dos respondentes 

na percepção da mudança organizacional. Essa inquietude advém de pressuposição de que 

essa faixa etária seria aquela que agrupa os profissionais numa fase muito produtiva da 

carreira (Tabelas no apêndice G).  

 

5.4.5.2  Variável Demográfica gênero  

 

Entre os respondentes, 64% eram do sexo masculino. Embora a predominância 

desse gênero, não houve diferenças significativas entre os gêneros nos fatores dos 

instrumentos aplicados nesse estudo após o teste t (Tabelas no apêndice H). 
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5.4.5.3  Variável Demográfica Tempo de trabalho na organização  

 

Os respondentes foram agrupados em quatro categorias de tempo de trabalho. A 

primeira para aqueles com até 2 anos de empresa, a segunda entre 2 e 5 anos de empresa, a 

terceira para aqueles entre 5 e 10 anos de trabalho na organização e a última para os 

respondentes com mais de 10 anos. Não foram confirmadas diferenças significativas entre as 

categorias nos fatores dos quatro instrumentos aplicados no estudo, após o teste ANOVA 

(Tabelas no apêndice I).  

 

5.4.5.4  Variável Demográfica grau de instrução 

 

A variável grau de instrução levou em consideração os respondentes com 1º ou 2º 

graus, universidade e pós-graduação. Notou-se diferença entre os diferentes graus de instrução 

para os valores organizacionais Domínio e Prestígio pelo teste ANOVA (Tabela 42).  

 

Tabela 42: ANOVA – Valores Organizacionais e grau de instrução 
Fator F Sig 

Domínio 5,548 ,005 
Prestígio  3,847 ,023 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O teste de acompanhamento Scheffe revelou que o Valor Organizacional Domínio 

possui diferenças de percepção entre todos os graus de instrução e o Valor Organizacional 

Prestígio guarda diferença entre respondentes com grau Universitário daqueles com 1º e 2º 

graus (Tabela 43). 

 

Tabela 43: Teste Scheffe Diferenças Valores Organizacionais e grau de instrução 

Fator Diferenças Diferença 
entre médias Sig 

Domínio Pós graduados diferem de Universitários -0,23 ,020 
 Pós graduados diferem de 1º e 2º graus -0,30 ,015 

Prestígio Universitários diferem de 1º e 2º graus -0,30 ,024 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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O fator Domínio leva em conta itens sobre poder, competitividade no mercado, 

segurança nos negócios é menos valorizado por aqueles que tem pós-graduação. Os resultados 

dos demais instrumentos em que se aplicaram os mesmos procedimentos não se notaram 

diferenças entre grupos. Esse resultado sugere analisar se existem correlações entre esse valor 

e as percepções de mudança individual e organizacional nesse nível de educação formal 

(Tabelas no apêndice J).  

 

5.4.5.5  Variável Demográfica área de trabalho  

 

Três foram as áreas de trabalho dos respondentes agrupadas neste estudo, 

Administrativa, Industrial e Comercial. Calcularam-se as médias e os desvios-padrão e 

efetuou-se o teste ANOVA de todos os instrumentos e não houve diferenças significativas 

apontadas como exceção, encontrou-se uma diferença significativa no fator Temor do 

instrumento de Atitudes frente à Mudança entre os respondentes da área administrativa e 

industrial o que não mereceu maior atenção neste trabalho (Tabelas no apêndice K).  

 

5.4.6  Sumário da análise dos constructos quanto às variáveis demográficas 

 

Nota-se que a variável demográfica local de trabalho, é a que apresenta maiores 

diferenças. No quadro  4  encontra-se um resumo das diferenças encontradas em cada variável 

demográfica. Nota-se que, para os Valores Organizacionais, Domínio e Prestígio, existem 

diferenças entre os graus de instrução Universitário e 1º e 2º graus.  
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 VO Pólos VO MC MP AM 

Idade Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Diferença no 
fator 

Participação 
entre faixa 30-

40 anos e acima 
40 anos. 

Diferenças no 
fator Pró-

atividade entre 
faixa abaixo 25 
anos e acima de 

40 anos. 
No fator 

Motivação  
entre acima de 

40 anos e 
abaixo de 25 e 

entre 30-40 
anos. 

Não existem 
diferenças 

Gênero Diferença no 
valor Tradição 

Diferença no 
pólo 

Conservação 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Tempo na 
Organização 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Grau de 
Instrução 

Todos os graus 
de instrução se 

diferem no valor 
Domínio. No 

valor Prestígio 
diferença entre 

Universitário e 1º 
e 2º graus. 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Área de 
Trabalho 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Não existem 
diferenças 

Diferença no 
fator Temor 
entre áreas 
industrial e 

Administrativa. 

Local de 
Trabalho 

Realização 
MG difere de GO 
MG difere de MS 
MG difere de BA 
SP difere de BA 

Autonomia 
SP difere de BA 

MG difere de MS 
MG difere de BA 

Domínio 
BA difere de PR 
BA difere de SP 

Bem Estar 
SP difere de MS 
SP difere de BA 

Auto-promoção 
SP difere de MS 
SP difere de BA 

Abertura à 
Mudança SP 
difere de MS 

SP difere de BA 
MG difere MS 

MG difere em : 
Busca 

Resultados de 
GO/BA 

Horizontalidade 
de MS/GO/BA 
Comp Técnica 
de MS/GO/BA 
Participação de 

GO/BA 
Bem Estar de 
MS/GO/BA 

Imagem 
Externa de GO 

No fator 
Motivação MG 
difere de GO e 

BA. 

No fator 
Aceitação MG 

difere de 
GO,MT e BA. 

Quadro 4: Resumo das diferenças entre os grupos de cada variável demográfica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tentando compreender as diferenças entre as filiais, resolveu-se fazer o teste Qui-

Quadrado para verificar se por acaso o nível de instrução e a faixa etária estariam fazendo 

alguma diferença entre as filiais, o que permitiria levantar uma hipótese de que talvez as 

diferenças entre as filiais são explicadas por esses dois fatores. 
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Buscou-se entender se diferenças na faixa de idade poderiam influenciar as 

percepções de Mudança individual e Organizacional além de influenciar as Atitudes frente a 

Mudança. Utilizou-se o teste qui-quadrado para testar a significância entre as distribuições de 

freqüências das diferentes faixas etárias (HAIR et al., 2005). 

A hipótese nula nesse caso é de que as faixas etárias não diferem nas filiais. O 

resultado do teste mostra um elevado nível de significância, confirmando-se a hipótese nula 

de que não existem diferenças nas faixas etárias nas filiais (Tabela 44). 

 

Tabela 44: Teste Qui-Quadrado faixa etária e filial 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,128(a) 15 ,208 
Likelihood Ratio 21,466 15 ,123 
N Casos Válidos 181   

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

Fez-se o teste Qui-quadrado para testar a significância do grau de instrução entre 

as distribuições de freqüências das filiais. O resultado do teste mostra que existem diferenças 

nos graus de instrução nas filiais (Tabela 45). 

 

Tabela 45: Teste Qui-Quadrado grau de instrução e filial 
 Valor df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29,373 10 ,001 
Likelihood Ratio 33,157 10 ,000 

Associação Linear ,921 1 ,337 
N Casos Válidos 181   

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Cabe refletir se essas diferenças de graus de instrução entre filiais podem 

influenciar  a percepção de Mudança individual e Organizacional, nos Valores 

Organizacionais e nas Atitudes frente à Mudança.   
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5.5 ANÁLISE DAS RELAÇOES ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

5.5.1  Relação entre Valores Organizacionais e Percepção de Mudança Individual  

 

Afim de iniciar a análise entre as varáveis, procedeu-se à análise de correlação. 

Inicialmente fizeram-se as correlações bivariadas para a obtenção dos índices de correlação de 

Pearson entre os fatores de Mudança Individual e os Valores Organizacionais cujos resultados 

estão na tabela 46 ao nível de significância de 1% e 5%. Segundo Hair et al. (2005), os 

coeficientes de correlação indicam a força da correlação e sugere como regra prática que os 

coeficientes entre 0,01 e 0,20 indicam uma correlação leve quase imperceptível; entre 0,21 e 

0,40 indicam uma correlação pequena mas definida; entre 0,41-0,70 uma correlação 

moderada; entre 0,71-0,90 alta e acima de 0,91 muito forte. 

 

Tabela 46: Correlação Bivariada – Valores Organizacionais e Percepção de Mudança Individual 
  Pró-atividade Motivação Equipe 
Realização Correlação Pearson ,145 ,427(**) ,310(**)
  Sig. (2-tailed) ,050 ,000 ,000
  N 182 170 183
Conformidade Correlação Pearson ,189(*) ,280(**) ,322(**)
  Sig. (2-tailed) ,011 ,000 ,000
  N 182 170 183
Domínio Correlação Pearson ,202(**) ,266(**) ,307(**)
  Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,000
  N 182 170 183
Bem-Estar Empr. Correlação Pearson ,057 ,274(**) ,202(**)
  Sig. (2-tailed) ,448 ,000 ,006
  N 182 170 183
Tradição Correlação Pearson ,052 ,104 ,076
  Sig. (2-tailed) ,485 ,176 ,305
  N 182 170 183
Prestígio Correlação Pearson ,140 ,254(**) ,198(**)
  Sig. (2-tailed) ,060 ,001 ,007
  N 182 170 183
Autonomia Correlação Pearson ,102 ,417(**) ,337(**)
  Sig. (2-tailed) ,172 ,000 ,000
  N 182 170 183
Preocup. colet. Correlação Pearson ,065 ,343(**) ,255(**)
  Sig. (2-tailed) ,380 ,000 ,000
  N 182 170 183
**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Destacam-se as correlações moderadas entre o fator Motivação e os Valores 

Organizacionais, Realização e Autonomia. Como esperado, não foi verificada correlação entre 

o valor Tradição que indica a preservação dos costumes e aversão à mudança, e os fatores de 

percepção de Mudança individual. O fator Pró-atividade foi o que obteve menor número de 

correlações com os Valores Organizacionais, aparecendo correlacionado apenas com 

Conformidade e Domínio com força “quase imperceptível” conforme a classificação de Hair 

et al. (2005). 

Para testar as possibilidades de estimação dos fatores que influenciam a percepção 

de mudança individual, foi realizada regressão múltipla. Efetuou-se a regressão linear pelo 

método stepwise levando-se como variáveis independentes todos os Valores Organizacionais, 

Realização, Conformidade, Domínio, Bem-estar dos empregados, Tradição, Prestígio, 

Autonomia, Preocupação com a coletividade. Foram consideradas como variáveis 

dependentes os fatores de percepção de Mudança  Pessoal, Pró-atividade, Equipe e 

Motivação. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente o 

fator Motivação. A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada. (R 

múltiplo = 0,43). O Valor Organizacional Realização foi responsável por 18% da variância 

(R2 ajustado). O valor Realização está positivamente relacionado à Motivação. O coeficiente 

de regressão para Realização foi de 0,66 (IC de 95% = 0,45 – 0,97). O limite inferior nos 

intervalo de confiança das variável Realização indica uma correlação sempre positiva (tabelas 

47 e 48) 

 

Tabela 47: Sumário do modelo da regressão para Motivação 

Modelo R 
R 

Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,427 ,183 ,178 ,68549 
1-Preditores: uma Constante, Realização  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 48: Coeficientes da regressão para Motivação  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 
1 Constante -1,002 ,464  -2,159 ,032 -1,918 -,086 
 Realização ,660 ,108 ,427 6,125 ,000 ,447 ,872 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No  exame de multicolinearidade  notou-se que a variável Realização tem um 

nível elevado de intercorrelações  com as demais o que não é a situação ideal para efetuar a 

regressão (DANCEY; REIDY, 2006). O valor do índice de condição do diagnóstico de 

colinearidade para o Valor Organizacional Realização é de 17,60, indicando possíveis 

problemas. Por essa razão, embora a significância tenha sido boa, optou-se por não considerar 

essa relação Realização – Motivação (Tabela 49). 

 

Tabela 49: Diagnóstico de colinearidade  - variável Motivação. 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,994 1,000 
 Realização ,006 17,592 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em seguida, foi efetuado o mesmo procedimento considerando os Valores 

Organizacionais como variáveis independentes e o fator de percepção de Mudança individual, 

Pró-atividade.  

A associação entre as variáveis é pequena. (R múltiplo = 0,20). O Valor 

Organizacional Domínio foi responsável por 4% da variância (R2 ajustado). O valor Domínio 

está positivamente relacionado à Motivação. O coeficiente de regressão para Domínio foi de 

0,26 (IC de 95% = 0,45 – 0,97). O limite inferior nos intervalos de confiança das variável 

Domínio indica uma correlação sempre positiva (tabelas 50 e 51).  

 

Tabela 50: Sumário do modelo da regressão para Pró-atividade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,202 ,041 ,036 ,61640 
1-Preditores: uma Constante, Domínio.  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 51: Coeficientes da regressão para Pró-atividade  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante ,770 ,398 1,936 ,054 -,015 1,554
 Domínio ,261 ,094 ,202 2,771 ,006 ,075 ,446

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No  exame de multicolinearidade  notou-se que a variável Domínio também tem 

um nível elevado de intercorrelações  com as demais o que não é a situação ideal para efetuar 

a regressão. O valor do índice de condição do diagnóstico de colinearidade para o Valor 

Organizacional Domínio é de 17,34, indicando possíveis problemas, o que a desconsiderar a 

relação Domínio – Pró-atividade (Tabela 52). 

 

Tabela 52: Diagnóstico de colinearidade  - variável Pró-atividade 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,993 1,000 
 Domínio ,007 17,342 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Diferentemente das variáveis Motivação e Pró-atividade, os resultados obtidos na 

regressão com os Valores Organizacionais e a variável dependente, Equipe de percepção de 

mudança individual permitiram validar a relação com o valor organizacional Autonomia. O 

cálculo da regressões sugeriu duas possibilidades. Eliminou-se o modelo 2 que inclui os 

valores organizacionais Autonomia e Domínio no exame de colinearidade (tabela 56).  

A associação entre as variáveis é pequena. (R múltiplo = 0,393). O Valor 

Organizacional Autonomia foi responsável por 4% da variância (R2 ajustado), o que também 

é baixo. O valor Autonomia está positivamente relacionado à Equipe. O coeficiente de 

regressão foi de 0,35 (IC de 95% = 0,21 – 0,49) (tabelas 53 e 54). 

 

Tabela 53: Sumário do modelo da regressão para Equipe 

Modelo R 
R 

Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,337 ,114 ,109 ,60917 
2 ,393 ,155 ,145 ,59650 

       Preditores: 1- uma Constante, e Autonomia, 2- Constante, Autonomia e  Domínio. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 54: Coeficientes da regressão para Equipe  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 
1 Constante ,797 ,300  2,653 ,009 ,204 1,390 
 Autonomia ,348 ,072 ,337 4,818 ,000 ,206 ,491 

2 Constante -,085 ,418  -,202 ,840 -,910 ,741 
 Autonomia ,271 ,075 ,263 3,598 ,000 ,123 ,420 
 Domínio ,286 ,096 ,216 2,962 ,003 ,095 ,476 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que a variável Domínio tem um nível 

elevado de intercorrelações com as demais o que não é a situação ideal para efetuar a 

regressão. O valor do índice de condição do diagnóstico de colinearidade para o Valor 

Organizacional Domínio é de 21,15, indicando possíveis problemas, o que levou a 

desconsiderar o modelo 2 da relação dos valores organizacionais Autonomia e Domínio com a 

variável Equipe de percepção de mudança individual (Tabela 55). 

 

Tabela 55: Diagnóstico de colinearidade  - variável Equipe 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 
2 Constante 2,980 1,000 
 Autonomia ,013 14,976 
  Domínio ,007 21,158 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os intervalos foram estreitos e não incluíram um valor negativo podendo-se 

concluir que os coeficientes de regressão são  positivos.  

Autonomia com t = 2,77 ao nível de probabilidade, p = 0,006, demonstra ser 

improvável que os resultados tenham sido obtidos por erro amostral. 

Outras condições a serem satisfeitas na regressão múltipla foram consideradas. 

Considerando que foram oito valores organizacionais como variáveis explicativas, o número 

de participantes segundo o critério de Tabachnck e Fidell deve ser N > 50 + 8* VI, portanto 

114 respondentes, o que foi atendido no presente estudo (DANCEY; REIDY, 2006). Uma 
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outra condição a ser observada é que a variável dependente seja retirada de uma população de 

escores normalmente distribuída, o que  foi constatado a partir do histograma. 

 
Histograma 1 – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, mais duas condições devem ser atendidas. A primeiro é a eliminação de 

valores atípicos, outliers, que foram eliminados na fase inicial de tratamento de dados como 

informado anteriormente, e a segunda é a necessidade de um relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério o que pode ser observado no diagrama de dispersão entre os 

resíduos normalizados e a variável dependente normalizada, conforme o gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Scatterplot – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando as três regressões efetuadas entre os Valores Organizacionais como 

variáveis independentes e cada um dos fatores de percepção de mudança individual, os 

resultados indicam a pequena relevância dos Valores Organizacionais como preditores de 

mudança individual. Para as percepções de mudança individual Motivação e Pró-atividade 

não se confirmaram as regressões, especialmente por conta do nível alto de intercorrelações 

entre os valores, tendo sido confirmada apenas a relação na qual o Valor Organizacional 

Autonomia que explica 4% da percepção de mudança individual Equipe. Esse resultado nos 

coloca diante de uma indagação sobre a adequação de se utilizar os Valores Organizacionais 

como preditores percepção de mudança individual, embora Equipe tenha sido explicada pelo 

valor Autonomia. 

 

Tabela 56: Comparativo entre as percepções de mudança individual  

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada 

Beta 
 

Sig 
 

Motivação  - - -  
Pró-atividade - - -  
Equipe Autonomia 11% ,34 ,000 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.5.2  Relação entre Valores Organizacionais e Percepção de Mudança Organizacional  

 

Para analisar as relações entre os Valores Organizacionais e Percepção de 

Mudança Organizacional, foi elaborada a matriz de correlações bivariada de Pearson ao nível 

de significância de 1%. e 5% (Tabela 57). 

Da mesma forma como nos fatores de percepção Mudança individual, o valor 

Tradição não se correlaciona com as dimensões do instrumento de percepção de Mudança 

Organizacional. 

Outros valores como Domínio e Prestígio associados a Autopromoção tem em 

todas as dimensões da percepção de mudança organizacional uma correlação pequena. Já os 

valores Autonomia, Bem-estar e Realização que estão associados ao estímulo à curiosidade, a 

qualidade de vida e satisfação do empregado e mesmo à valorização da competência 

apresentam correlação moderada com as dimensões de mudança organizacional.  

 

Tabela 57: Correlação Bivariada – Valores Organizacionais e Percepção de Mudança Organizacional 

**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

  
Busca 

Por 
Resultado 

Horizonta
lidade 

Competên
cia 

Técnica 

Participa 
ção 

Bem-
estar 

Imagem 
Externa 

Realização Correlação Pearson  ,485(**) ,489(**) ,485(**) ,525(**) ,492(**) ,370(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
Conformidade Correlação Pearson ,354(**) ,282(**) ,295(**) ,321(**) ,304(**) ,269(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
Domínio Correlação Pearson ,337(**) ,267(**) ,290(**) ,196(**) ,209(**) ,218(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,008 ,005 ,003
  N 183 183 183 183 183 183
Bem-estar 
Empregados Correlação Pearson ,461(**) ,464(**) ,460(**) ,442(**) ,513(**) ,333(**)

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
Tradição Correlação Pearson ,087 ,072 ,070 ,045 ,072 ,065
  Sig. (2-tailed) ,243 ,331 ,350 ,543 ,335 ,384
  N 183 183 183 183 183 183
Prestigio Correlação Pearson ,376(**) ,397(**) ,365(**) ,338(**) ,384(**) ,402(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
Autonomia Correlação Pearson ,539(**) ,555(**) ,560(**) ,575(**) ,576(**) ,445(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
Preocupação  
coletividade Correlação Pearson ,486(**) ,538(**) ,481(**) ,562(**) ,545(**) ,447(**)

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
  N 183 183 183 183 183 183
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Afim de efetuar a estimação dos fatores que influenciam a percepção de mudança 

organizacional, foi realizada, a partir da regressão múltipla, a regressão linear pelo método 

stepwise, levando-se como variáveis independentes todos os Valores Organizacionais, 

Realização, Conformidade, Domínio, Bem-estar dos empregados, Tradição, Prestígio, 

Autonomia, Preocupação com a coletividade. Foram consideradas como variáveis 

dependentes as dimensões de percepção de Mudança  Organizacional; Busca por Resultados, 

Horizontalidade, Competência Técnica, Participação, Bem-estar e Imagem Externa. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente a 

dimensão, Busca por Resultados. Encontraram-se três modelos (Tabela 58). 

  

Tabela 58: Sumário do modelo da regressão para Busca por Resultados 

Modelo R 
R 

Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,539 ,291 ,287 ,64809 
2 ,563 ,317 ,309 ,63782 
3 ,589 ,347 ,336 ,62517 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia; 2- Preditores:  Constante, Autonomia e Domínio; 
3- Predtores: uma constante, Autonomia, Domínio e Preocupação com Coletividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,539 no primeiro modelo e 0,589 no 

terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 29% e 34% e os coeficientes encontram-se 

na tabela 59. 
 

Tabela 59: Coeficientes da regressão para Busca por Resultados 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,359 ,320 -4,251 ,000 -1,989 -,728
 Autonomia ,663 ,077 ,539 8,615 ,000 ,511 ,814

2 Constante -2,193 ,447 -4,901 ,000 -3,076 -1,310
 Autonomia ,590 ,081 ,480 7,314 ,000 ,431 ,749
 Domínio ,270 ,103 ,172 2,622 ,009 ,067 ,474

3 Constante -2,960 ,512 -5,775 ,000 -3,971 -1,948
 Autonomia ,349 ,115 ,284 3,041 ,003 ,123 ,576
 Domínio ,326 ,103 ,207 3,167 ,002 ,123 ,529
 Preoc 

Coletividade 
,349 ,121 ,256 2,891 ,004 ,111 ,587

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No exame de multicolinearidade notou-se que nos modelos dois e três as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index, superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 60). 

  

Tabela 60: Diagnóstico de colinearidade  - variável Busca por Resultados 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 

2 Constante 2,980 1,000 
 Autonomia ,013 14,976 
 Domínio ,007 21,158 

3 Constante 3,972 1,000 
 Autonomia ,016 15,565 
 Domínio ,008 22,066 

 Preoc 
Coletividade ,004 32,503 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Domínio e Preocupação com a Coletividade 

tenham sido boas, optou-se por não considerar as relações dos modelos dois e três. O modelo 

1 a variável Autonomia foi responsável por  29% da variância na percepção de Busca por 

Resultados. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é ter a variável dependente ter sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 2. 
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Histograma 2 – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Scatterplot – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Busca por Resultado. 

Em seguida, efetuou-se a regressão com a dimensão, Horizontalidade. 

Encontraram-se também três modelos (Tabela 61). 

  

Tabela 61: Sumário do modelo da regressão para Horizontalidade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,555 ,308 ,304 ,81806 
2 ,590 ,348 ,341 ,79609 
3 ,602 ,363 ,352 ,78939 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia; 2- Preditores:  Constante, Autonomia e Preocupação  
Com a Coletividade; 3- Predtores: uma constante, Autonomia, Domínio e Preocupação com 
Coletividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,555 no primeiro modelo e 0,602 no 

terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 30% e 35%. e os coeficientes se 

encontram na tabela 62. 

 

Tabela 62: Coeficientes da regressão para Horizontalidade  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança  
95% para B 

 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.
1 Constante -2,692 ,403 -6,672 ,000 -3,488 -1,896
 Autonomia ,871 ,097 ,555 8,970 ,000 ,679 1,062

2 Constante -3,551 ,470 -7,563 ,000 -4,478 -2,625
 Autonomia ,545 ,136 ,347 4,010 ,000 ,277 ,813
 Preoc 

Coletividade 
,504 ,151 ,289 3,336 ,001 ,206 ,802

3 Constante -4,458 ,647 -6,888 ,000 -5,734 -3,181
 Autonomia ,437 ,145 ,279 3,017 ,003 ,151 ,723
 Preoc 

Coletividade 
,561 ,152 ,322 3,682 ,000 ,260 ,862

 Domínio ,262 ,130 ,131 2,017 ,045 ,006 ,518
Fonte: Elaborada pelo autor 
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No exame de multicolinearidade, notou-se que o modelos dois e três as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 63). 

 

Tabela 63: Diagnóstico de colinearidade  - variável Horizontalidade 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 

2 Constante 2,983 1,000 
 Autonomia ,012 16,009 
 Preoc 

Coletividade 
,005 24,237 

3 Constante 3,972 1,000 
 Autonomia ,016 15,565 
 Preoc 

Coletividade 
,008 22,066 

 Domínio ,004 32,503 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Domínio e Preocupação com a Coletividade 

tenham sido boas, optou-se por não considerar as relações dos modelos dois e três. No modelo 

1 a variável Autonomia foi responsável por 30% da variância na percepção de 

Horizontalidade.  

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é a variável dependente ter sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma a seguir. 
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Histograma 3 – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 4). 

 
Gráfico 4 – Scatterplot – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Horizontalidade. 

Efetuou-se em seguida a regressão com a dimensão, Competência Técnica como 

variável dependente, ainda no primeiro bloco de análises de regressão, no qual a variável 

estatística é o conjunto dos Valores Organizacionais. Encontrou-se um único modelo (Tabela 

64). 

  

Tabela 64: Sumário do modelo da regressão para Competência Técnica  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,560 ,314 ,310 ,73626 
1-Preditores: uma Constante, Autonomia 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada e 

apresentaram com R múltiplo de 0,56. A variância explicada ficou em 31% e os coeficientes 

se encontram na tabela 65. 

 

Tabela 65: Coeficientes da regressão para Competência Técnica  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.
1 Constante -2,130 ,363  -5,867 ,000 -2,847 -1,414 
 Autonomia ,795 ,087 ,560 9,103 ,000 ,623 ,968 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade o Valor Organizacional Autonomia, apresentou 

Condition Index de 13,2 o que satisfaz a condição para a regressão múltipla (Tabela 66). 

  

Tabela 66 : Diagnóstico de colinearidade  - variável Competência técnica. 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As demais condições para efetuar a regressão também foram satisfeitas. A 

variável Autonomia foi responsável por  30% da variância na percepção de Competência 

Técnica.  

Para confirmar o modelo, verificaram-se as condições para a regressão. O número 

de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram eliminados 

os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma população de 

escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no histograma 4. 

 
Histograma 4 – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada. 
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Diagrama 2: Scatterplot – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições, o modelo foi confirmado, isto é o valor Autonomia 

é preditor para a percepção de Competência Técnica. 

A dimensão seguinte, que teve a regressão efetuada, foi Participação. 

Encontraram-se dois modelos (Tabela 67). 

  

Tabela 67: Sumário do modelo da regressão para Participação  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,575 ,331 ,327 ,81950 
2 ,614 ,377 ,370 ,79323 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia; 2- Preditores:  Constante, Autonomia e Preocupação  
Com a Coletividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,575 no primeiro modelo e 0,614 no 

segundo modelo). A variância explicada ficou entre 33% e 37%. e os coeficientes se 

encontram na tabela 68. 
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Tabela 68: Coeficientes da regressão para Participação   

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -2,503 ,404  -6,194 ,000 -3,301 -1,706 
 Autonomia ,920 ,097 ,575 9,462 ,000 ,728 1,112 

2 Constante -3,435 ,468  -7,343 ,000 -4,358 -2,512 
 Autonomia ,567 ,135 ,354 4,186 ,000 ,300 ,834 

 Preoc 
Coletividade ,547 ,151 ,307 3,631 ,000 ,250 ,844 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que o modelo dois as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 69). 

  

Tabela 69: Diagnóstico de colinearidade  - variável Participação 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 

2 Constante 2,983 1,000 
 Autonomia ,012 16,009 

 Preocupação 
Coletividade ,005 24,237 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora as significâncias das variáveis Autonomia e Preocupação com a 

Coletividade tenham sido boas, optou-se por não considerar as relações do modelo dois, 

optando-se pelo modelo 1 cuja variável Autonomia foi responsável por  30% da variância na 

percepção de Participação.  

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 5. 
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Histograma 5 – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada.  
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Gráfico 5 – Scatterplot – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Atendidas todas as condições o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Participação. 

Na dimensão seguinte, Bem-estar ocorreu o mesmo que na regressão efetuada 

para a variável dependente Participação. Encontraram-se dois modelos e o modelo dois foi 

descartado após o diagnóstico de multicolinaridade com Condition Index de 16 para a variável 

Autonomia e 24 para a variável Preocupação com a Coletividade (Tabelas 70 e 71).  

 

Tabela 70: Sumário do modelo da regressão para Bem-estar  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,576 ,332 ,328 ,78164 
2 ,606 ,368 ,361 ,76271 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia; 2- Preditores:  Constante, Autonomia e Preocupação  
Com a Coletividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 71: Diagnóstico de colinearidade  - variável Bem-estar 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,267 
2 Constante 2,983 1,000 
 Autonomia ,012 16,009 
  Preoc 

Coletividade 
,005 24,237 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,576 no primeiro modelo e 0,606 

no segundo modelo). A variância explicada ficou entre 33% e 36% e os coeficientes se 

encontram na tabela 72. 

 

Tabela 72: Coeficientes da regressão para Bem-estar  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -2,351 ,385  -6,100 ,000 -3,112 -1,591 
 Autonomia ,880 ,093 ,576 9,486 ,000 ,697 1,063 

2 Constante -3,135 ,450  -6,969 ,000 -4,023 -2,247 
 Autonomia ,583 ,130 ,382 4,475 ,000 ,326 ,840 

 Preoc 
Coletividade ,460 ,145 ,271 3,177 ,002 ,174 ,745 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como comentado, optou-se pelo modelo 1 cuja variável Autonomia foi 

responsável por  30% da variância na percepção de Bem-estar. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 6. 
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Histograma 6 – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 6). 

 
Gráfico 6 – Scatterplot – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é, o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Bem-estar. 

Na regressão, considerando como variável dependente a dimensão, Imagem 

Externa encontraram-se três modelos (Tabela 73). 

  

Tabela 73: Sumário do modelo da regressão para Imagem Externa 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,447 ,200 ,195 ,79285 
2 ,485 ,235 ,227 ,77711 
3 ,505 ,255 ,243 ,76904 

1-Preditores: uma Constante, Preocupação Coletividade.  
2- Preditores:  Constante, Preocupação Coletividade e Prestígio. 
3- Predtores: uma constante, Constante, Preocupação Coletividade, Prestígio e Autonomia. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,447 no primeiro modelo e 0,505 

no terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 19% e 24% e os coeficientes 

encontram-se na tabela 74. 

 

Tabela 74: Coeficientes da regressão para Imagem Externa   

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 
Padronizado

s 
  

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro 
Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -1,771 ,460  -3,850 ,000 -2,678 -,863 

 
Preoc 

Coletividade 
,703 ,105 ,447 6,718 ,000 ,496 ,909 

2 Constante -2,463 ,510  -4,828 ,000 -3,470 -1,457 

 
Preoc 

Coletividade 
,510 ,122 ,324 4,172 ,000 ,269 ,751 

 Prestígio ,352 ,121 ,225 2,900 ,004 ,112 ,592 
3 Constante -2,535 ,506  -5,011 ,000 -3,534 -1,537 

 
Preoc 

Coletividade 
,306 ,153 ,194 2,003 ,047 ,005 ,607 

 Prestígio ,295 ,123 ,189 2,404 ,017 ,053 ,538 
 Autonomia ,294 ,134 ,208 2,190 ,030 ,029 ,559 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No exame de multicolinearidade, notou-se que nos três modelos as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15 , 

indicando possíveis problemas (Tabela 75). 

  

Tabela 75: Diagnóstico de colinearidade  - variável Imagem Externa 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,992 1,000 

 Preoc 
Coletividade ,008 15,632 

2 Constante 2,984 1,000 

 Preoc 
Coletividade ,008 18,768 

 Prestígio ,007 20,011 
3 Constante 3,975 1,000 

 Preoc 
Coletividade ,012 18,125 

 Prestígio ,008 22,214 
 Autonomia ,005 28,059 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Preocupação com a Coletividade, Prestígio 

e Autonomia, tenham sido boas nos modelos, optou-se por não considerar as relações dos 

modelos. 

Elaborou-se a tabela 76, a seguir, que apresenta um sumário das regressões 

efetuadas com a variável estatística que compreende os Valores Organizacionais  cada uma 

das dimensões de percepção de Mudança Organizacional. 

 

Tabela 76: Comparativo entre as percepções de mudança organizacional 

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada Beta 

 
Sig 

 
Busca por 
Resultados Autonomia 29% ,539 ,000 

Horizontalidade Autonomia 30% ,555 ,000 
Competência 
Técnica Autonomia 31% ,560 ,000 

Participação Autonomia 33% ,575 ,000 
Bem-estar Autonomia 33% ,576 ,000 

Imagem Externa Preocupação 
Coletividade - - - 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O Valor Organizacional Autonomia, engloba itens como, a criatividade dos 

funcionários das organizações, o sucesso profissional de seus membros, ou seu 

aperfeiçoamento e realização. Autonomia relaciona-se com as percepções de mudança 

organizacional na maioria de suas dimensões com elevada variância explicada (entre 29% e 

33%). Tal resultado mostra que Autonomia é relevante para as mudanças organizacionais e 

congruente com a característica de abertura à mudança desse valor organizacional.  

 

5.5.3 Relação entre os Pólos dos Valores Organizacionais e Percepção de Mudança 

Individual  

   

Efetuou-se para iniciar a análise dos pólos dos Valores Organizacionais a matriz 

de correlações bivariadas de Pearson com as percepções de Mudança individual. O fator 

Motivação apresentou uma correlação moderada, com o pólo Autopromoção, o que era 

esperado uma vez que está incluído nesse pólo o valor organizacional Realização, que 

apresentou correlação moderada com o mesmo fator Motivação. Um olhar específico para o 

pólo Abertura à Mudança mostra que a Motivação é o fator de correlação mais intensa nesse 

pólo embora seja pequena (Tabela 77). 

 

Tabela 77: Correlação Bivariada – Pólos Valores Organizacionais e Percepção de Mudança 
Individual 
  Pró-atividade Motivação Equipe 

Autopromoção  Correlação 
Pearson ,205(**) ,399(**) ,344(**)

  Sig. (2-tailed) ,005 ,000 ,000
  N 182 170 183

Abertura à Mudança Correlação 
Pearson ,083 ,367(**) ,284(**)

  Sig. (2-tailed) ,264 ,000 ,000
  N 182 170 183

Conservação  Correlação 
Pearson ,129 ,207(**) ,212(**)

  Sig. (2-tailed) ,083 ,007 ,004
  N 182 170 183

Autotranscendência Correlação 
Pearson ,065 ,343(**) ,255(**)

  Sig. (2-tailed) ,380 ,000 ,000
  N 182 170 183

**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Para testar as possibilidades de estimação dos fatores que influenciam a percepção 

de mudança individual foi realizada regressão múltipla. Efetuou-se a regressão linear pelo 

método stepwise levando-se como variáveis independentes os pólos dos Valores 

Organizacionais, Autopromoção, Abertura à Mudança, Conservação e Autotranscendência. 

Foram consideradas como variáveis dependentes os fatores de percepção de Mudança 

individual, Pró-atividade, Equipe e Motivação. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente o 

fator Motivação. A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada (R 

múltiplo = 0,40 no modelo 1 e 0,43 no segundo modelo). O pólo Autopromoção  foi 

responsável por 15% da variância (R2 ajustado) no primeiro modelo e no segundo 

Autopromoção e Autotranscendência explicaram 17% da variância. O pólo Autopromoção 

está positivamente relacionado à Motivação. O coeficiente de regressão para Autopromoção 

no primeiro modelo foi de 0,75 (IC de 95% = 0,49 – 1,02).O limite inferior nos intervalo de 

confiança das variável Autopromoção indica uma correlação sempre positiva (tabelas 78 e 

79). 

 
Tabela 78: Sumário do modelo da regressão para Motivação 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,399 ,159 ,154 ,69521 
2 ,425 ,180 ,171 ,68842 

1-Preditores: uma Constante, Autopromoção. 
2- uma Constante, Autopromoção e Autotranscendência.  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 79: Coeficientes da regressão para Motivação  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -1,409 ,575  -2,449 ,015 -2,545 -,273 

 Auto 
promoção ,753 ,134 ,399 5,639 ,000 ,490 1,017 

2 Constante -1,776 ,596  -2,978 ,003 -2,954 -,599 

 Auto 
promoção ,569 ,159 ,301 3,576 ,000 ,255 ,883 

 Autotrans 
cendência ,262 ,126 ,175 2,082 ,039 ,014 ,511 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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No exame de multicolinearidade notou-se que as variável Autopromoção tem um 

nível elevado de intercorrelações com as demais o que não é a situação ideal para efetuar a 

regressão (DANCEY; REIDY, 2006). O valor do índice de condição do diagnóstico de 

colinearidade foi acima de 15 para as variáveis Autopromoção e Autotranscendência nos dois 

modelos, indicando possíveis problemas. Por essa razão, embora as significâncias tenham 

sido boas, optou-se por não considerar essas relações com Motivação (Tabela 80). 

 

Tabela 80: Diagnóstico de colinearidade  - variável Motivação  

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,996 1,000 

 
Auto 

promoção 
,004 21,536 

2 Constante 2,990 1,000 

 
Auto 

promoção 
,007 21,423 

 Autotrans
cendência ,004 27,587 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Foi efetuada, em seguida, a regressão com o fator Pró-atividade. A associação 

entre as variáveis de critério e explicativas é pequena. (R múltiplo = 0,20). O pólo 

Autopromoção  foi responsável por 4% da variância (R2 ajustado). O pólo Autopromoção 

está positivamente relacionado à Pró-atividade. O coeficiente de regressão para 

Autopromoção foi de 0,31 (IC de 95% = 0,09 – 0,53).O limite inferior no intervalo de 

confiança da variável Autopromoção indica uma correlação sempre positiva (tabelas 81 e 82). 

 

Tabela 81: Sumário do modelo da regressão para Pró-atividade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,205 ,042 ,037 ,61603 
1-Preditores: uma Constante, Autopromoção 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 82: Coeficientes da regressão para Pró-atividade  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   

Intervalo Confiança 
95% para B 

 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 
1 Constante ,545 ,471  1,157 ,249 -,385 1,475 

 
Auto 

Promoção 
,309 ,110 ,205 2,812 ,005 ,092 ,526 

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

No exame de multicolinearidade, notou-se que a variável Autopromoção tem um 

nível elevado de intercorrelações com as demais o que não é a situação ideal para efetuar a 

regressão. O valor do índice de condição do diagnóstico de colinearidade foi de 20,59 para a 

variável Autopromoção, indicando possíveis problemas. Por essa razão, embora as 

significâncias tenham sido boas, optou-se por não considerar essa relação com Pró-atividade 

(Tabela 83). 

 

Tabela 83: Diagnóstico de colinearidade  - variável Pró-atividade 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,995 1,000 

 
Auto 

promoção 
,005 20,590 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Por fim, foi efetuada a regressão com o fator Equipe. A associação entre as 

variáveis de critério e explicativas é pequena (R múltiplo = 0,34). O pólo Autopromoção foi 

responsável por 11% da variância (R2 ajustado). O pólo Autopromoção está positivamente 

relacionado à Equipe. O coeficiente de regressão para Autopromoção foi de 0,53 (IC de 95% 

= 0,32 – 0,75). O limite inferior no intervalo de confiança da variável Autopromoção indica 

uma correlação sempre positiva (tabelas 84 e 85). 

 

Tabela 84: Sumário do modelo da regressão para Equipe 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,344 ,118 ,113 ,60762 
1-Preditores: uma Constante, Autopromoção. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 85: Coeficientes da regressão para Equipe  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -,043 ,463 -,094 ,926 -,958 ,871
 Auto 

promoção
,533 ,108 ,344 4,924 ,000 ,319 ,747

Fonte: Elaborada pelo autor 

  

No exame de multicolinearidade, notou-se que as variável Autopromoção tem um 

nível elevado de inter-correlações  com as demais o que não é a situação ideal para efetuar a 

regressão. O valor do índice de condição do diagnóstico de colinearidade foi de 20,59 para a 

variável Autopromoção, indicando possíveis problemas. Por essa razão, embora as 

significâncias tenham sido boas, optou-se por não considerar essa relação com Equipe (Tabela 

86). 

 

Tabela 86: Diagnóstico de colinearidade  - variável Equipe 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,995 1,000 

 Auto 
promoção ,005 20,585 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nota-se pelo exame das regressões que os pólos do valores organizacionais não 

são preditores de percepção de mudança individual.  

 

5.5.4 Relação entre os Pólos dos Valores Organizacionais e Percepção de Mudança 

Organizacional 

 

Afim de iniciar a análise entre as varáveis elaborou-se a matriz de correlações de 

Pearson para os pólos dos Valores Organizacionais (Tabela 87). À exceção do pólo 

Conservação que apresentou uma correlação pequena com as dimensões de percepção de 

Mudança Organizacional, os demais pólos apresentaram um correlação moderada. Os 

coeficientes mais altos são aqueles associados ao pólo Abertura à Mudança. 
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Seria razoável esperar que o pólo Conservação, que inclui os valores 

organizacionais Tradição e Conformidade apresentasse uma associação negativa. Na análise 

da correlação dos Valores Organizacionais, o valor Tradição não apresentou correlação 

alguma o que não foi o caso do valor Conformidade que apresentou correlação positiva 

embora fraca.  

 

Tabela 87: Correlação Bivariada – Pólos Valores Organizacionais e Percepção de Mudança 
Organizacional 

  Autopromoção Abertura à 
Mudança Conservação Autotrans 

cendência 
Busca por resultados Correlação Pearson ,512(**) ,538(**) ,234(**) ,486(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000
  N 183 183 183 183
horizontalidade Correlação Pearson ,496(**) ,547(**) ,189(*) ,538(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010 ,000
  N 183 183 183 183
Competência técnica Correlação Pearson ,489(**) ,548(**) ,194(**) ,481(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,009 ,000
  N 183 183 183 183
Participação  Correlação Pearson ,457(**) ,544(**) ,190(*) ,562(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,010 ,000
  N 183 183 183 183
Bem-estar Correlação Pearson ,468(**) ,587(**) ,199(**) ,545(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,007 ,000
  N 183 183 183 183
Imagem externa Correlação Pearson ,427(**) ,415(**) ,177(*) ,447(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,016 ,000
  N 183 183 183 183

 *Correlação é significante ao nível de 5%. 
**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Encontraram-se índices moderados de correlação entre a maior parte das relações 

entre os pólos dos Valores Organizacionais e os fatores de Mudança Organizacional, fazendo 

refletir se a mudança independe do tipo de valor.   

Afim de efetuar a estimação dos fatores que influenciam a percepção de mudança 

organizacional foi realizada a partir da regressão múltipla. Efetuou-se a regressão linear pelo 

método stepwise levando-se, como variáveis independentes, todos os pólos dos Valores 

Organizacionais, Autopromoção, Abertura à Mudança, Conservação e Autotranscendência. 

Foram consideradas como variáveis dependentes as dimensões de percepção de Mudança  
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Organizacional; Busca por Resultados, Horizontalidade, Competência Técnica, Participação, 

Bem-estar e Imagem Externa. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente a 

dimensão, Busca por Resultados. Encontraram-se dois modelos (Tabela 88). 

  

Tabela 88: Sumário do modelo da regressão para Busca por Resultados 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,538 ,289 ,285 ,64872 
2 ,569 ,324 ,316 ,63451 

1-Preditores: uma Constante, Abertura à Mudança. 
2- Preditores:  Constante, Abertura à Mudança e Autopromoção. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,538 no primeiro modelo e 0,569 no 

segundo modelo). A variância explicada ficou em 29% e 32% respectivamente em cada 

modelo. Os coeficientes de regressão encontram-se na tabela 89. 

 

Tabela 89: Coeficientes da regressão para Busca por Resultados 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,098 ,291 -3,778 ,000 -1,672 -,525
 Abertura 

Mudança ,637 ,074 ,538 8,586 ,000 ,490 ,783

2 Constante -2,314 ,491 -4,708 ,000 -3,284 -1,344
 Abertura 

Mudança ,416 ,103 ,352 4,052 ,000 ,213 ,619

 Auto 
promoção ,486 ,160 ,263 3,033 ,003 ,170 ,801

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que no modelos dois as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 90). 
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Tabela 90: Diagnóstico de colinearidade  - variável Busca por Resultados 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,986 1,000 

 Abertura 
Mudança ,014 12,040 

2 Constante 2,983 1,000 

 Abertura 
Mudança ,014 14,666 

 
Auto 

promoção 
,003 31,112 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias da variável Autopromoção tenha sido boa, optou-se por 

não considerar as relações do modelo dois. No modelo 1 a variável Abertura à Mudança foi 

responsável por  29% da variância na percepção de Busca por Resultados. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido (N > 104 +  4 pólos 

valores organizacionais > 108 respondentes), bem como foram eliminados os outliers. A outra 

condição é a variável dependente ter sido retirada de uma população de escores normalmente 

distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no histograma 7. 
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Histograma 7 – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 7). 
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Gráfico 7 – Scatterplot – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é Abertura à 

Mudança é preditor para a percepção de Busca por Resultado. 

Em seguida, efetuou-se a regressão com a dimensão, Horizontalidade. 

Encontraram-se três modelos (Tabela 91). 

  

Tabela 91: Sumário do modelo da regressão para Horizontalidade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,547 ,300 ,296 ,82281 
2 ,585 ,342 ,335 ,79976 
3 ,597 ,356 ,345 ,79326 

1- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança.  
2- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança Autotranscendência 
3- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança Autotranscendência e Autopromoção. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,547 no primeiro modelo e 0,597 no 

terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 30% e 35%. e os coeficientes se 

encontram na tabela 92. 

 

Tabela 92: Coeficientes da regressão para Horizontalidade.  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -2,314 ,369 -6,277 ,000 -3,042 -1,587
 Abertura à 

Mudança ,827 ,094 ,547 8,800 ,000 ,642 1,013

2 Constante -3,322 ,465 -7,146 ,000 -4,240 -2,405
 Abertura à 

Mudança ,501 ,133 ,331 3,779 ,000 ,239 ,762

 Autotrans
cendência ,521 ,153 ,298 3,403 ,001 ,219 ,823

3 Constante -4,233 ,649 -6,518 ,000 -5,515 -2,951
 Abertura à 

Mudança ,350 ,152 ,232 2,310 ,022 ,051 ,649

 Autotrans
cendência ,468 ,154 ,268 3,037 ,003 ,164 ,772

 Auto 
promoção  ,405 ,203 ,172 1,991 ,048 ,004 ,806

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que nos modelos dois e três as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 93). 

  

Tabela 93: Diagnóstico de colinearidade  - variável Horizontalidade 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,986 1,000 
 Abertura à Mudança ,014 12,040 

2 Constante 2,981 1,000 
 Abertura à Mudança ,014 14,695 
 Autotranscendência ,005 24,161 

3 Constante 3,977 1,000 
 Abertura à Mudança ,014 16,766 
 Autotranscendência ,006 26,688 
 Autopromoção ,003 36,171 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Embora a significâncias das variáveis Autotranscendência e Autopromoção 

tenham sido boas, optou-se por não considerar as relações dos modelos dois e três. No modelo 

1 a variável Abertura à Mudança foi responsável por 30% da variância na percepção de 

Horizontalidade.  

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 8. 
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Histograma 8 – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Scatterplot – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições o modelo 1 foi confirmado, isto é, o valor Abertura 

à Mudança  é preditora para a percepção de Horizontalidade. 

Efetuou-se, em seguida, a regressão com a dimensão, Competência Técnica como 

variável dependente, no bloco de análises de regressão, no qual a variável estatística é o 

conjunto dos pólos dos Valores Organizacionais.. Encontraram-se dois modelos (Tabela 94). 

  

Tabela 94: Sumário do modelo da regressão para Competência Técnica  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,548 ,300 ,296 ,74388 
2 ,566 ,320 ,313 ,73499 

1- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança. 
2- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança e Autopromoção. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada e 

apresentaram com R múltiplo de 0,55 no primeiro modelo e 0,56 no segundo. A variância 

explicada ficou em 30% e 31 % respectivamente. Os coeficientes encontram-se na tabela 95. 
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Tabela 95: Coeficientes da regressão para Competência Técnica  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,756 ,333 -5,270 ,000 -2,414 -1,099
 Abertura à 

Mudança ,748 ,085 ,548 8,803 ,000 ,581 ,916

2 Constante -2,836 ,569 -4,981 ,000 -3,959 -1,712
 Abertura à 

Mudança ,553 ,119 ,404 4,646 ,000 ,318 ,787

 Auto 
promoção ,431 ,185 ,202 2,324 ,021 ,065 ,797

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade o pólo Abertura à Mudança, apresentou 

Condition Index de 12,04, no primeiro modelo o que satisfaz a condição para a regressão 

múltipla. O segundo modelo foi descartado, pois Autopromoção apresentou Condition Index 

acima de 15 (Tabela  96). 

 

Tabela 96: Diagnóstico de colinearidade  - variável Competência técnica 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,986 1,000 

 Abertura à 
Mudança ,014 12,040 

2 Constante 2,983 1,000 

 Abertura à 
Mudança ,014 14,666 

 
Auto 

promoção 
,003 31,112 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para confirmar o modelo, verificaram-se as condições para a regressão. O número 

de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram eliminados 

os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma população de 

escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no histograma 9. 
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Histograma 9 – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 9). 

 
Gráfico 9 – Scatterplot – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições, o modelo foi confirmado, isto é o pólo Abertura à 

Mudança  é preditor para a percepção de Competência Técnica. 

A dimensão seguinte que teve a regressão efetuada, foi Participação. 

Encontraram-se dois modelos (Tabela 97). 

  

Tabela 97: Sumário do modelo da regressão para Participação  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,562 ,316 ,312 ,82864 
2 ,596 ,355 ,348 ,80668 

1- Preditores: uma constante, Autotranscendência 
2- Preditores: uma constante, Autotranscendência  e Abertura à Mudança  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 0,562 no primeiro modelo e 0,596 no 

segundo modelo). A variância explicada ficou entre 31% e 35%. e os coeficientes se 

encontram na tabela 98. 

 

Tabela 98: Coeficientes da regressão para Participação  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -3,082 ,481  -6,411 ,000 -4,031 -2,133 

 Autotrans-
cendência 1,000 ,109 ,562 9,143 ,000 ,784 1,215 

2 Constante -3,180 ,469  -6,782 ,000 -4,105 -2,255 

 Autotrans-
cendência ,629 ,154 ,354 4,076 ,000 ,325 ,934 

 Abertura à 
Mudança ,443 ,134 ,288 3,315 ,001 ,179 ,707 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que, nos modelos, as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 99). 
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Tabela 99: Diagnóstico de colinearidade  - variável Participação 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,992 1,000 
 Autotranscendência ,008 15,632 
2 Constante 2,981 1,000 
 Autotranscendência ,014 14,695 
  Abertura à Mudança ,005 24,161 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Abertura à Mudança e Autotranscendência 

tenham sido boas, optou-se por não considerar as relações dos modelos, e, portanto, os pólos 

dos Valores Organizacionais não predizem a percepção de Participação de mudança 

organizacional.  

Na dimensão seguinte, Bem-estar, a regressão efetuada encontrou dois modelos.O 

modelo dois foi descartado após o diagnóstico de multicolinaridade com Condition Index 

acima de 15 para a variável Autotranscendência (Tabelas 100 e 101). 

 

Tabela 100: Sumário do modelo da regressão para Bem-estar  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,562 ,316 ,312 ,82864 
2 ,596 ,355 ,348 ,80668 

1- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança. 
2- Preditores: uma constante, Abertura à Mudança  e Autotranscendência. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 101: Diagnóstico de colinearidade  - variável Bem-estar 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,986 1,000 
 Abertura à Mudança ,014 12,040 

2 Constante 2,981 1,000 
 Abertura à Mudança ,014 14,695 
 Autotranscendência ,005 24,161 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,62 no primeiro modelo e 0,60 no 

segundo modelo). A variância explicada ficou entre 31% e 35% e os coeficientes se 

encontram na tabela 102. 

 

Tabela 102: Coeficientes da regressão para Bem-estar  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -2,076 ,347  -5,987 ,000 -2,761 -1,392 
 Autonomia ,864 ,088 ,587 9,766 ,000 ,689 1,038 
2 Constante -2,904 ,441  -6,590 ,000 -3,773 -2,034 
 Autonomia ,596 ,126 ,405 4,742 ,000 ,348 ,844 

 Preoc 
Coletividade ,427 ,145 ,252 2,947 ,004 ,141 ,714 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Como comentado, optou-se pelo modelo 1 cuja variável Abertura à Mudança por  

31% da variância na percepção de Bem-estar. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é ter a variável dependente sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 10. 

 
Histograma 10 – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 10). 

 
Gráfico 10 – Scatterplot – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições o modelo 1 foi confirmado, isto é o pólo Abertura à 

Mudança é preditor para a percepção de Bem-estar. 

Na regressão, considerando como variável dependente a dimensão, Imagem 

Externa encontraram-se dois modelos (Tabela 103). 

  

Tabela 103: Sumário do modelo da regressão para Imagem Externa 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,447 ,200 ,195 ,79285 
3 ,490 ,240 ,231 ,77482 

1- Preditores: uma constante, Autotranscendência. 
2- Preditores: uma constante, Autotranscendência  e Autopromoção. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,447 no primeiro modelo e 0,490 
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no segundo modelo). A variância explicada ficou entre 19% e 23% e os coeficientes se 

encontram na tabela 104. 

 

Tabela 104: Coeficientes da regressão para Imagem Externa   

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -1,771 ,460  -3,850 ,000 -2,678 -,863 

 Autotrans- 
Cendência ,703 ,105 ,447 6,718 ,000 ,496 ,909 

2 Constante -3,009 ,603  -4,994 ,000 -4,199 -1,820 

 Autotrans- 
Cendência ,468 ,127 ,298 3,675 ,000 ,217 ,720 

 Auto 
promoção ,531 ,172 ,250 3,086 ,002 ,191 ,870 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que nos dois modelos as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 105).  

 

Tabela 105: Diagnóstico de colinearidade  - variável Imagem Externa 

Modelo Dimensão Eigenvalu
e 

Índice de 
Condição 

1 Constante 1,992 1,000 
 Autotranscendência ,008 15,632 

2 Constante 2,988 1,000 
 Autotranscendência ,008 19,093 
 Autopromoção ,004 27,290 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora as significâncias das variáveis Autotranscendência e Autopromoção 

tenham sido  boas, optou-se por não considerar as relações dos modelos. 

Elaborou-se a tabela 106 a seguir que apresenta um sumário das regressões 

efetuadas com a variável estatística que compreende os Valores Organizacionais  cada uma 

das dimensões de percepção de Mudança Organizacional. 
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Tabela 106: Comparativo entre as percepções de mudança organizacional 

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada Beta 

 
Sig 

 
Busca por 
Resultados 

Abertura à 
Mudança 29% ,538 ,000 

Horizontalidade Abertura à 
Mudança 30% ,547 ,000 

Competência 
Técnica 

Abertura à 
Mudança 30% ,548 ,000 

Participação  - - - - 
Bem-estar Abertura à 

Mudança 31% ,587 ,000 
Imagem Externa - - - - 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os resultados das regressões efetuadas tendo os pólos dos Valores 

Organizacionais como a variável estatística de regressão foram semelhantes aos resultados em 

que a variável estatística eram os próprios Valores Organizacionais o que faz confirmar que 

os pólos podem ser utilizados como variáveis em substituição aos próprios Valores 

Organizacionais como se fossem fatores de segunda ordem. Interessante notar que se manteve 

também a elevada variância explicada (entre 29% e 33%). No entanto, Participação foi 

relacionada com o Valor Organizacional Autonomia, que explicou 33% da variância. Nesse 

caso o pólo Abertura à Mudança que inclui os Valores Organizacionais, Autonomia e Bem-

estar apresentou Condition Index de 15,60, muito próximo de 15, que foi o nível de corte, 

eliminando assim a relação entre as variáveis Participação e Abertura à Mudança. O Valor 

Bem-estar mais Hedonista poderia ter contribuído para que nessa regressão a variável 

Abertura à Mudança apresentasse tal colinearidade.  

 

5.5.5 Relação entre Atitudes Frente à Mudança e Percepção de Mudança Individual 

 

Buscou-se averiguar as correlações entre as Atitudes frente à Mudança e os 

instrumentos de percepção de Mudança individual a partir da elaboração da matriz de 

correlação bivariada de Pearson ao nível de significância de 1% e 5 (Tabelas 107).  
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Tabela 107: Correlação Bivariada –Atitudes frente a Mudança e Percepção de Mudança Individual 
  Pró-atividade Motivação Equipe 
Temor Correlação Pearson -,029 -,329(**) -,154(*)
  Sig. (2-tailed) ,700 ,000 ,037
  N 181 169 182
Ceticismo Correlação Pearson -,032 -,290(**) -,162(*)
  Sig. (2-tailed) ,671 ,000 ,030
  N 179 167 180
Aceitação Correlação Pearson ,273(**) ,499(**) ,370(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 170 183

*Correlação é significante ao nível de 5%. 
**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Nota-se que apenas o fator Motivação de percepção de Mudança individual 

apresentou um correlação moderada com o fator Aceitação de Atitudes frente à Mudança. O 

fator Motivação tem uma correlação pequena, de associação negativa com os fatores Temor e 

Ceticismo, o que é coerente. No fator Equipe do instrumento de percepção de Mudança 

individual, Temor e Ceticismo tem um correlação leve quase imperceptível e também 

negativa como era de se esperar. O fator Equipe tem uma relação com um coeficiente de 0,37, 

portanto uma correlação pequena, definida e  positiva, em relação ao fator Aceitação. 

Para testar as possibilidades de estimação dos fatores que influenciam a percepção 

de mudança individual foi realizada regressão múltipla. Efetuou-se a regressão linear pelo 

método stepwise levando-se como variáveis independentes todos os fatores de Atitudes frente 

à Mudança: Aceitação, Temor e Ceticismo. Foram consideradas como variáveis dependentes 

os fatores de percepção de Mudança  Pessoal, Pró-atividade, Equipe e Motivação. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente o 

fator Motivação. A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada (R 

múltiplo no modelo 1 de 0,48 e no modelo 2 é de 0,51). O fator Aceitação é preditor de 

Motivação e foi responsável por 23% da variância (R2 ajustado). No modelo 2, Aceitação e 

Temor juntos explicam 25% da variância.O fator Aceitação está positivamente relacionado à 

Motivação ao passo que Temor está negativamente relacionado à Motivação (tabelas 108 e 

109). 
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Tabela 108: Sumário do modelo da regressão para Motivação 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,481 ,231 ,226 ,65792 
2 ,511 ,261 ,252 ,64685 

1- Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 109: Coeficientes da regressão para Motivação 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -,064 ,270 -,239 ,812 -,598 ,469
 Aceitação  ,693 ,098 ,481 7,038 ,000 ,498 ,887

2 Constante ,482 ,339 1,421 ,157 -,188 1,152
 Aceitação  ,613 ,102 ,425 6,032 ,000 ,412 ,813
 Temor -,192 ,074 -,182 -2,588 ,011 -,339 -,046

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No  exame de multicolinearidade, Aceitação apresentou Condition Index de 4,80 e 

Temor 14,76, o que satisfaz a condição para a regressão múltipla com essas duas variáveis 

independentes (Tabela 110). 

 

Tabela 110: Diagnóstico de colinearidade  - variável Motivação 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,982 1,000 
 Aceitação ,018 10,512 

2 Constante 2,863 1,000 
 Aceitação ,124 4,807 
 Temor ,013 14,765 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O  Beta de Aceitação é de 0,481 e maior que o Beta do fator Temor, indicando 

que Aceitação é mais forte que Temor,  todavia ambas sejam significativamente relacionadas 

à Motivação.  

Todas as demais condições para efetuar a regressão, número de participantes, 

variável dependente normalmente distribuída, relacionamento linear entre as variáveis e 

eliminação dos outliers foram satisfeitas (Histograma 11 e Gráfico 11).  
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Histograma 11 – Variável Dependente Motivação 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 11 – Scatterplot – Variável Dependente Motivação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A regressão com variáveis Aceitação e Temor foi confirmada e, em conjunto, são 

responsáveis por  25% da variância na percepção de Motivação. 
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Efetuou-se em seguida a regressão com o fator Pró-atividade como variável 

dependente, tendo como variável estatística o conjunto das Atitudes frente à Mudança (Tabela 

111). 

  

Tabela 111: Sumário do modelo da regressão para Pró-atividade  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,238 ,057 ,051 ,60455 
1-Preditores: uma Constante, Aceitação. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é baixa e apresentou R 

múltiplo de 0,24. A variância explicada ficou em 5% e os coeficientes se encontram na tabela 

112. 

 

Tabela 112: Coeficientes da regressão para Pró-atividade  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante 1,138 ,223 5,108 ,000 ,698 1,578
 Aceitação  ,267 ,082 ,238 3,261 ,001 ,106 ,429

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade a atitude Aceitação, apresentou Condition Index 

de 9,8 o que satisfaz a condição para a regressão múltipla (Tabela 113). 

 

Tabela 113: Diagnóstico de colinearidade  - variável Pró-atividade 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação ,021 9,758 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Todas as demais condições para efetuar a regressão, número de participantes, 

variável dependente normalmente distribuída, relacionamento linear entre as variáveis e 

eliminação dos outliers foram satisfeitas (histograma 12 e gráfico 12).  
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Histograma 12 – Variável Dependente Pró-atividade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Gráfico 12 – Scatterplot – Variável Dependente Pró-atividade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 A variável Aceitação foi responsável por 5% da variância na percepção de Pró-

atividade. A seguir, a regressão com o fator Equipe como variável dependente, e Atitudes, 

mostrou que a  associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada e 

apresentou R múltiplo de 0,35 (Tabela 114). 
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 Tabela 114: Sumário do modelo da regressão para Equipe  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,354 ,125 ,120 ,60296 
1-Preditores: uma Constante, Aceitação. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A variância explicada ficou em 12% e os coeficientes se encontram na tabela 115. 

 

Tabela 115: Coeficientes da regressão para Equipe  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante 1,120 ,222  5,053 ,000 ,683 1,558 
 Aceitação ,412 ,082 ,354 5,043 ,000 ,251 ,573 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade, a atitude Aceitação apresentou Condition Index 

de 9,8 o que satisfaz a condição para a regressão múltipla. Todas as demais condições para 

efetuar a regressão, número de participantes, variável dependente normalmente distribuída, 

relacionamento linear entre as variáveis e eliminação dos outliers foram satisfeitas 

(histograma 13 e gráfico 13). 

 
Histograma 13 – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 13 – Scatterplot – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variável Aceitação foi responsável por  12% da variância na percepção de 

Equipe.  

Considerando as três regressões efetuadas entre as Atitudes frente à Mudança  

como variáveis independentes e cada um dos fatores de percepção de mudança individual os 

resultados indicam que as Atitudes são preditores de mudança individual. Para as percepções 

de mudança individual Motivação duas variáveis independentes juntas Aceitação e Temor 

explicam 25% da variância sendo que o fator Aceitação pelos coeficientes de regressão 

padronizados (Beta) é o mais forte. Para as variáveis Pró-atividade e Equipe a Atitude de 

Aceitação foi a variável preditora embora a explicação da variância foi menor (Tabela 116). 

 

Tabela 116: Comparativo entre as percepções de mudança Individual 

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada B Sig. 

Motivação Aceitação 
Temor 25% 0,425 

-0,182 
,000 
,011 

Pró-atividade Aceitação 5% 0,238 ,001 
Equipe Aceitação 12% 0,354 ,000 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.5.6 Relação entre Atitudes Frente à Mudança e Percepção de Mudança 

Organizacional 

 

Para verificar as relações entre as Atitudes frente à Mudança e os instrumentos de 

percepção de Mudança Organizacional, efetuou-se a matriz de correlação bivariada de 

Pearson ao nível de significância de 1% e 5% (Tabelas 117).  

A Atitude de Aceitação tem uma correlação moderada com as dimensões de 

percepção de Mudança Organizacional com coeficientes maiores 0,52, ao passo que Temor e 

Ceticismo também apresentam uma correlação, porém negativa. Nota-se que essa matriz de 

correlações possui uma certa homogeneidade nos valores desses coeficientes. 

  

Tabela 117:  Correlação Bivariada –Atitudes frente a Mudança e Percepção de Mudança 
Organizacional 

  Temor Ceticismo Aceitação 
Busca por resultados Correlação Pearson -,457(**) -,406(**) ,570(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
Horizontalidade Correlação Pearson -,466(**) -,424(**) ,567(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
Competência técnica Correlação Pearson -,471(**) -,440(**) ,565(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
Participação  Correlação Pearson -,468(**) -,473(**) ,598(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
Bem-estar Correlação Pearson -,438(**) -,409(**) ,559(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
Imagem externa Correlação Pearson -,333(**) -,290(**) ,521(**)
  Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
  N 182 180 183
**Correlação é significante ao nível de 1%. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A estimação dos fatores que influenciam a percepção de mudança organizacional 

foi realizada a partir da regressão múltipla, linear pelo método stepwise levando-se como 

variáveis independentes as Atitudes frente à Mudança, Aceitação, Ceticismo e Temor. Foram 

consideradas como variáveis dependentes as dimensões de percepção de Mudança 
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Organizacional; Busca por Resultados, Horizontalidade, Competência Técnica, Participação, 

Bem-estar e Imagem Externa.  

Em cada uma das regressões efetuadas, que serão descritas a seguir, seguiu-se o 

mesmo procedimento: o cálculo dos coeficientes, a análise de colinearidade. A condição do 

número de elementos para efetuar a regressão foi atendida isto é N > 104 + 3 (variáveis 

explicativas). A condição de eliminação dos outliers também foi atendida na etapa da 

preparação dos dados. A normalidade da amostra e a linearidade da relação das variáveis, 

foram também verificadas pela avaliação dos histogramas  e scatterplot apresentados a seguir. 

As Atitudes de Aceitação e Temor relacionaram-se com cada uma das percepções de 

Mudança Organizacional. Assim o diagnóstico de colinearidade é único, e revelou Condition 

Index de 4,85 para Aceitação e 13,75 para Temor satisfazendo a condição não estarem 

intercorrelacionadas (Tabela 118). 

 

Tabela 118: Diagnóstico de colinearidade  - variáveis independentes 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação  ,021 9,763 

2 Constante 2,863 1,000 
 Aceitação ,122 4,853 
 Temor ,015 13,751 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A variável dependente Busca por Resultado relacionou-se com as atitudes 

Aceitação e Temor que juntos são responsáveis por 39% da variância explicada. Os 

coeficientes de regressão padronizados indicam que Aceitação é mais forte que Temor. Temor 

é negativamente relacionada (Tabela 119 e 120). 

 

Tabela 119: Sumário do modelo da regressão para Busca por Resultados 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,555 ,308 ,304 ,63016 
2 ,629 ,396 ,389 ,59052 

1- Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 120: Coeficientes da regressão para Busca por Resultados 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -,678 ,232 -2,928 ,004 -1,136 -,221
 Aceitação  ,760 ,085 ,555 8,908 ,000 ,592 ,929

2 Constante ,216 ,280 ,771 ,441 -,336 ,768
 Aceitação  ,641 ,083 ,468 7,695 ,000 ,477 ,806
 Temor -,328 ,065 -,309 -5,070 ,000 -,456 -,200

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída, foi atendida conforme indicado no histograma 

14. 
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Histograma 14 – Variável Dependente Busca por Resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Scatterplot – Variável Dependente Busca por Resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O mesmo fora efetuado para as demais variáveis dependentes. Em todos os casos 

Aceitação  e Temor se relacionam com essas variáveis sendo que Aceitação é a variável mais 

forte que Temor que está negativamente relacionada com as variáveis dependentes.  

A variável Horizontalidade é 39% da variância e é explicada pelos fatores de 

Atitude frente à Mudança de Aceitação e Temor (Tabelas 121 e 122).  

 

Tabela 121: Sumário do modelo da regressão para Horizontalidade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,556 ,310 ,306 ,80332 
2 ,633 ,401 ,394 ,75025 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 122: Coeficientes da regressão para Horizontalidade 

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,725 ,295  -5,840 ,000 -2,308 -1,142 
 Aceitação ,972 ,109 ,556 8,933 ,000 ,757 1,186 

2 Constante -,559 ,355  -1,573 ,118 -1,260 ,142 
 Aceitação ,817 ,106 ,468 7,714 ,000 ,608 1,026 
 Temor -,428 ,082 -,315 -5,203 ,000 -,590 -,265 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída, foi atendida conforme indicado no histograma 

15. 
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Histograma 15 – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 15). 
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Gráfico 15 – Scatterplot – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variável Competência Técnica, 39% da variância é explicada pelos fatores de 

Atitude frente à Mudança de Aceitação e Temor (Tabelas 123 e 124).  

 

Tabela 123: Sumário do modelo da regressão para Competência Técnica 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,547 ,299 ,295 ,72691 
2 ,629 ,396 ,389 ,67664 

1-Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 124: Coeficientes da regressão para Competência Técnica 

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,172 ,267  -4,386 ,000 -1,700 -,645 
 Aceitação ,858 ,098 ,547 8,717 ,000 ,664 1,052 

2 Constante -,095 ,321  -,295 ,768 -,727 ,538 
 Aceitação ,715 ,095 ,456 7,485 ,000 ,526 ,903 
 Temor -,395 ,074 -,325 -5,332 ,000 -,542 -,249 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 



174 

A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída foi atendida, conforme indicado no histograma 

16. 
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Histograma 16 – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 16). 
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Gráfico 16 – Scatterplot – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para a variável Participação, 43% da variância é explicada pelos fatores de 

Atitude frente à Mudança de Aceitação e Temor (Tabela 125 e 126).  

 

Tabela 125: Sumário do modelo da regressão para Participação 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,584 ,341 ,338 ,80162 
2 ,657 ,432 ,426 ,74650 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 126: Coeficientes da regressão para Participação 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,522 ,295 -5,164 ,000 -2,104 -,940
 Aceitação  1,043 ,109 ,584 9,607 ,000 ,829 1,257

2 Constante -,337 ,354 -,953 ,342 -1,035 ,361
 Aceitação  ,885 ,105 ,496 8,403 ,000 ,677 1,093
 Temor -,435 ,082 -,314 -5,316 ,000 -,596 -,273

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída, foi atendida conforme indicado no histograma 

17. 
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Histograma 17 – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 17). 
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Gráfico 17 – Scatterplot – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para a variável Bem-estar 29%  da variância é explicada pelos fatores de Atitude 

frente à Mudança de Aceitação e Temor (Tabelas 127 e 128). 

 

Tabela 127: Sumário do modelo da regressão para Bem-estar 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,544 ,296 ,292 ,78658 
2 ,610 ,372 ,365 ,74499 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 128: Coeficientes da regressão para Bem-estar 

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -1,213 ,289 -4,195 ,000 -1,784 -,642
 Aceitação ,921 ,107 ,544 8,645 ,000 ,711 1,131

2 Constante -,183 ,353 -,519 ,605 -,880 ,513
 Aceitação ,784 ,105 ,463 7,456 ,000 ,576 ,991
 Temor -,378 ,082 -,287 -4,629 ,000 -,539 -,217

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída, foi atendida conforme indicado no histograma 

18. 
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Histograma 18 – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 18). 
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Gráfico 18 – Scatterplot – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A variável Imagem Externa tem 28% explicada pelos fatores de Atitude frente a 

Mudança de Aceitação e Temor (Tabelas 129 e 130).  

 

Tabela 129: Sumário do modelo da regressão para Imagem Externa 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,498 ,248 ,244 ,75535 
2 ,531 ,282 ,274 ,74047 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Temor   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 130: Coeficientes da regressão para Imagem Externa 

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -,817 ,278 -2,942 ,004 -1,365 -,269
 Aceitação  ,785 ,102 ,498 7,671 ,000 ,583 ,987

2 Constante -,183 ,351 -,521 ,603 -,875 ,510
 Aceitação  ,700 ,104 ,445 6,701 ,000 ,494 ,906
 Temor -,233 ,081 -,190 -2,869 ,005 -,393 -,073

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A condição para efetuar a regressão de se tirar  a variável critério de uma 

população de escores normalmente distribuída, foi atendida conforme indicado no histograma 

19. 
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Histograma 19 – Variável Dependente Imagem Externa 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 19). 
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Gráfico 19 – Scatterplot – Variável Dependente Imagem Externa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Visando sumarizar os resultados, na tabela 131 encontram-se os principais índices 

que compuseram a análise.  

 

Tabela 131: Comparativo entre as percepções de mudança organizacional 

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada Beta Sig 

Busca por 
Resultados 

Aceitação e 
Temor 39% 0,468 

-0,309 
,000 
,000 

Horizontalidade Aceitação e 
Temor 39% 0,468 

-0,315 
,000 
,000 

Competência 
Técnica 

Aceitação e 
Temor 39% 0,456 

-0,325 
,000 
,000 

Participação  Aceitação e 
Temor 43% 0,496 

-0,314 
,000 
,000 

Bem-estar Aceitação e 
Temor 39% 0,463 

-0,287 
,000 
,000 

Imagem Externa Aceitação e 
Temor 28% 0,445 

-0,190 
,000 
,005 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.5.7 Regressão considerando como variável estatística o conjunto dos Valores 

Organizacionais, e os fatores de Atitudes frente à Mudança como variáveis preditivas 

independentes e as Percepções  de Mudança Individual como variáveis dependentes 

 

Alterou-se a variável estatística, considerando-a, como o conjunto constituído dos 

Valores Organizacionais e as Atitudes frente à Mudança. Assim os valores Autonomia, Bem-

estar, Realização, Domínio, Prestígio, Tradição, Conformidade e Preocupação com a 

coletividade e as atitudes, Temor, Ceticismo e Aceitação, tiveram testadas as possibilidades 

de estimação e influência sobre a percepção de mudança individual. Foi realizada regressão 

múltipla, linear pelo método stepwise. Foram consideradas como variáveis dependentes os 

fatores de percepção de Mudança  Pessoal, Pró-atividade, Equipe e Motivação. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente o 

fator Motivação. A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada (R 

múltiplo no modelo 1 de 0,48 e no modelo 2 é de 0,53). O fator Aceitação é preditor de 

Motivação e foi responsável por 23% da variância (R2 ajustado). No modelo 2, Aceitação e 

Autonomia juntos explicam 27% da variância. O fator Aceitação está positivamente 
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relacionado à Motivação e Autonomia também é positivamente relacionado à Motivação 

(tabelas 132 e 133). 

 

Tabela 132: Sumário do modelo da regressão para Motivação 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,481 ,231 ,226 ,65792 
2 ,531 ,282 ,273 ,63761 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação; 2 – Preditores: Constante, Aceitação e Autonomia   
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 133: Coeficientes da regressão para Motivação 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -,064 ,270 -,239 ,812 -,598 ,469
 Aceitação  ,693 ,098 ,481 7,038 ,000 ,498 ,887

2 Constante -1,070 ,394 -2,717 ,007 -1,847 -,292
 Aceitação  ,549 ,104 ,381 5,266 ,000 ,343 ,755
 Autonomia ,335 ,098 ,247 3,417 ,001 ,141 ,528

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No  exame de multicolinearidade, no modelo, Aceitação apresentou Condition 

Index de 12,16 e Autonomia 18,62, o que não satisfaz a condição para a regressão múltipla 

com essas duas variáveis independentes (Tabela 134). 

 

Tabela 134: Diagnóstico de colinearidade  - variável Motivação 

Modelo Dimensão Eigenvalue 
Índice de 
Condição 

1 Constante 1,982 1,000 
 Aceitação ,018 10,512 

2 Constante 2,971 1,000 
 Aceitação ,020 12,159 
 Autonomia ,009 18,616 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Considerou-se então a relação de Aceitação e Motivação do primeiro modelo, 

com 22% da variância explicada. 
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Todas as demais condições para efetuar a regressão, número de participantes, 

variável dependente normalmente distribuída, relacionamento linear entre as variáveis e 

eliminação dos outliers foram satisfeitas (histograma 20 e gráfico 20).  
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Histograma 20 – Variável Dependente Motivação 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 20 – Scatterplot – Variável Dependente Motivação 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A regressão com a variável Aceitação foi confirmada, e é responsável por  22% da 

variância na percepção de Motivação. 

Efetuou-se, em seguida, a regressão com o fator Pró-atividade como variável 

dependente (tabela 135). 

  

Tabela 135: Sumário do modelo da regressão para Pró-atividade  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,238 ,057 ,051 ,60455 
2 ,304 ,092 ,082 ,59466 

1-Preditores: uma Constante, Aceitação.2- Preditores: uma Constante, Aceitação e Domínio 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas no modelo 1 é baixa e 

apresentou R múltiplo de 0,24. No modelo 2, encontrou-se R múltipo de p,30. A variância 

explicada ficou em 5% e 8% respectivamente nos dois modelos. Os coeficientes se encontram 

na tabela 136. 

 

Tabela 136: Coeficientes da regressão para Pró-atividade 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante 1,138 ,223 5,108 ,000 1,138 ,223
 Aceitação  ,267 ,082 ,238 3,261 ,001 ,267 ,082

2 Constante ,179 ,425 ,421 ,674 ,179 ,425
 Aceitação  ,249 ,081 ,222 3,073 ,002 ,249 ,081
 Domínio ,240 ,091 ,190 2,633 ,009 ,240 ,091

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade a atitude Aceitação, apresentou Condition Index 

de 9,8 o que satisfaz a condição para a regressão múltipla (Tabela 137). 
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Tabela 137: Diagnóstico de colinearidade  - variável Pró-atividade 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação  ,021 9,758 

2 Constante 2,965 1,000 
 Aceitação  ,029 10,148 
 Domínio ,006 21,514 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Todas as demais condições para efetuar a regressão, número de participantes, 

variável dependente normalmente distribuída, relacionamento linear entre as variáveis e 

eliminação dos outliers foram satisfeitas (histograma 21 e gráfico 21). 

 
Histograma 21 – Variável Dependente Pró-atividade 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 21 – Scatterplot – Variável Dependente Pró-atividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A variável Aceitação foi responsável por 5% da variância na percepção de Pró- 

atividade.  

A seguir, a regressão com o fator Equipe como variável dependente mostrou que a  

associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada e apresentou R múltiplo de 

0,35 (Tabela 138). 

  

Tabela 138: Sumário do modelo da regressão para Equipe  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,354 ,125 ,120 ,60296 
2 ,453 ,205 ,196 ,57636 

1-Preditores: uma Constante, Aceitação.2- Preditores: uma Constante, Aceitação e Domínio 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A variância explicada ficou em 12% e os coeficientes se encontram na tabela 139. 
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Tabela 139: Coeficientes da regressão para Equipe 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante 1,120 ,222 5,053 ,000 ,683 1,558
 Aceitação  ,412 ,082 ,354 5,043 ,000 ,251 ,573

2 Constante -,356 ,409 -,870 ,385 -1,163 ,451
 Aceitação  ,381 ,078 ,327 4,865 ,000 ,227 ,536
 Domínio ,371 ,088 ,284 4,220 ,000 ,198 ,545

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade a atitude Aceitação, apresentou Condition Index 

de 9,8 o que satisfaz a condição para a regressão múltipla no modelo 1. O modelo 2 foi 

excluído (Tabela 137).  

Todas as demais condições para efetuar a regressão, número de participantes, 

variável dependente normalmente distribuída, relacionamento linear entre as variáveis e 

eliminação dos outliers foram satisfeitas (histograma 22 e gráfico 22). 

 
Histograma 22 – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Gráfico 22 – Scatterplot – Variável Dependente Equipe 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A variável Aceitação foi responsável por 12% da variância na percepção de 

Equipe.  

Considerando as três regressões efetuadas entre a variável estatística formada 

pelos Valores Organizacionais e as Atitudes frente à Mudança  como variáveis independentes 

e cada um dos fatores de percepção de mudança individual os resultados confirmam que a 

Atitude de Aceitação é preditora de mudança individual. Os valores não se associaram com as 

percepções de mudança individual considerando as condições para a confirmação das 

regressões (Tabela 140). 

 

Tabela 140: Comparativo entre as percepções de mudança individual  

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada 

B 
Sig. 

Motivação Aceitação  22% 0,481 ,000 
Pró-atividade Aceitação  5% 0,238 ,001 
Equipe Aceitação  12% 0,354 ,000 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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5.5.8 Regressão considerando o conjunto dos Valores Organizacionais e os fatores de 

Atitudes frente à Mudança como variáveis preditivas independentes e as Percepções 

Organizacional  como variáveis dependentes. 

 

Como no item anterior, alterou-se a variável estatística, considerando-a, como o 

conjunto constituído dos Valores Organizacionais e as Atitudes frente à Mudança. Assim os 

valores Autonomia, Bem-estar, Realização, Domínio, Prestígio, Tradição, Conformidade e 

Preocupação com a coletividade e as atitudes, Temor, Ceticismo e Aceitação, tiveram testadas 

as possibilidades de estimação e influência sobre a percepção de mudança organizacional. Foi 

realizada regressão múltipla, linear pelo método stepwise. Foram consideradas como variáveis 

dependentes os fatores de percepção de Mudança Organizacional; Busca por Resultados, 

Horizontalidade, Competência Técnica, Participação, Bem-estar e Imagem Externa. 

Inicialmente foi efetuada a regressão considerando como variável dependente a 

dimensão, Busca por Resultados. Encontraram-se três modelos (Tabela 141). 

  

Tabela 141: Sumário do modelo da regressão para Busca por Resultados 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,556 ,309 ,295 ,60056 
2 ,619 ,383 ,358 ,57334 
3 ,669 ,448 ,413 ,54817 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia;  
2- Preditores:  Constante, Autonomia e Temor; 
3- Predtores: uma constante, Autonomia, Temor e Aceitação 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,556 no primeiro modelo e 0,669 

no terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 30% e 41% e os coeficientes se 

encontram na tabela 142. 
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Tabela 142: Coeficientes da regressão para Busca por Resultados 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,213 ,488 -2,484 ,016 -2,194 -,232
 Autonomia ,600 ,128 ,556 4,684 ,000 ,343 ,858

2 Constante -,183 ,634 -,289 ,774 -1,457 1,091
 Autonomia ,504 ,129 ,467 3,914 ,000 ,245 ,763
 Temor -,327 ,136 -,286 -2,401 ,020 -,601 -,053

3 Constante -,649 ,637 -1,018 ,314 -1,931 ,634
 Autonomia ,356 ,138 ,330 2,574 ,013 ,078 ,634
 Temor -,363 ,131 -,318 -2,767 ,008 -,627 -,099
 Aceitação ,451 ,192 ,286 2,347 ,023 ,064 ,838

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade, notou-se que o modelos dois e três as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 143). 

  

Tabela 143: Diagnóstico de colinearidade  - variável Busca por Resultados 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,985 1,000 
 Autonomia ,015 11,526 

2 Constante 2,913 1,000 
 Autonomia ,077 6,150 
 Temor ,010 17,019 

3 Constante 3,887 1,000 
 Autonomia ,085 6,771 
 Temor ,018 14,763 
 Aceitação ,010 19,664 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Temor e Aceitação tenham sido boas, 

optou-se por não considerar as relações dos modelos dois e três. O modelo 1 a variável 

Autonomia foi responsável por  30% da variância na percepção de Busca por Resultados. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell (N > 50 + 8 * 11  VIs = 138) foi 

atendido bem como foram eliminados os outliers na fase de preparação dos dados. A outra 

condição é a variável dependente ter sido retirada de uma população de escores normalmente 

distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no histograma 23. 
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Histograma 23 – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 23). 

420-2-4

Regressão Normalizada dos Valores Previstos

3

2

1

0

-1

-2

-3

R
eg

re
ss

ão
 N

or
m

al
iz

ad
a 

R
es

id
ua

l

busca por resultados

Scatterplot

 
Gráfico 23 – Scatterplot – Variável Dependente Busca por resultados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Busca por Resultado. 

 Em seguida, efetuou-se a regressão com a dimensão, Horizontalidade. 

Encontraram-se cinco modelos (Tabela 144). 

  

Tabela 144: Sumário do modelo da regressão para Horizontalidade 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,556 ,310 ,306 ,80332 
2 ,665 ,443 ,436 ,72382 
3 ,691 ,477 ,468 ,70289 
4 ,699 ,489 ,477 ,69709 
5 ,708 ,501 ,487 ,69046 

1 - Preditores: uma Constante, Aceitação;  
2 - Preditores:  Constante,Aceitação e Autonomia;  
3 - Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia e Temor;  
4 - Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia, Temor e Domínio; 
5 - Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia e Temor e Domínio e Preocupação com  
Coletividade 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada em três 

modelos e forte  nos dois últimos modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre 

0,556 no primeiro modelo e 0,708 no último modelo). A variância explicada ficou entre 31% 

e 49%. e os coeficientes se encontram na tabela 145. 
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Tabela 145: Coeficientes da regressão para Horizontalidade  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,725 ,295 -5,840 ,000 -2,308 -1,142
 Aceitação  ,972 ,109 ,556 8,933 ,000 ,757 1,186

2 Constante -3,534 ,385 -9,177 ,000 -4,294 -2,774
 Aceitação ,714 ,106 ,409 6,753 ,000 ,505 ,923
 Autonomia ,609 ,094 ,393 6,500 ,000 ,424 ,794

3 Constante -2,420 ,496 -4,881 ,000 -3,399 -1,441
 Aceitação ,661 ,104 ,379 6,371 ,000 ,457 ,866
 Autonomia ,492 ,097 ,318 5,065 ,000 ,300 ,684
 Temor -,281 ,082 -,207 -3,420 ,001 -,444 -,119

4 Constante -3,123 ,606 -5,154 ,000 -4,319 -1,927
 Aceitação ,671 ,103 ,384 6,508 ,000 ,467 ,874
 Autonomia ,427 ,102 ,276 4,198 ,000 ,226 ,628
 Temor -,280 ,082 -,207 -3,438 ,001 -,441 -,119
 Domínio ,225 ,113 ,115 1,985 ,049 ,001 ,448

5 Constante -3,751 ,671 -5,589 ,000 -5,076 -2,427
 Aceitação ,623 ,105 ,357 5,954 ,000 ,416 ,829
 Autonomia ,253 ,131 ,164 1,941 ,054 -,004 ,511
 Temor -,263 ,081 -,194 -3,244 ,001 -,424 -,103
 Domínio ,268 ,114 ,137 2,347 ,020 ,043 ,493
 Preoc 

Coletividade 
,289 ,138 ,168 2,092 ,038 ,016 ,562

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade, notou-se que o modelos dois e três as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 146). 

  

Tabela 146: Diagnóstico de colinearidade  - variável Horizontalidade 

Modelo Dimensão  Eigenvalue 
Índice de  
Condição  

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação  ,021 9,763 

2 Constante 2,965 1,000 
 Aceitação ,024 11,187 
 Autonomia ,011 16,195 

3 Constante 3,829 1,000 
 Aceitação ,141 5,214 
 Autonomia ,022 13,139 
 Temor ,007 22,654 

4 Constante 4,813 1,000 
 Aceitação ,144 5,773 
 Autonomia ,027 13,410 
 Temor ,010 21,468 
 Domínio ,005 29,778 

5 Constante 5,798 1,000 
 Aceitação ,152 6,181 
 Autonomia ,027 14,610 
 Temor ,013 20,955 
 Domínio ,007 29,456 
 Preoc Coletividade ,004 40,090 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Embora as significâncias das variáveis nos modelos tenham sido boas, optou-se 

por não considerar as relações dos modelos dois a cinco pois apresentaram Condition Index 

superior a 15 em pelo menos uma das variáveis. O modelo 1 a variável Aceitação foi 

responsável por 31% da variância na percepção de Horizontalidade.  

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi, como explicado 

anteriormente, atendido bem como foram eliminados os outliers. A outra condição é a 

variável dependente ter sido retirada de uma população de escores normalmente distribuída, o 

que  foi atendida conforme indicado no histograma 24. 
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Histograma 24 – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 24). 



194 

420-2-4

Regressão Normalizada dos Valores Previstos

3

2

1

0

-1

-2

-3

R
eg

re
ss

ão
 N

or
m

al
iz

ad
a 

R
es

id
ua

l
horizontalidade

Scatterplot

 
Gráfico 24 – Scatterplot – Variável Dependente Horizontalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é a atitude 

Aceitação é preditora para a percepção de Horizontalidade. 

Efetuou-se, em seguida, a regressão com a dimensão, Competência Técnica como 

variável dependente em que a variável estatística é o conjunto dos Valores Organizacionais e 

Atitudes frente à Mudança. Encontraram-se quatro modelos (Tabela 147). 

  

Tabela 147: Sumário do modelo da regressão para Competência Técnica  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,549 ,302 ,298 ,72553 
2 ,661 ,437 ,431 ,65331 
3 ,689 ,474 ,465 ,63305 
4 ,702 ,493 ,481 ,62370 

1- Preditores: uma Constante, Autonomia;  
2- Preditores:  Constante, Autonomia; Aceitação. 
3- Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia, Temor; 
4- Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia, Temor; Domínio 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta e 

apresentaram, R múltiplo entre 0,55 e 0,70. A variância explicada ficou entre 30% e 48%. Os 

coeficientes se encontram na tabela 148. 

 

Tabela 148: Coeficientes da regressão para Competência Técnica  
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão  Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -2,019 ,361 -5,597 ,000 -2,730 -1,307
 Autonomia  ,763 ,087 ,549 8,772 ,000 ,592 ,935

2 Constante -2,826 ,348 -8,132 ,000 -3,512 -2,140
 Autonomia ,557 ,085 ,401 6,585 ,000 ,390 ,723
 Aceitação ,622 ,095 ,397 6,521 ,000 ,434 ,811

3 Constante -1,789 ,447 -4,005 ,000 -2,670 -,907
 Autonomia ,448 ,087 ,322 5,120 ,000 ,275 ,621
 Aceitação ,573 ,094 ,366 6,132 ,000 ,389 ,758
 Temor -,262 ,074 -,215 -3,537 ,001 -,408 -,116

4 Constante -2,585 ,542 -4,768 ,000 -3,655 -1,515
 Autonomia ,374 ,091 ,269 4,112 ,000 ,195 ,554
 Aceitação ,584 ,092 ,372 6,333 ,000 ,402 ,766
 Temor -,261 ,073 -,214 -3,577 ,000 -,405 -,117
 Domínio ,255 ,101 ,145 2,513 ,013 ,055 ,454

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade o Valor Organizacional Autonomia, apresentou 

Condition Index de 13,2 no primeiro modelo, o que satisfaz a condição para a regressão 

múltipla. Os demais modelos foram desconsiderados por apresentar Condition Index superior 

a 15, em pelo menos uma das variáveis (Tabela 149). 

 

Tabela 149: Diagnóstico de colinearidade  - variável Competência técnica 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia  ,011 13,262 

2 Constante 2,965 1,000 
 Autonomia ,024 11,187 
 Aceitação ,011 16,195 

3 Constante 3,829 1,000 
 Autonomia ,141 5,214 
 Aceitação ,022 13,139 
 Temor ,007 22,654 

4 Constante 4,813 1,000 
 Autonomia ,144 5,773 
 Aceitação ,027 13,410 
 Temor ,010 21,468 
 Domínio ,005 29,778 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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As demais condições para efetuar a regressão também foram satisfeitas. A 

variável Autonomia foi responsável por  30% da variância na percepção de Competência 

Técnica.  

Para confirmar o modelo, verificaram-se as condições para a regressão. O número 

de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido, bem como foram eliminados 

os outliers. A outra condição é a variável dependente ter sido retirada de uma população de 

escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no histograma 25. 
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Histograma 25 – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 25). 
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Gráfico 25 – Scatterplot – Variável Dependente Competência Técnica 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições, o modelo foi confirmado, isto é o valor Autonomia 

é preditor para a percepção de Competência Técnica. 

A dimensão seguinte que teve a regressão efetuada, foi Participação. 

Encontraram-se dois modelos (Tabela 150). 

  

Tabela 150: Sumário do modelo da regressão para Participação  

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,584 ,341 ,338 ,80162 
2 ,693 ,480 ,475 ,71405 
3 ,717 ,513 ,505 ,69295 

1-Preditores: uma Constante, Aceitação;  
2- Preditores:  Constante, Aceitação, Autonomia ; 
3- Predtores: uma constante, Aceitação, Autonomia e Temor 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta em dois 

modelos que se apresentaram e correlação alta no modelo três (R múltiplo variando entre 0,58 

no primeiro modelo e 0,72 no terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 34% e 51%. 

e os coeficientes encontram-se na tabela 151. 

 

Tabela 151: Coeficientes da regressão para Participação 

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -1,522 ,295 -5,164 ,000 -2,104 -,940
 Aceitação 1,043 ,109 ,584 9,607 ,000 ,829 1,257

2 Constante -3,411 ,380 -8,980 ,000 -4,160 -2,661
 Aceitação ,774 ,104 ,434 7,417 ,000 ,568 ,980
 Autonomia ,636 ,092 ,402 6,880 ,000 ,453 ,818

3 Constante -2,301 ,489 -4,708 ,000 -3,266 -1,337
 Aceitação ,721 ,102 ,404 7,047 ,000 ,519 ,923
 Autonomia ,519 ,096 ,329 5,424 ,000 ,330 ,708
 Temor -,280 ,081 -,202 -3,456 ,001 -,440 -,120

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

No exame de multicolinearidade notou-se que os modelos dois e três, as variáveis 

apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 15, 

indicando possíveis problemas (Tabela 152). 

  

Tabela 152: Diagnóstico de colinearidade  - variável Participação 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação ,021 9,763 

2 Constante 2,965 1,000 
 Aceitação ,024 11,187 
 Autonomia ,011 16,195 

3 Constante 3,829 1,000 
 Aceitação ,141 5,214 
 Autonomia ,022 13,139 
 Temor ,007 22,654 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Embora a significâncias das variáveis Autonomia e Temor tenham sido boas, 

optou-se por não considerar as relações dos modelos dois e três, optando-se pelo modelo 1 

cuja variável Autonomia foi responsável por  34% da variância na percepção de Participação.  

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é a variável dependente ter sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 26. 
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Histograma 26 – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 26). 
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Gráfico 26 – Scatterplot – Variável Dependente Participação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atendidas todas as condições o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Participação. 

Na dimensão seguinte, Bem-estar ocorreu o mesmo que na regressão efetuada 

para a variável dependente Participação. Encontraram-se três modelos e os modelos dois e 

três  foram descartados após o diagnóstico de multicolinaridade com Condition Index acima 

de 15 encontrado para as variáveis Aceitação no modelo dois, e Temor no modelo três 

(Tabelas 153 e 154).  

 

Tabela 153: Sumário do modelo da regressão para Bem-estar 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,567 ,321 ,317 ,77230 
2 ,670 ,449 ,443 ,69785 
3 ,686 ,471 ,462 ,68583 

1-Preditores: uma Constante, Autonomia; 2- Preditores:  Constante, Autonomia e Aceitação;  
3- Autonomia, Aceitação e Temor. 
Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 154: Diagnóstico de colinearidade  - variável Bem-estar 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,989 1,000 
 Autonomia ,011 13,262 

2 Constante 2,965 1,000 
 Autonomia ,024 11,187 
 Aceitação ,011 16,195 

3 Constante 3,829 1,000 
 Autonomia ,141 5,214 
 Aceitação ,022 13,139 
 Temor ,007 22,654 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada alta nos dois 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,57 no primeiro modelo e 0,69 no 

último modelo). A variância explicada ficou entre 32% e 46% e os coeficientes se encontram 

na tabela 155. 

 

Tabela 155: Coeficientes da regressão para Bem-estar  

Modelo 
 Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança 

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup.

1 Constante -2,247 ,384 -5,853 ,000 -3,004 -1,489
 Autonomia ,850 ,093 ,567 9,174 ,000 ,667 1,033

2 Constante -3,094 ,371 -8,334 ,000 -3,827 -2,361
 Autonomia ,633 ,090 ,422 7,010 ,000 ,455 ,811
 Aceitação ,653 ,102 ,386 6,404 ,000 ,452 ,854

3 Constante -2,238 ,484 -4,626 ,000 -3,193 -1,283
 Autonomia ,543 ,095 ,362 5,732 ,000 ,356 ,730
 Aceitação ,612 ,101 ,362 6,045 ,000 ,412 ,812
 Temor -,216 ,080 -,164 -2,694 ,008 -,375 -,058

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é a variável dependente ter sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 27. 
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Histograma 27 – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 27). 
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Gráfico 27 – Scatterplot – Variável Dependente Bem-estar 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor 

Autonomia é preditor para a percepção de Bem-estar. 

Na regressão, considerando como variável dependente a dimensão, Imagem 

Externa encontraram-se três modelos (Tabela 156). 

  

Tabela 156: Sumário do modelo da regressão para Imagem Externa 

Modelo R R 
Quadrado 

R 
Quadrado 
Ajustado 

Erro Padrão da 
Estimativa 

1 ,498 ,248 ,244 ,75535 
2 ,562 ,316 ,309 ,72249 
3 ,584 ,341 ,329 ,71156 

1- Preditores: uma Constante, Aceitação.  
2- Preditores:  Constante, Aceitação, Autonomia. 
3- Predtores: uma constante, Constante, Aceitação, Autonomia e Prestígio. 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A associação entre as variáveis de critério e explicativas é moderada nos três 

modelos que se apresentaram (R múltiplo variando entre  0,50 no primeiro modelo e 0,58 no 

terceiro modelo). A variância explicada ficou entre 24% e 33% e os coeficientes se encontram 

na tabela 157. 

 

Tabela 157: Coeficientes da regressão para Imagem Externa 
Modelo  Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 
Padronizados   Intervalo Confiança  

95% para B 
 B Erro Padrão Beta t Sig. Lim. Inf. Lim. Sup. 

1 Constante -,817 ,278 -2,942 ,004 -1,365 -,269
 Aceitação ,785 ,102 ,498 7,671 ,000 ,583 ,987

2 Constante -1,981 ,384 -5,154 ,000 -2,739 -1,223
 Aceitação  ,619 ,106 ,393 5,863 ,000 ,410 ,827
 Autonomia ,392 ,093 ,281 4,190 ,000 ,207 ,576

3 Constante -2,628 ,456 -5,764 ,000 -3,528 -1,728
 Aceitação  ,586 ,105 ,373 5,601 ,000 ,380 ,793
 Autonomia ,274 ,103 ,197 2,663 ,008 ,071 ,477
 Prestígio ,279 ,110 ,182 2,546 ,012 ,063 ,496

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No exame de multicolinearidade, notou-se que o modelos que nos três modelos as 

variáveis apresentaram um nível elevado de intercorrelações com Condition Index  superior a 

15 , indicando possíveis problemas (Tabela 158).  
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Tabela 158: Diagnóstico de colinearidade  - variável Imagem Externa 

Modelo Dimensão Eigenvalue Índice de 
Condição 

1 Constante 1,979 1,000 
 Aceitação ,021 9,763 

2 Constante 2,965 1,000 
 Aceitação  ,024 11,187 
 Autonomia ,011 16,195 

3 Constante 3,954 1,000 
 Aceitação  ,026 12,219 
 Autonomia ,011 18,552 
 Prestígio ,008 22,195 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora a significâncias das variáveis Autonomia e Prestígio tenham sido boas 

nos modelos dois e três respectivamente, optou-se por não considerar as relações. 

Para confirmar o modelo 1, verificaram-se as condições para a regressão. O 

número de respondentes pelo critério de Tabachnck e Fidell foi atendido bem como foram 

eliminados os outliers. A outra condição é a variável dependente ter sido retirada de uma 

população de escores normalmente distribuída, o que  foi atendida conforme indicado no 

histograma 28. 
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Histograma 28 – Variável Dependente Imagem Externa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A última condição para a regressão foi verificar o relacionamento linear das 

variáveis com a variável critério no diagrama de dispersão entre os resíduos normalizados e a 

variável dependente normalizada (gráfico 28). 
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Gráfico 28 – Scatterplot – Variável Dependente Imagem Externa 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Atendidas todas as condições, o modelo 1 foi confirmado, isto é o valor Aceitação 

é preditor para a percepção de Imagem Externa. 

Elaborou-se a tabela 159, a seguir, que apresenta um sumário das regressões 

efetuadas com a variável estatística que compreende os Valores Organizacionais  cada uma 

das dimensões de percepção de Mudança Organizacional. 

 

Tabela 159: Comparativo entre as percepções de mudança organizacional 

Variável 
Dependente 

Variável 
Independente 
Relacionada 

Variância 
Explicada Beta 

 
Sig 

 
Busca por 
Resultados Autonomia 30% ,556 ,000 

Horizontalidade Aceitação  31% ,556 ,000
Competência 
Técnica Autonomia 30% ,549 ,000 
Participação  Aceitação 34% ,584 ,000
Bem-estar Autonomia 32% ,567 ,000
Imagem Externa Aceitação  24% 0,498 ,000 
Fonte: Elaborada pelo autor 



206 

Um exame sobre a Tabela 159, quando a variável estatística é o conjunto formado 

pelos Valores Organizacionais e Atitudes frente à Mudança,  revela que o Valor 

Organizacional Autonomia se relaciona com as dimensões de percepção de Mudança 

Organizacional, Busca por Resultado, Competência Técnica e Bem-estar. Já a Atitude frente à 

Mudança, Aceitação se relaciona com as dimensões Horizontalidade, Participação e Imagem 

Externa. Não se confirmaram modelos mistos de relação dada a colinearidade das variáveis. 

No entanto cada uma das dimensões tem variância explicada  com percentuais elevados pela 

sua correspondente variável independente associada, acima de 30%, com exceção da 

dimensão imagem externa que apresenta 24%. 

 

5.6 ANÁLISE DAS REGRESSÕES - METODOLOGIA   

 

Tendo em vista os resultados obtidos nas correlações decidiu-se estender a análise 

para as regressões, neste caso, regressões múltiplas. O interesse foi utilizar a regressão para 

avaliar o efeito dos Valores Organizacionais, os pólos dos Valores Organizacionais sobre as 

percepções de Mudança Organizacional e Pessoal. Da mesma forma, a analisou-se o efeito 

das Atitudes frente à Mudança sobre as percepções de Mudança Organizacional e Pessoal. 

Segundo Hair et al. (2006), a seleção dos dois tipos e variáveis é baseada nos critérios 

conceituais e teóricos. A variável dependente em geral é ditada pelo problema de pesquisa e 

deve-se considerar o chamado erro de medida. O erro de medida refere-se ao grau em que a 

variável dependente é uma medida precisa e consistente do conceito em estudo. O erro de 

especificação se refere à inclusão de variáveis independentes irrelevantes ou omissão de 

variáveis independentes relevantes.      

Foram então considerados como variáveis dependentes as percepções de mudança 

individual e organizacional. As regressões foram efetuadas em quatro blocos. No primeiro 

bloco a variável estatística de regressão foram os Valores Organizacionais. e no segundo 

bloco a variável estatística são as Atitudes. No terceiro bloco os pólos dos Valores 

Organizacionais constituíram a variável estatística. O quarto bloco de regressões foi efetuado, 

levando em conta o conjunto formado pelos Valores Organizacionais e pelas Atitudes frente à 

Mudança como variável estatística de regressão e manteve-se as percepções de Mudança 

individual e Organizacional como variáveis dependentes.   
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Para todas as regressões efetuadas adotou-se como procedimento efetuar a análise 

do intervalo de confiança e do erro padrão da estimativa.  

Adotou-se o diagnóstico de colinearidade como o método para verificação desses 

acréscimos, considerando como índice de corte o valor de 15, sendo eliminados resultados e 

regressões que apresentassem, um Condition Index acima de 15.  

A análise de resíduos fornece um conjunto de ferramentas analíticas para o exame 

da adequação do modelo de regressão. Pode-se testar a suposição de linearidade da relação, a 

presença de variâncias desiguais (heteroscedasticidade), a independência dos valores previstos 

e a normalidade das variáveis independentes. Conforme indicado por  Hair et al. (2006), são 

condições a serem satisfeitas na regressão múltipla e podem ser testadas pela análise de 

resíduos. Para todas as regressões efetuadas nesse estudo foi testada  sua linearidade pela 

análise de resíduos, utilizando-se o diagrama de dispersões  para tal. Além desses 

procedimentos utilizou-se o critério de Tabachnck e Fidell para avaliar se o tamanho da 

amostra era adequado para se efetuar a regressão, isto é,  N deve ser maior que  50 mais  8 

vezes o número de variáveis independentes., o que foi plenamente atendido no presente 

estudo (DANCEY; REIDY, 2006). Uma outra condição a ser observada para a regressão 

múltipla é que a variável dependente seja  retirada de uma população de escores normalmente 

distribuída o que foi verificado na análise de resíduos e apresentado também de forma gráfica 

pelos histogramas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O trabalho teve como principal objetivo identificar o poder preditivo dos valores 

organizacionais para a mudança no âmbito organizacional. Consideraram-se como âmbito 

organizacional as mudanças individuais e as mudanças organizacionais. 

A análise da relação dos valores organizacionais com a mudança individual não 

mostrou relevância dos valores organizacionais como preditores para a mudança individual. 

Para os fatores pró-atividade e motivação a relação com os valores organizacionais não se 

confirmou e para o  fator equipe a variância explicada pelo valor Autonomia não é suficiente  

para que possa ser considerado como preditor. Esses resultados parecem indicar que outros 

fatores, como os valores pessoais seriam mais eficientes que os valores organizacionais como 

preditores da percepção de mudança individual no âmbito da mudança organizacional, 

sugerindo oportunidades para novos estudos. 

Os valores organizacionais, representados pelo tipo motivacional Autonomia, 

quando da análise da sua relação com as dimensões de mudança organizacional mostrou-se 

um eficiente preditor da mudança para a dimensões: busca por resultados, horizontalidade, 

competência técnica, participação e bem-estar, com variância explicada relevante. 

A relação entre atitudes frente à mudança e mudança individual se mostrou válida 

nas regressões efetuadas. A atitude de aceitação mostrou-se preditora de mudança individual 

com relação aos fatores de Pró-atividade e Equipe . A atitude de aceitação  associada ao fator 

Temor  foram preditores do fator Motivação numa relação em que a motivação aumenta 

quanto maior for a aceitação e quanto menor for o temor. 

A atitude de Aceitação e Temor, mostraram-se eficientes preditores da mudança 

para a dimensões: busca por resultados, horizontalidade, competência técnica, participação e 

bem-estar e imagem externa é uma indicação de um importante caminho para o 

gerenciamento e empreendimento dos processos de mudanças organizacionais.  

Neiva, Ros e Paz (2005) mencionam que para alguns autores como Damanpour 

(1991), as atitudes de seus membros frente às mudanças organizacionais mostram-se 

determinantes para o sucesso de programas de mudança organizacional. Para Piderit (2000), 

as bem sucedidas adaptações organizacionais advêm mais do suporte e entusiasmo dos 

empregados para as mudanças propostas do que simplesmente na superação das resistências à 

mudança. Ao se estender a análise das relações, na qual a variável independente era a variável 
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estatística formada pelas atitudes e pelos valores organizacionais, confirmou-se que a 

mudança individual é explicada pela atitude Aceitação e nesse caso os valores deixam de ter 

qualquer poder preditivo pois, mesmo o valor Autonomia, não se associou à atitude Aceitação 

na explicação das mudanças individuais quanto a Pró-atividade, Equipe e Motivação. Já para 

a mudança organizacional houve uma alternância entre o valor Autonomia e a atitude 

Aceitação, explicando as diferentes dimensões de mudança organizacional. As dimensões,  

Busca por resultados, a Competência técnica e o Bem-estar estão relacionados ao valor 

organizacional Autonomia, já as dimensões Horizontalidade, Participação e Imagem externa, 

estão relacionadas com a atitude Aceitação. Essa análise levando o conjunto das atitudes e dos 

valores organizacionais como preditores das mudanças individuais e organizacionais sugerem 

que os valores organizacionais afetam pouco a percepção de mudança individual e 

organizacional.  

Os resultados conseguidos corroboram os resultados obtidos por Neiva (2004). 

Em Neiva (2004) as atitudes de Aceitação e Temor foram igualmente bons influenciadores da 

mudança percebida pelos indivíduos. No caso das relações que envolveram os valores 

organizacionais, embora tenha Neiva (2004) utilizado a escala de Inventário dos Valores 

Organizacionais de Tamayo, Mendes e Paz (2001) que estão baseados nos valores culturais de 

Schwartz, as relações tiveram, assim como nesse presente estudo, o valor Autonomia como o 

maior influenciador da mudança organizacional percebida. No caso da mudança individual 

percebida, os resultados são diferentes dos obtidos por Neiva (2004), cabendo aprofundar os 

estudos uma vez que existem duas distinções a considerar. A primeira, refere-se ao 

instrumento de valores organizacionais utilizado. Neiva (2004) utilizou IVO enquanto que 

nesse estudo foi utilizado o IPVO. A segunda diferença está nos fatores que compõem o 

instrumento de mudança individual, enquanto Neiva (2004) apresenta dois fatores (mudança 

comportamental em relação à organização e mudança comportamental em relação à unidade 

de trabalho), o presente trabalho considera três, Pró-atividade, Motivação e Equipe.  

A aplicação da escala de inventário de perfis de valores organizacionais IPVO)  de 

Oliveira e Tamayo (2004), sugeriu que os pólos dos valores organizacionais 

Autotranscendência representado pelo valor Preocupação com a coletividade e o pólo 

Autopromoção que representa os tipos motivacionais Domínio, Prestígio e Realização são 

percebidos mais fortemente na organização analisada. O pólo Abertura à Mudança está na 

terceira posição nessa hierarquia. Esse pólo compreende os tipos motivacionais Autonomia e 
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Bem-estar. Quando analisados isoladamente esses tipos motivacionais encontram-se numa 

posição mais ao final da lista, mas, à frente do valor organizacional Tradição.  

A percepção dos valores organizacionais, segundo Tamayo e Borges (2006), faz 

parte da vida organizacional e, portanto, pode ser identificado no discurso dos empregados. 

Segundo Oliveira e Tamayo (2004), o resultado da hierarquia de valores obtido pode ser 

utilizado no diagnóstico e planejamento de processos de mudança. A consideração de que o 

valor Autonomia é preditor eficiente da mudança organizacional leva a sugerir que a 

organização deva enfocar nos processos que reforcem o valor Autonomia.  Uma conclusão 

adjacente, e fora do objetivo do estudo, remete à importância de estudos longitudinais 

envolvendo mudança organizacional que permite verificar a mudança na hierarquia de valores 

organizacionais ao longo do tempo. 

Segundo Oliveira e Tamayo (2004), os tipos motivacionais de valores pessoais 

propostos por Schwartz estão representados na estrutura fatorial encontrada na validação do 

IPVO. Configuram-se os pólos dos valores organizacionais de uma estrutura bidimensional 

com as dimensões Abertura à mudança versus Conservação e a dimensão Autotranscendência 

versus Autopromoção. Era de se esperar que nas  correlações entre os pólos dos valores 

organizacionais se confirmassem as oposições. No presente trabalho, as correlações entre os 

pólos foram positivas variando entre correlação leve a moderada. No caso do pólo Abertura à 

Mudança e Conservação, a correlação fora positiva e leve e entre os pólos Autotranscendência 

e Autopromoção, obteve-se uma correlação moderada positiva. Esse resultado leva a uma 

indagação do porquê a mesma estrutura não foi confirmada tendo em vista que a escala foi 

construída tendo em vista os valores pessoais. Poder-se-ia pensar que a razão de não se ter 

encontrado a mesma  estrutura pudesse  estar nos índices de confiabilidade, uma vez que 

estava abaixo do desejável( alpha de Conbrach abaixo de 0,70) para os fatores Domínio, 

Tradição e Prestígio, o que sugere a necessidade de aperfeiçoar a escala, no entanto este não 

parece ser uma razão suficientemente forte. Sugere-se a continuação dos estudos sobre valores 

organizacionais, no sentido de verificar se a estrutura dos valores pessoais no nível individual 

é válida para os valores organizacionais no mesmo nível. 

As correlações entre os três fatores, Ceticismo, Temor e Aceitação, do 

instrumento de Atitudes elaborado por Neiva, Ros, Paz (2004) apresentaram uma forte 

correlação entre os fatores Ceticismo e Temor, levando a pensar se esses fatores não estariam 

mensurando a mesma coisa.  Esses mesmos fatores, Ceticismo e Temor que estão positiva e 

fortemente correlacionados entre si,  estão negativamente relacionados com a atitude de  
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Aceitação, indicando que a atitude de Aceitação da mudança é tanto maior quanto menor for a 

intensidade das atitudes de temor e ceticismo. Esse é um aspecto importante para os gestores 

que pretendem conduzir mudanças nas organizações, uma vez que se as atitudes de temor e 

ceticismo forem mensuradas previamente é possível prever-se, embora parcialmente, a atitude 

de aceitação.  

Lau e Woodman (1995) colocam que os processos cognitivos dirigem as respostas 

das pessoas quanto às mudanças organizacionais. As percepções e avaliações dos indivíduos 

são feitas pelos seus esquemas individuais. O desenvolvimento de esquemas é baseado no 

passado e nas crenças dos indivíduos. No nível individual um esquema focado em mudança 

será logicamente influenciado pela disponibilidade pessoal de fatores associados à mudança. 

Assim, pessoas abertas à novas idéias podem contribuir para com a mudança, cabendo a 

sugestão de medir separadamente as atitudes positivas e negativas perante a mudança, como 

medir separadamente Aceitação e o conjunto das atitude Temor e Ceticismo de forma a 

analisá-las separadamente.  

Os instrumentos de pesquisa desse estudo à exceção do instrumento de percepção 

de mudança individual, continham mais que 40 itens. Dado que o número de total de 

respondentes válidos foi de 183, conforme Hair et al. (2006) não foi possível efetuar a análise 

fatorial de cada um deles. A exceção se deu para o instrumento de percepção de mudança 

individual. Encontraram-se três fatores os quais foram denominados como  Equipe para 

conjunto de itens que levaram em conta o trabalho com a equipe, Pró-atividade para os itens 

que englobam ações com iniciativa do membro da organização e Motivação que levam em 

conta os itens que denotam disposição. Essa resolução é diferente da resolução de Neiva 

(2004) que propôs dois fatores o primeiro referente à mudança comportamental em relação à 

organização e o segundo referente a mudança comportamental em relação à unidade de 

trabalho. Na resolução encontrada nesse trabalho a mudança individual percebida leva em 

conta aspectos quanto à mudança individual à disposição ao trabalho em equipe, a mudança 

quanto à tomada de iniciativas e a mudança quanto à motivação para realizar o trabalho. 

Novos estudos com o instrumento devem ser efetuados visando o seu aprimoramento. 

As filiais da organização pesquisada, que tiveram a mudança implantada, no caso, 

Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia tiveram e diferença na hierarquia dos valores 

organizacionais em relação às filiais que não tiveram, São Paulo e Minas Gerais. A maior 

diferença está que naquelas que não tiveram a mudança implantada o valor Autonomia 

encontrava-se hierarquicamente abaixo do valor Conformidade.  Quando examinados os pólos 
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valores entre as filiais que tiveram a implantação das mudança notou-se que o pólo Abertura à 

mudança está num patamar mais elevado que nas filiais onde a implantação não ocorreu 

ainda. Um estudo longitudinal como proposto efetuado por Neiva (2004) poderá confirmar a 

mudança na hierarquia dos valores quando da implantação de uma mudança organizacional.   

As atitudes frente à mudança de Temor e Ceticismo tiveram as maiores médias 

para as filiais que não tiveram implantadas as mudanças. A atitude de Aceitação por sua vez é 

maior para aquelas que já tiveram as mudanças implantadas. Num estudo longitudinal seria 

possível compreender se as atitudes positivas ou negativas frente à mudança, variam de 

acordo com a implantação ou não das mudanças. 

Quando analisadas as percepções de mudança organizacional segundo as  suas 

dimensões busca por resultados, horizontalidade, competência técnica, participação, bem-

estar e imagem externa nota-se discrepâncias nos desvios-padrão das filiais de Minas Gerais, 

Paraná e Mato Grosso do Sul, isto é, mostraram-se mais altos que as demais filiais, sugerindo 

que os respondentes guardam maior divergência entre si naquelas filiais. Como a filial de 

Minas Geais ainda não havia passado pelas mudanças, e as Mato Grosso do Sul e Paraná as 

mudanças já estavam implantadas sugere também refletir que outros fatores, como os agentes 

de mudança, a comunicação e a forma de implantação das mudanças podem influenciar a 

percepção de mudança organizacional a mais tempo. 

Constatou-se no teste Qui-quadrado que o grau de instrução entre as diferentes 

filias tem diferenças significativas o que pode refletir em diferenças entre como os 

respondentes das várias filais percebem as mudanças individuais e organizacionais vis a vis 

possíveis diferenças nos valores organizacionais percebidos e nas atitudes frente à mudança.  

Este resultado aponta para a possibilidade de o grau de instrução ter influência na percepção 

da mudança, sugerindo oportunidades para novos estudos. 

O estudo contém limitações como a impossibilidade de generalizações por se ter 

baseado em amostra não probabilística. 

Outra limitação importante está no tratamento transversal ao estudo, 

impossibilitando comparações entre o “a priori” e do “posteriori” das implantações de 

mudanças organizacionais. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A- Respondentes Eliminados 

 

Foram eliminados na primeira na primeira análise 11 respondentes por erros 

gerais de preenchimento dos instrumentos, são eles: 12, 17, 18, 38, 51, 107 135, 140, 147, 175 

e 181.  
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Apêndice B - Nomenclaturas 

 

VD Variável Demográfica

VD1 VD2 VD3
código Filiais código Faixa de idade código Sexo

1 RS 1 abaixo 25 anos 1 Masculino
2 PR 2 25-30 anos 2 Feminino
3 SP 3 30-40anos
4 MG 4 40-50 anos
5 GO 5 acima de 50 anos
6 MS
7 BA
8 MA

VD4 VD5 VD6
código Instruçao código Áreade Trabalho código Tempo de Empresa

1 1o grau 1 Administra;áo e controladoria 1 até 2 anos
2 2o grau 2 Indústria, Engenharia ou IT 2 de 2 a 5 anos
3 Universidade 3 Recursos Humanos 3 de 5 a 10 anos
4 Pós-Graduacao ou MBA 4 Coml, Trading e Anl Safras 4 de 10 a 15 anos
5 Mestrado ou Doutorado 5 Originacao 5 Acima de 15 anos

6 Logística
7 Forwording e Portos

VO Valores Organizacionais 48 itens

AM Atitudes frente a Mudanca 46 itens

MP Percepcao Mudanca Pessoal 22 itens

MC Percepcao Mudanca Corporativa 42 itens  
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Apêndice C - Análise dos Outliers 

 

Tabela X : Análise dos Outliers para VO 

nr casos nr outliers % outliers
150 -            0%
23 1               2%
5 2               4%
4 3               6%
1 4               8%
2 5               10%
3 6               13%
1 8               17%

VO Valores Organizacionais

 
 
 
 

Tabela X : Análise dos Outliers para AM 

nr casos nr outliers % outliers
174 0%
14 1             2%
1 2             4%

AM - Atitudes frente Mudanca

 
 
 

 
Tabela X : Análise dos Outliers para MP 

nr casos nr outliers % outliers
173 0%
7 1             5%
4 2             9%
3 3             14%
1 19           86%
1 20           91%

MP - Percepcao Mudanca Pessoal

 
 
 
 

Tabela X : Análise dos Outliers para MC 

nr casos nr outliers % outliers
170 0%
7 1                2%
4 2                5%
3 3                7%
1 5                12%
2 7                17%
2 8                19%

MC Precepcao Mudanca Corporativa
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Apêndice D - ANOVA e Teste Scheffe para Valores Organizacionais e Idade 

 

Descriptives

33 4,2606 ,60515 ,10534 4,0460 4,4752 2,60 5,00
55 4,1745 ,53202 ,07174 4,0307 4,3184 3,00 5,00
50 4,2955 ,47840 ,06766 4,1595 4,4314 3,40 5,00
43 4,1860 ,57635 ,08789 4,0087 4,3634 3,00 5,00

181 4,2264 ,54091 ,04021 4,1470 4,3057 2,60 5,00
33 4,0826 ,44349 ,07720 3,9253 4,2398 3,00 5,00
55 4,1865 ,53941 ,07273 4,0407 4,3324 2,71 5,00
50 4,2143 ,52370 ,07406 4,0655 4,3631 3,00 5,00
43 3,9338 ,65627 ,10008 3,7318 4,1358 2,29 5,00

181 4,1152 ,55655 ,04137 4,0336 4,1968 2,29 5,00
33 4,3204 ,43372 ,07550 4,1666 4,4741 3,17 5,00
55 4,2779 ,47345 ,06384 4,1499 4,4059 3,17 5,00
50 4,1476 ,45655 ,06457 4,0179 4,2774 3,33 5,00
43 4,0334 ,55300 ,08433 3,8632 4,2036 3,00 5,00

181 4,1916 ,49053 ,03646 4,1196 4,2635 3,00 5,00
33 3,7428 ,83902 ,14606 3,4453 4,0403 2,00 5,00
55 3,6424 ,74357 ,10026 3,4414 3,8434 1,83 5,00
50 3,6433 ,65553 ,09271 3,4570 3,8296 2,00 4,67
43 3,4901 ,93724 ,14293 3,2016 3,7785 1,83 5,00

181 3,6248 ,78742 ,05853 3,5093 3,7403 1,83 5,00
33 3,3515 ,66901 ,11646 3,1143 3,5887 1,60 4,60
55 3,3075 ,61658 ,08314 3,1408 3,4741 1,80 5,00
50 3,1840 ,89793 ,12699 2,9288 3,4392 ,40 4,80
43 3,1581 ,81130 ,12372 2,9085 3,4078 1,00 5,00

181 3,2459 ,75683 ,05625 3,1349 3,3569 ,40 5,00
33 4,4015 ,59928 ,10432 4,1890 4,6140 2,50 5,00
55 4,3091 ,64003 ,08630 4,1361 4,4821 1,00 5,00
50 4,3715 ,52893 ,07480 4,2212 4,5218 3,04 5,00
43 4,3605 ,50090 ,07639 4,2063 4,5146 3,25 5,00

181 4,3554 ,56795 ,04222 4,2721 4,4387 1,00 5,00
33 4,0909 ,73837 ,12853 3,8291 4,3527 2,38 5,00
55 4,0750 ,61923 ,08350 3,9076 4,2424 2,38 5,00
50 4,1754 ,53469 ,07562 4,0235 4,3274 2,88 5,00
43 4,0811 ,66334 ,10116 3,8769 4,2852 2,63 5,00

181 4,1071 ,62792 ,04667 4,0150 4,1992 2,38 5,00
33 4,3436 ,63850 ,11115 4,1172 4,5700 2,71 5,00
55 4,2909 ,51944 ,07004 4,1505 4,4313 2,86 5,00
50 4,4376 ,45848 ,06484 4,3073 4,5679 2,97 5,00
43 4,3700 ,66981 ,10215 4,1639 4,5762 2,71 5,00

181 4,3599 ,56439 ,04195 4,2771 4,4426 2,71 5,00

1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total

Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum
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ANOVA

,495 3 ,165 ,560 ,642
52,169 177 ,295
52,664 180

2,221 3 ,740 2,448 ,065
53,533 177 ,302
55,755 180

2,130 3 ,710 3,051 ,030
41,181 177 ,233
43,311 180

1,274 3 ,425 ,681 ,565
110,333 177 ,623
111,607 180

1,099 3 ,366 ,636 ,593
102,003 177 ,576
103,103 180

,202 3 ,067 ,206 ,892
57,859 177 ,327
58,061 180

,328 3 ,109 ,274 ,844
70,642 177 ,399
70,970 180

,577 3 ,192 ,600 ,616
56,759 177 ,321
57,336 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

,08606 ,11954 ,915 -,2514 ,4235
-,03487 ,12176 ,994 -,3786 ,3088
,07456 ,12564 ,950 -,2801 ,4292

-,08606 ,11954 ,915 -,4235 ,2514
-,12093 ,10608 ,729 -,4204 ,1785
-,01150 ,11051 1,000 -,3234 ,3004
,03487 ,12176 ,994 -,3088 ,3786
,12093 ,10608 ,729 -,1785 ,4204
,10943 ,11291 ,816 -,2093 ,4281

-,07456 ,12564 ,950 -,4292 ,2801
,01150 ,11051 1,000 -,3004 ,3234

-,10943 ,11291 ,816 -,4281 ,2093
-,10399 ,12110 ,864 -,4458 ,2378
-,13173 ,12335 ,767 -,4799 ,2164
,14877 ,12727 ,714 -,2105 ,5080
,10399 ,12110 ,864 -,2378 ,4458

-,02774 ,10746 ,995 -,3311 ,2756
,25276 ,11195 ,169 -,0632 ,5687
,13173 ,12335 ,767 -,2164 ,4799
,02774 ,10746 ,995 -,2756 ,3311
,28050 ,11438 ,115 -,0423 ,6033

-,14877 ,12727 ,714 -,5080 ,2105
-,25276 ,11195 ,169 -,5687 ,0632
-,28050 ,11438 ,115 -,6033 ,0423
,04241 ,10621 ,984 -,2574 ,3422
,17272 ,10818 ,468 -,1326 ,4781
,28694 ,11163 ,089 -,0281 ,6020

-,04241 ,10621 ,984 -,3422 ,2574
,13031 ,09425 ,592 -,1357 ,3963
,24453 ,09819 ,106 -,0326 ,5217

-,17272 ,10818 ,468 -,4781 ,1326
-,13031 ,09425 ,592 -,3963 ,1357
,11422 ,10032 ,730 -,1689 ,3974

-,28694 ,11163 ,089 -,6020 ,0281
-,24453 ,09819 ,106 -,5217 ,0326
-,11422 ,10032 ,730 -,3974 ,1689
,10035 ,17385 ,954 -,3903 ,5911
,09944 ,17708 ,957 -,4004 ,5993
,25270 ,18272 ,592 -,2630 ,7684

-,10035 ,17385 ,954 -,5911 ,3903
-,00091 ,15427 1,000 -,4364 ,4345
,15235 ,16072 ,826 -,3013 ,6060

-,09944 ,17708 ,957 -,5993 ,4004
,00091 ,15427 1,000 -,4345 ,4364
,15326 ,16421 ,832 -,3102 ,6167

-,25270 ,18272 ,592 -,7684 ,2630
-,15235 ,16072 ,826 -,6060 ,3013
-,15326 ,16421 ,832 -,6167 ,3102
,04406 ,16716 ,995 -,4278 ,5159
,16752 ,17026 ,809 -,3131 ,6481
,19338 ,17569 ,750 -,3025 ,6893

-,04406 ,16716 ,995 -,5159 ,4278
,12345 ,14834 ,875 -,2952 ,5421
,14932 ,15453 ,817 -,2869 ,5855

-,16752 ,17026 ,809 -,6481 ,3131
-,12345 ,14834 ,875 -,5421 ,2952
,02586 ,15789 ,999 -,4198 ,4715

-,19338 ,17569 ,750 -,6893 ,3025
-,14932 ,15453 ,817 -,5855 ,2869
-,02586 ,15789 ,999 -,4715 ,4198
,09242 ,12589 ,910 -,2629 ,4478
,03002 ,12823 ,997 -,3319 ,3920
,04105 ,13232 ,992 -,3324 ,4145

-,09242 ,12589 ,910 -,4478 ,2629
-,06241 ,11172 ,958 -,3777 ,2529
-,05137 ,11638 ,978 -,3799 ,2771
-,03002 ,12823 ,997 -,3920 ,3319
,06241 ,11172 ,958 -,2529 ,3777
,01103 ,11891 1,000 -,3246 ,3467

-,04105 ,13232 ,992 -,4145 ,3324
,05137 ,11638 ,978 -,2771 ,3799

-,01103 ,11891 1,000 -,3467 ,3246
,01591 ,13911 1,000 -,3767 ,4085

-,08452 ,14169 ,949 -,4844 ,3154
,00983 ,14620 1,000 -,4028 ,4225

-,01591 ,13911 1,000 -,4085 ,3767
-,10043 ,12345 ,882 -,4489 ,2480
-,00608 ,12860 1,000 -,3691 ,3569
,08452 ,14169 ,949 -,3154 ,4844
,10043 ,12345 ,882 -,2480 ,4489
,09434 ,13139 ,915 -,2765 ,4652

-,00983 ,14620 1,000 -,4225 ,4028
,00608 ,12860 1,000 -,3569 ,3691

-,09434 ,13139 ,915 -,4652 ,2765
,05273 ,12469 ,981 -,2992 ,4047

-,09399 ,12701 ,908 -,4525 ,2645
-,02640 ,13105 ,998 -,3963 ,3435
-,05273 ,12469 ,981 -,4047 ,2992
-,14672 ,11065 ,625 -,4590 ,1656
-,07912 ,11527 ,925 -,4045 ,2462
,09399 ,12701 ,908 -,2645 ,4525
,14672 ,11065 ,625 -,1656 ,4590
,06760 ,11778 ,954 -,2648 ,4000
,02640 ,13105 ,998 -,3435 ,3963
,07912 ,11527 ,925 -,2462 ,4045

-,06760 ,11778 ,954 -,4000 ,2648

(J) VD2
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00

(I) VD2
1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Dependent Variable
Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval
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Apêndice E -  ANOVA e Teste Scheffe para Pólos dos Valores Organizacionais e Idade 

 

Descriptives

33 4,3275 ,40214 ,07000 4,1849 4,4701 3,09 4,88
55 4,2539 ,43779 ,05903 4,1355 4,3722 2,76 4,94
50 4,2715 ,37408 ,05290 4,1652 4,3779 3,60 4,94
43 4,1933 ,45323 ,06912 4,0538 4,3328 3,40 5,00

181 4,2578 ,41739 ,03102 4,1966 4,3190 2,76 5,00
33 3,9168 ,70060 ,12196 3,6684 4,1653 2,44 5,00
55 3,8587 ,64315 ,08672 3,6848 4,0326 2,27 5,00
50 3,9094 ,52189 ,07381 3,7611 4,0577 2,44 4,75
43 3,7856 ,76664 ,11691 3,5496 4,0215 2,23 5,00

181 3,8659 ,65207 ,04847 3,7703 3,9616 2,23 5,00
33 3,7170 ,46743 ,08137 3,5513 3,8828 2,44 4,44
55 3,7470 ,44199 ,05960 3,6275 3,8665 2,56 4,93
50 3,6991 ,63626 ,08998 3,5183 3,8800 1,97 4,90
43 3,5460 ,65159 ,09937 3,3454 3,7465 2,04 5,00

181 3,6806 ,55923 ,04157 3,5985 3,7626 1,97 5,00
33 4,3436 ,63850 ,11115 4,1172 4,5700 2,71 5,00
55 4,2909 ,51944 ,07004 4,1505 4,4313 2,86 5,00
50 4,4376 ,45848 ,06484 4,3073 4,5679 2,97 5,00
43 4,3700 ,66981 ,10215 4,1639 4,5762 2,71 5,00

181 4,3599 ,56439 ,04195 4,2771 4,4426 2,71 5,00

1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

ANOVA

,349 3 ,116 ,665 ,575
31,009 177 ,175
31,358 180

,460 3 ,153 ,357 ,784
76,075 177 ,430
76,535 180
1,083 3 ,361 1,157 ,328

55,209 177 ,312
56,292 180

,577 3 ,192 ,600 ,616
56,759 177 ,321
57,336 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Apêndice F - ANOVA e Teste Scheffe para Atitudes frente à Mudança e Idade 

 

Descriptives

33 1,8391 ,78444 ,13655 1,5609 2,1172 ,27 3,55
55 1,7935 ,68663 ,09258 1,6078 1,9791 ,18 3,55
49 1,6612 ,68876 ,09839 1,4634 1,8591 ,18 3,00
43 1,7028 ,76965 ,11737 1,4659 1,9397 ,09 3,27

180 1,7442 ,72328 ,05391 1,6378 1,8505 ,09 3,55
32 1,3575 ,67779 ,11982 1,1131 1,6019 ,13 2,47
55 1,3538 ,56921 ,07675 1,1999 1,5077 ,13 2,40
49 1,1996 ,59049 ,08436 1,0300 1,3692 ,13 2,80
42 1,3581 ,69551 ,10732 1,1414 1,5748 ,13 2,60

178 1,3130 ,62517 ,04686 1,2206 1,4055 ,13 2,80
33 2,7517 ,63890 ,11122 2,5251 2,9782 1,60 4,00
55 2,5272 ,56583 ,07630 2,3742 2,6802 1,07 3,80
50 2,7414 ,54683 ,07733 2,5860 2,8968 1,13 4,00
43 2,7062 ,51363 ,07833 2,5482 2,8643 1,74 3,80

181 2,6698 ,56635 ,04210 2,5868 2,7529 1,07 4,00

1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total

Temor

Ceticismo

Aceitacao

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

 

ANOVA

,842 3 ,281 ,532 ,661
92,800 176 ,527
93,642 179

,871 3 ,290 ,739 ,530
68,307 174 ,393
69,177 177

1,653 3 ,551 1,739 ,161
56,083 177 ,317
57,736 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Temor

Ceticismo

Aceitacao

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Apêndice G- ANOVA e Teste Scheffe para Mudança Organizacional e Idade. 

 

Descriptives

33 1,3601 ,87422 ,15218 1,0501 1,6701 -,08 3,00
55 1,3940 ,65736 ,08864 1,2163 1,5718 -,08 2,77
50 1,5188 ,69571 ,09839 1,3210 1,7165 -,62 2,77
43 1,1242 ,86019 ,13118 ,8594 1,3889 -1,23 2,69

181 1,3582 ,76848 ,05712 1,2455 1,4709 -1,23 3,00
33 ,8712 1,20078 ,20903 ,4454 1,2970 -1,50 3,00
55 ,8803 ,86030 ,11600 ,6477 1,1129 -1,63 2,63
50 1,0701 ,81044 ,11461 ,8397 1,3004 -1,88 2,13
43 ,6671 1,11207 ,16959 ,3249 1,0094 -1,63 2,63

181 ,8804 ,98316 ,07308 ,7362 1,0246 -1,88 3,00
33 1,1007 ,98791 ,17197 ,7504 1,4510 -,83 3,00
55 1,1455 ,81274 ,10959 ,9257 1,3652 -,83 2,83
50 1,3195 ,81057 ,11463 1,0891 1,5498 -1,67 3,00
43 ,9270 ,97402 ,14854 ,6273 1,2268 -1,67 2,67

181 1,1335 ,88990 ,06615 1,0030 1,2640 -1,67 3,00
33 1,2893 1,04778 ,18240 ,9178 1,6609 -1,00 3,00
55 1,1428 ,90916 ,12259 ,8970 1,3885 -1,83 2,69
50 1,6589 ,81401 ,11512 1,4275 1,8902 -1,00 3,00
43 ,9634 1,14836 ,17512 ,6100 1,3168 -1,95 2,67

181 1,2694 1,00035 ,07436 1,1227 1,4162 -1,95 3,00
33 1,2197 1,10000 ,19148 ,8297 1,6097 -1,25 3,00
55 1,2969 ,83030 ,11196 1,0724 1,5213 -1,25 3,00
50 1,4850 ,81818 ,11571 1,2525 1,7175 -1,50 3,00
43 ,9593 1,07450 ,16386 ,6286 1,2900 -1,00 3,00

181 1,2546 ,95389 ,07090 1,1147 1,3945 -1,50 3,00
33 1,1465 1,06046 ,18460 ,7704 1,5225 -1,00 3,00
55 1,3621 ,78547 ,10591 1,1497 1,5744 -1,00 3,00
50 1,4374 ,91527 ,12944 1,1773 1,6975 -1,00 3,00
43 1,1278 ,79634 ,12144 ,8827 1,3728 -1,33 2,33

181 1,2879 ,88245 ,06559 1,1585 1,4173 -1,33 3,00

1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total
1,00
2,00
3,00
4,00
Total

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

3,715 3 1,238 2,137 ,097
102,585 177 ,580
106,300 180

3,757 3 1,252 1,302 ,275
170,231 177 ,962
173,988 180

3,606 3 1,202 1,531 ,208
138,940 177 ,785
142,546 180
12,506 3 4,169 4,402 ,005

167,621 177 ,947
180,127 180

6,542 3 2,181 2,455 ,065
157,240 177 ,888
163,782 180

3,183 3 1,061 1,371 ,253
136,986 177 ,774
140,169 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Scheffe

-,03393 ,16763 ,998 -,5071 ,4392
-,15865 ,17075 ,834 -,6406 ,3233
,23595 ,17619 ,617 -,2613 ,7333
,03393 ,16763 ,998 -,4392 ,5071

-,12473 ,14876 ,872 -,5446 ,2952
,26988 ,15497 ,389 -,1675 ,7073
,15865 ,17075 ,834 -,3233 ,6406
,12473 ,14876 ,872 -,2952 ,5446
,39461 ,15834 ,106 -,0523 ,8415

-,23595 ,17619 ,617 -,7333 ,2613
-,26988 ,15497 ,389 -,7073 ,1675
-,39461 ,15834 ,106 -,8415 ,0523
-,00908 ,21594 1,000 -,6186 ,6004
-,19884 ,21995 ,845 -,8197 ,4220
,20409 ,22696 ,847 -,4365 ,8447
,00908 ,21594 1,000 -,6004 ,6186

-,18975 ,19163 ,806 -,7306 ,3511
,21317 ,19963 ,767 -,3503 ,7767
,19884 ,21995 ,845 -,4220 ,8197
,18975 ,19163 ,806 -,3511 ,7306
,40293 ,20396 ,276 -,1728 ,9786

-,20409 ,22696 ,847 -,8447 ,4365
-,21317 ,19963 ,767 -,7767 ,3503
-,40293 ,20396 ,276 -,9786 ,1728
-,04475 ,19509 ,997 -,5954 ,5059
-,21876 ,19871 ,750 -,7796 ,3421
,17369 ,20504 ,869 -,4051 ,7524
,04475 ,19509 ,997 -,5059 ,5954

-,17401 ,17312 ,799 -,6627 ,3146
,21844 ,18035 ,690 -,2906 ,7275
,21876 ,19871 ,750 -,3421 ,7796
,17401 ,17312 ,799 -,3146 ,6627
,39245 ,18427 ,213 -,1277 ,9126

-,17369 ,20504 ,869 -,7524 ,4051
-,21844 ,18035 ,690 -,7275 ,2906
-,39245 ,18427 ,213 -,9126 ,1277
,14659 ,21428 ,926 -,4582 ,7514

-,36952 ,21826 ,415 -,9856 ,2465
,32593 ,22521 ,554 -,3097 ,9616

-,14659 ,21428 ,926 -,7514 ,4582
-,51611 ,19015 ,065 -1,0528 ,0206
,17935 ,19810 ,845 -,3798 ,7385
,36952 ,21826 ,415 -,2465 ,9856
,51611 ,19015 ,065 -,0206 1,0528
,69546* ,20240 ,009 ,1242 1,2667

-,32593 ,22521 ,554 -,9616 ,3097
-,17935 ,19810 ,845 -,7385 ,3798
-,69546* ,20240 ,009 -1,2667 -,1242
-,07717 ,20754 ,987 -,6630 ,5086
-,26530 ,21139 ,666 -,8620 ,3314
,26039 ,21813 ,700 -,3553 ,8761
,07717 ,20754 ,987 -,5086 ,6630

-,18814 ,18417 ,791 -,7080 ,3317
,33756 ,19186 ,380 -,2040 ,8791
,26530 ,21139 ,666 -,3314 ,8620
,18814 ,18417 ,791 -,3317 ,7080
,52570 ,19603 ,070 -,0276 1,0790

-,26039 ,21813 ,700 -,8761 ,3553
-,33756 ,19186 ,380 -,8791 ,2040
-,52570 ,19603 ,070 -1,0790 ,0276
-,21560 ,19371 ,744 -,7624 ,3312
-,29094 ,19731 ,538 -,8479 ,2660
,01871 ,20359 1,000 -,5559 ,5934
,21560 ,19371 ,744 -,3312 ,7624

-,07534 ,17190 ,979 -,5605 ,4099
,23431 ,17908 ,635 -,2712 ,7398
,29094 ,19731 ,538 -,2660 ,8479
,07534 ,17190 ,979 -,4099 ,5605
,30965 ,18297 ,415 -,2068 ,8261

-,01871 ,20359 1,000 -,5934 ,5559
-,23431 ,17908 ,635 -,7398 ,2712
-,30965 ,18297 ,415 -,8261 ,2068

(J) VD2
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
4,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
4,00
1,00
2,00
3,00

(I) VD2
1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Dependent Variable
busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 
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Apêndice H - Teste t para gênero e Valores Organizacionais, pólos dos valores, Atitudes, 

Percepção de Mudança Individual e Organizacional 

 

t- para Pólos ds Valores Organizacionais e gênero  

Independent Samples Test

,023 ,880 -1,160 179 ,248 -,07496 ,06461 -,20244 ,05253

-1,191 143,216 ,236 -,07496 ,06293 -,19935 ,04944

,000 1,000 -,270 179 ,788 -,02732 ,10129 -,22719 ,17256

-,266 127,198 ,791 -,02732 ,10272 -,23059 ,17596

,482 ,488 2,131 179 ,034 ,18286 ,08580 ,01354 ,35218

2,097 126,451 ,038 ,18286 ,08719 ,01032 ,35540

,178 ,674 ,562 179 ,575 ,04922 ,08761 -,12367 ,22210

,564 134,377 ,574 ,04922 ,08723 -,12330 ,22173

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

t- para Atitudes e gênero 

Independent Samples Test

,509 ,477 -,668 178 ,505 -,07511 ,11241 -,29694 ,14672

-,690 146,217 ,491 -,07511 ,10881 -,29015 ,13993

1,048 ,307 -,473 176 ,637 -,04625 ,09786 -,23939 ,14688

-,461 121,027 ,646 -,04625 ,10039 -,24501 ,15251

,196 ,659 -1,158 179 ,248 -,10153 ,08767 -,27453 ,07146

-1,183 141,288 ,239 -,10153 ,08580 -,27115 ,06808

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Temor

Ceticismo

Aceitacao

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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t- para mudança individual e gênero 

Independent Samples Test

,654 ,420 -,777 178 ,438 -,07581 ,09753 -,26828 ,11665

-,792 140,331 ,430 -,07581 ,09577 -,26514 ,11352

1,120 ,291 ,677 166 ,499 ,08333 ,12308 -,15968 ,32634

,695 128,090 ,489 ,08333 ,11997 -,15405 ,32070

,612 ,435 -1,416 179 ,158 -,14169 ,10004 -,33909 ,05571

-1,446 141,006 ,150 -,14169 ,09797 -,33537 ,05200

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Proatividade

Motivacao

Equiipe

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 

 

t- para Valores Organizacionais e gênero 

Independent Samples Test

,141 ,707 -,310 179 ,757 -,02606 ,08402 -,19185 ,13973

-,313 136,694 ,754 -,02606 ,08317 -,19052 ,13840

,148 ,701 1,216 179 ,226 ,10469 ,08612 -,06525 ,27462

1,203 128,616 ,231 ,10469 ,08701 -,06747 ,27684

4,914 ,028 -1,548 179 ,123 -,11720 ,07571 -,26659 ,03220

-1,653 159,027 ,100 -,11720 ,07092 -,25725 ,02286

,005 ,942 -,111 179 ,911 -,01363 ,12234 -,25504 ,22778

-,111 129,853 ,912 -,01363 ,12321 -,25739 ,23014

2,435 ,120 2,251 179 ,026 ,26104 ,11596 ,03222 ,48986

2,135 113,232 ,035 ,26104 ,12229 ,01877 ,50331

,211 ,647 -,927 179 ,355 -,08161 ,08803 -,25532 ,09210

-,979 154,740 ,329 -,08161 ,08336 -,24628 ,08305

,176 ,675 -,420 179 ,675 -,04100 ,09751 -,23342 ,15142

-,423 135,194 ,673 -,04100 ,09688 -,23261 ,15060

,178 ,674 ,562 179 ,575 ,04922 ,08761 -,12367 ,22210

,564 134,377 ,574 ,04922 ,08723 -,12330 ,22173

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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t- para Mudança Organizacional e gênero 

Independent Samples Test

,437 ,509 -1,088 179 ,278 -,12950 ,11900 -,36433 ,10533

-1,119 143,865 ,265 -,12950 ,11574 -,35827 ,09927

,015 ,904 -,435 179 ,664 -,06645 ,15267 -,36772 ,23482

-,432 129,364 ,667 -,06645 ,15396 -,37105 ,23816

,065 ,799 -,900 179 ,370 -,12409 ,13795 -,39631 ,14813

-,883 125,473 ,379 -,12409 ,14054 -,40224 ,15405

,452 ,502 ,166 179 ,868 ,02586 ,15541 -,28081 ,33254

,160 118,807 ,873 ,02586 ,16125 -,29344 ,34517

,056 ,813 -1,008 179 ,315 -,14890 ,14779 -,44053 ,14273

-,999 129,351 ,320 -,14890 ,14904 -,44377 ,14597

,244 ,622 -1,244 179 ,215 -,16987 ,13652 -,43926 ,09951

-1,275 142,567 ,204 -,16987 ,13319 -,43316 ,09341

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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Apêndice I - ANOVA para tempo de empresa 

 

Anova – Valores Organizacionais e tempo de empresa. 

ANOVA

1,157 3 ,386 1,295 ,278
42,583 143 ,298
43,741 146

,667 3 ,222 ,700 ,553
45,395 143 ,317
46,062 146
1,514 3 ,505 2,084 ,105

34,635 143 ,242
36,149 146
2,541 3 ,847 1,397 ,246

86,709 143 ,606
89,250 146
2,918 3 ,973 1,722 ,165

80,760 143 ,565
83,678 146

,129 3 ,043 ,120 ,948
51,288 143 ,359
51,418 146
1,829 3 ,610 1,510 ,214

57,728 143 ,404
59,557 146

,895 3 ,298 ,933 ,427
45,729 143 ,320
46,624 146

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Anova – Percepção de Mudança  Organizacional e tempo de empresa. 

ANOVA

,218 3 ,073 ,119 ,949
87,222 143 ,610
87,440 146

,552 3 ,184 ,187 ,905
140,546 143 ,983
141,098 146

,908 3 ,303 ,361 ,782
120,075 143 ,840
120,984 146

1,985 3 ,662 ,651 ,584
145,385 143 1,017
147,370 146

,312 3 ,104 ,114 ,952
130,859 143 ,915
131,172 146

2,328 3 ,776 ,955 ,416
116,180 143 ,812
118,507 146

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

 

Anova – Percepção de Mudança Individual e tempo de empresa. 

ANOVA

1,399 3 ,466 1,181 ,319
56,065 142 ,395
57,464 145

,498 3 ,166 ,281 ,839
78,069 132 ,591
78,567 135

,141 3 ,047 ,108 ,955
62,397 143 ,436
62,538 146

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Proatividade

Motivacao

Equiipe

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Anova – Atitudes frente à Mudança e tempo de empresa 

ANOVA

2,711 3 ,904 1,836 ,143
69,885 142 ,492
72,597 145

1,674 3 ,558 1,426 ,238
55,165 141 ,391
56,839 144

,690 3 ,230 ,702 ,552
46,835 143 ,328
47,525 146

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Temor

Ceticismo

Aceitacao

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Anova – Pólos dos Valores Organizacionais e tempo de empresa 

ANOVA

,565 3 ,188 1,060 ,368
25,414 143 ,178
25,979 146
1,791 3 ,597 1,414 ,241

60,366 143 ,422
62,157 146

,458 3 ,153 ,477 ,699
45,762 143 ,320
46,220 146

,895 3 ,298 ,933 ,427
45,729 143 ,320
46,624 146

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Apêndice J - ANOVA para grau de instrução. 

 

Anova para percepção de Mudança Organizacional e grau de instrução. 

ANOVA

2,550 2 1,275 2,187 ,115
103,750 178 ,583
106,300 180

4,865 2 2,432 2,560 ,080
169,124 178 ,950
173,988 180

4,613 2 2,307 2,977 ,054
137,933 178 ,775
142,546 180

1,622 2 ,811 ,809 ,447
178,505 178 1,003
180,127 180

1,892 2 ,946 1,040 ,356
161,890 178 ,909
163,782 180

1,533 2 ,766 ,984 ,376
138,636 178 ,779
140,169 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Anova para percepção de Mudança individual e grau de instrução. 

ANOVA

,469 2 ,234 ,592 ,554
70,083 177 ,396
70,551 179

,104 2 ,052 ,089 ,915
96,428 165 ,584
96,533 167

,131 2 ,065 ,155 ,857
75,325 178 ,423
75,456 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Proatividade

Motivacao

Equiipe

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Anova para Atitudes frente à Mudança e grau de instrução. 

ANOVA

2,094 2 1,047 2,024 ,135
91,548 177 ,517
93,642 179

1,700 2 ,850 2,205 ,113
67,477 175 ,386
69,177 177

,191 2 ,095 ,295 ,745
57,545 178 ,323
57,736 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Temor

Ceticismo

Aceitacao

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Anova para pólos dos Valores Organizacionais e grau de instrução. 

ANOVA

,778 2 ,389 2,263 ,107
30,581 178 ,172
31,358 180

,377 2 ,189 ,441 ,644
76,158 178 ,428
76,535 180

,142 2 ,071 ,225 ,798
56,150 178 ,315
56,292 180

,698 2 ,349 1,097 ,336
56,638 178 ,318
57,336 180

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

 



237 

Apêndice K - ANOVA para área de trabalho 

 

Anova para Valores Organizacionais e área de trabalho. 

ANOVA

1,410 2 ,705 2,464 ,088
50,652 177 ,286
52,063 179

,718 2 ,359 1,171 ,312
54,250 177 ,306
54,967 179

,027 2 ,013 ,055 ,947
42,870 177 ,242
42,897 179

,097 2 ,048 ,078 ,925
109,608 177 ,619
109,705 179

1,149 2 ,575 1,029 ,360
98,860 177 ,559

100,009 179
,919 2 ,459 1,427 ,243

56,986 177 ,322
57,905 179

,194 2 ,097 ,245 ,783
69,974 177 ,395
70,168 179

1,235 2 ,617 1,953 ,145
55,975 177 ,316
57,210 179

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Realização

Conformidade

Dominio

Bem_Estar_Empr

Tradição

Prestigio

Autonomia

Preocup_colet

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Anova para Percepção de Mudança Organizacional e área de trabalho. 

ANOVA

,336 2 ,168 ,280 ,756
105,964 177 ,599
106,299 179

,060 2 ,030 ,031 ,970
173,542 177 ,980
173,602 179

,080 2 ,040 ,050 ,952
142,426 177 ,805
142,506 179

,299 2 ,150 ,148 ,863
179,462 177 1,014
179,761 179

,460 2 ,230 ,249 ,780
163,322 177 ,923
163,782 179

,639 2 ,319 ,405 ,667
139,528 177 ,788
140,167 179

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

busca_por_resultados

horizontalidade

competencia_tecnica

participacao

bem_estar

imagem_externa

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Anova para Percepção de Mudança individual e área de trabalho. 

ANOVA

,315 2 ,158 ,404 ,668
68,634 176 ,390
68,949 178
1,049 2 ,524 ,901 ,408

95,464 164 ,582
96,513 166
1,089 2 ,545 1,311 ,272

73,556 177 ,416
74,646 179

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Proatividade

Motivacao

Equiipe

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 



239 

Anova para Atitudes frente à Mudança e área de trabalho. 

ANOVA

4,380 2 2,190 4,323 ,015
89,161 176 ,507
93,542 178

1,463 2 ,731 1,918 ,150
66,368 174 ,381
67,831 176

,008 2 ,004 ,012 ,988
57,723 177 ,326
57,731 179

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Temor

Ceticismo

Aceitacao

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Anova para os pólos dos Valores Organizacionais e área de trabalho. 

ANOVA

,339 2 ,170 ,979 ,378
30,653 177 ,173
30,992 179

,133 2 ,067 ,157 ,855
75,109 177 ,424
75,242 179

,918 2 ,459 1,516 ,222
53,623 177 ,303
54,541 179
1,235 2 ,617 1,953 ,145

55,975 177 ,316
57,210 179

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

AutoPromocao

Abertura_a_Mudanca

Conservacao

Autotranscendencia

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Apêndice L – Questionário 

 

Prezados Colegas, 

 

Alguns de vocês devem saber que estou cursando um mestrado. Uma de minhas 

obrigações nesse curso é entregar e defender um projeto em junho de 2008. 

No final do ano passado encaminhamos um questionário para ser respondido pela 

intranet, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível coletar as informações. 

O assunto que abordo, é sobre Mudança Organizacional e sua relação com os 

Valores Individuais e Valores da Organização. Esse tema surgiu a partir da importância do 

impacto que o ambiente competitivo exerce sobre as empresas e da importância do fator 

humano nas práticas diárias nas empresas.  

Após uma conversa com José L Glaser e alguns de seus diretos recebi o apoio 

para o desenvolvimento desse trabalho e para utilizar a própria Cargill como campo de 

pesquisa, o que representa  uma  grande responsabilidade. 

Assim, vocês encontrarão na sequência um questionário que peço a gentileza em 

responder. Sua participação é fundamental para os resultados do trabalho. A instruções de 

preenchimento se encontram no início de cada um deles 

O trabalho será inteiramente desenvolvido sem a menção do nome da Cargill 

Agrícola, bem como todos os questionários são anônimos e as informações serão mantidas em 

sigilo. 

Sei que o preenchimento desses questionários significam um importante 

investimento de tempo de cada um de vocês. Como reciprocidade pelo empenho de vocês, a 

cada questionário respondido, serão doados  R$2,00 para o Lar  Instituto Feminino de 

Educação e Serviços – Lar São José entidade onde nossa colega Dolores Spadin presta 

serviços como voluntária. 

Desde já agradeço pela colaboração e dedicação de seu tempo 

Cordiais Saudações 

Max Slivnik   
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DADOS CADASTRAIS 
================================================= 

 
LOCAL DE TRABALHO 
RS  
PR  
SP  
MG  
GO  
MS  
BA  
MA  

 

FAIXA DE IDADE 
Abaixo de 25 
anos 

 

25-30 anos  
30-40 anos  
40-50 anos  
Acima de 50 
anos 

 

 

SEXO 
Masculino  Feminino  

 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
1o grau  
2o grau  
Universidade  
Pós – Graduação e 
MBA 

 

Mestrado e 
Doutorado 

 

 

ÁREA DE TRABALHO 
Administrativo e Controladoria  
Indústria, Engenharia e IT  
Recursos Humanos  
Comercial, Trading  e Análise 
de Safras 

 

Originação  
Logística  
Forwarding, Portos  

 
TEMPO DE EMPRESA 
Até 2 anos  
De 2 a 5 anos  
De 5 a 10 anos  
De 10 a 15 anos  
Acima de 15 anos  
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Questionário IV – INVENTÁRIO DE VALORES ORGANIZACIONAIS 

================================================================== 

 

Esta pesquisa pretende conhecer o que as pessoas pensam em relação a Cargill 

para quem, elas trabalham. 

Gostaríamos de contar com sua colaboração, respondendo ao questionário anexo.  

Dê suas respostas conforme as instruções, não deixando nenhuma questão sem 

resposta. 

Lembre-se de que não há respostas certas ou erradas.  

Seu nome não será identificado e as respostas serão mantidas em sigilo. 

 
INSTRUÇÕES 

 
Ao responder este questionário, pense na Cargill, onde você trabalha, como um 

todo.  

Descrevemos, a seguir, algumas características. Leia cada descrição e avalie o 

quanto a Cargill é semelhantes àquela descrição. Assinale com um “X” sua opção que indica 

o quanto as características descritas se parecem com a Cargill. 

 

 
 Quanto Cargill se parece com as características descritas abaixo? 

 

É muito 
parecida 

com a 
Cargill 

É 
parecida 

com a 
Cargill 

É mais 
ou menos 
parecida 

com a 
Cargill 

É  pouco 
parecida 

com a 
Cargill 

Não se 
parece 
com a 
Cargill 

Não se 
parece 

em nada 
com a 
Cargill 

01. Essa empresa estimula os 
empregados a enfrentarem 
desafios. Para ela, os desafios 
tornam o trabalho do empregado 
mais interessante. 

      

02. A sinceridade entre as pessoas é 
encorajada nessa empresa. Ser 
verdadeiro com os outros é importante. 

      

03. Nessa empresa todas as pessoas 
devem ser tratadas com igualdade. Na 
visão dela, as pessoas merecem 
oportunidades iguais. 
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 Quanto Cargill se parece com as características descritas abaixo? 

 

É muito 
parecida 

com a 
Cargill 

É 
parecida 

com a 
Cargill 

É mais 
ou menos 
parecida 

com a 
Cargill 

É  pouco 
parecida 

com a 
Cargill 

Não se 
parece 
com a 
Cargill 

Não se 
parece 

em nada 
com a 
Cargill 

04. Esta empresa valoriza a 
competência. Para ela, é importante que 
o empregado demonstre as habilidades e 
os conhecimentos que possui. 

      

05. É muito importante, para esta 
empresa, ajudar seus empregados. Ela 
deseja cuidar do bem-estar deles. 

      

06. A tradição é uma marca desta 
empresa. Ela tem práticas que dão 
continuidade aos seus costumes. 

      

07. Esta empresa influencia outras 
organizações. Ela tem muito prestígio.       

08. Esta empresa acha que é importante 
ser competente. Ela quer demonstrar o 
quanto é capaz. 

      

09. Esta empresa oferece oportunidades 
de diversão aos empregados. Ela  acha 
importante que eles tenham prazer no 
trabalho. 

      

10. É importante para esta empresa ser 
rica. Ela quer ter lucros nos  negócios.       

11. Para esta empresa, é importante que 
os empregados se comportem de forma 
educada no ambiente de trabalho. Ela 
acredita que as boas maneiras devem ser  
praticadas. 

      

12. Esta empresa preserva os costumes 
antigos. Ela respeita a tradição.       

13. Esta empresa incentiva o sucesso 
profissional dos empregados. Ela os 
estimula a  trabalharem de maneira 
competente. 

      

14. Nesta empresa  os empregados são 
premiados. A satisfação deles com a 
organização é  uma meta importante. 

      

15. Esta empresa acredita no valor da 
honestidade. Ela honra seus 
compromissos com pessoas e 
organizações com as quais se relaciona. 

      

16. Para esta empresa, é importante que 
todas as pessoas sejam tratadas de 
maneira justa. É importante, para ela, 
respeitar os direitos dos outros. 

      

17. Esta empresa acha importante ter 
modelos de comportamento definidos. 
Para ela,  os empregados devem ter um 
jeito correto de se comportar no 
trabalho. 

      

18. Esta empresa busca o domínio do 
mercado. Ela quer eliminar a 
concorrência. 
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 Quanto Cargill se parece com as características descritas abaixo? 

 

É muito 
parecida 

com a 
Cargill 

É 
parecida 

com a 
Cargill 

É mais 
ou menos 
parecida 

com a 
Cargill 

É  pouco 
parecida 

com a 
Cargill 

Não se 
parece 
com a 
Cargill 

Não se 
parece 

em nada 
com a 
Cargill 

19. Esta empresa evita mudanças. Ela 
prefere manter sua forma de trabalhar.       

20. Nesta empresa, é importante que os 
empregados conheçam bem o trabalho 
que fazem. Ela reconhece os 
empregados competentes. 

      

21.  Esta empresa acha importante ser 
fiel a seus empregados e clientes. Ela 
cumpre seus compromissos com eles. 

      

22. Para esta empresa, é importante 
manter clubes destinados ao lazer dos 
empregados. Ela considera que a 
diversão é uma parte importante da  
vida do empregado. 

      

23. Esta empresa valoriza empregados 
curiosos. Ela gosta de empregados que 
procuram se informar a respeito do 
trabalho. 

      

24. Esta empresa gosta de empregados 
que mostram suas habilidades. Ela 
procura desenvolver a  competência 
desses empregados. 

      

25. Esta empresa  tem prestígio  na 
sociedade. Ela acha importante ser 
admirada por todos. 

      

26. Esta empresa  procura se 
aperfeiçoar constantemente. Para 
ela, o aperfeiçoamento é uma 
forma de melhorar a qualidade de 
seus produtos e serviços. 

      

27. Esta empresa acredita que as regras 
são importantes. Para ela, os 
empregados deveriam obedecê-las. 

      

28. O respeito à hierarquia faz parte das 
tradições desta empresa. Para ela, a 
hierarquia deve ser respeitada pelos 
empregados. 

      

29. Esta empresa valoriza empregados 
que buscam realização no trabalho. Ela 
reconhece quando um empregado tem 
objetivos profissionais. 

      

30. Para esta empresa, é importante ser 
criativa. Ela gosta de ser original.       

31. Esta empresa procura manter 
práticas consagradas. Ela acredita que é 
importante trabalhar sempre do mesmo 
modo. 
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 Quanto Cargill se parece com as características descritas abaixo? 

 

É muito 
parecida 

com a 
Cargill 

É 
parecida 

com a 
Cargill 

É mais 
ou menos 
parecida 

com a 
Cargill 

É  pouco 
parecida 

com a 
Cargill 

Não se 
parece 
com a 
Cargill 

Não se 
parece 

em nada 
com a 
Cargill 

32. Esta empresa preocupa-se 
com a qualidade de vida dos 
empregados. Ela realiza projetos 
sociais que contribuem para o 
bem-estar deles. 

      

33. Esta empresa tem  prestígio. Ela 
oferece  produtos e serviços que são 
respeitados pelos clientes. 

      

34. Esta empresa acredita que a cortesia 
é importante. Para ela, as boas maneiras 
fazem parte do relacionamento entre os 
empregados e as organizações. 

      

35. Esta empresa tem influência  na 
sociedade. Ela acha importante ser 
respeitada por todos. 

      

36. Para esta empresa , planejar 
metas é essencial. Ela considera a 
realização das metas uma prova 
de sua competência. 

      

37. Esta empresa acha importante ser 
competitiva. Ela quer ganhar novos 
mercados. 

      

38. Esta empresa acredita que a pessoa 
deve ser honesta em qualquer situação. 
Dizer a verdade faz parte dos princípios 
desta organização. 

      

39. O prazer para esta empresa é 
obter lucros.  Ela sente-se 
satisfeita quando os rendimentos 
superam as despesas. 

      

40. Esta empresa deseja que o 
empregado tenha uma vida profissional 
variada.  Ela  valoriza o empregado que 
tem experiências profissionais 
diferentes. 
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 Quanto esta organização aqui descrita se parece com aquela na qual você trabalha?
 É muito 

parecida 
com minha 
organização 

É parecida 
com minha 
organização

É mais ou 
menos 

parecida 
com minha 
organização

É  pouco 
parecida 

com minha 
organização 

Não se 
parece com 

minha 
organização 

Não se parece 
em nada com 

minha 
organização 

41. Nesta empresa , as 
regras de convivência 
são consideradas 
importantes. Para ela, os 
empregados, clientes e 
outras organizações 
deveriam respeitá-las. 

      

42. Esta empresa 
considera a segurança 
dos negócios muito 
importante. Ela está 
atenta às ameaças do 
mercado. 

      

43. Esta empresa 
acredita que os 
empregados devem 
aceitar o trabalho que 
têm a fazer. Para ela, os 
empregados devem 
cumprir suas obrigações. 

      

44. Esta empresa 
considera a lealdade 
importante. Ela é leal  às 
pessoas e organizações 
próximas dela. 

      

45. Esta empresa 
estimula, nos clientes, o 
desejo de adquirir 
novidades.  Ela  encoraja 
os clientes a provarem 
produtos e serviços 
novos. 

      

46. Esta empresa 
incentiva o empregado a 
ser criativo. Ela estimula 
a criação de produtos e 
serviços originais. 

      

47. O comportamento do 
empregado, nesta 
empresa , deve mostrar 
respeito aos costumes. 
Para ela, a tradição deve 
ser preservada. 

      

48. Esta empresa propõe 
atividades que dão 
prazer ao empregado. Na 
visão dela, é importante 
o empregado sentir-se 
satisfeito consigo 
mesmo. 
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Abaixo estão listados vários tipos de comportamentos ou idéias que as pessoas podem ter 

sobre qualquer processo de mudança nas suas organizações. Pensando nos processos de mudança 

em sua organização, leia com atenção cada frase e informe se você concorda ou não com o que 

elas descrevem . 

Circule o número, à direita de cada afirmação, que melhor indique o seu grau de 

concordância com as frases escritas. Para dar  suas respostas, utilize os seguintes códigos: 

 
0 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

1 
CONCORDO 

POUCO 

2 
CONCORDO 

MAIS OU 
MENOS 

3 
CONCORDO 

MUITO 

4 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

 
1. As pessoas que estão há muito tempo no poder se sentem ameaçadas com a 

mudança. 0    1     2     3     4 

2. Aqui as várias tentativas de mudança continuam não dando certo. 0    1     2     3     4 
3. As pessoas costumam fazer de conta que estão fazendo o trabalho de forma 

diferente. 0    1     2     3     4 

4. As pessoas deixam de aderir às mudanças na sua organização pela falta de 
informação.  

5. As  mudanças nesta organização geram insatisfação nas pessoas. 0    1     2     3     4 
6. As mudanças são benéficas porque podem “oxigenar” esta organização. 0    1     2     3     4 
7. As pessoas costumam falar que a mudança aconteceu, mas na prática não acontece. 0    1     2     3     4 
8. Nos processos de mudança, o medo da perda gera resistência nas pessoas. 0    1     2     3     4 
9. As pessoas costumam negar que a mudança vai acontecer. 0    1     2     3     4 
10. É muito difícil mudar os comportamentos dos funcionários dentro desta 

organização. 0    1     2     3     4 

11. As mudanças nesta organização geralmente ficam no nível do discurso, não 
ocorrem de fato. 0    1     2     3     4 

12. Esta organização  não planeja os processos de mudança, eles simplesmente 
acontecem. 0    1     2     3     4 

13. Há espaço para participação dos servidores nos processos de mudança. 0    1     2     3     4 
14. Os processos de mudança geralmente visam somente atender a interesses políticos. 0    1     2     3     4 
15. As pessoas reagem bem às mudanças na forma de trabalhar. 0    1     2     3     4 
16. A organização perde em produtividade quando processos de mudança são 

implantados. 0    1     2     3     4 

17. As pessoas aceitam a mudança quando percebem que podem ganhar com ela. 0    1     2     3     4 
18. Fazer corpo mole ao lidar com processos de mudança é uma prática comum nesta 

organização. 0    1     2     3     4 

19. As mudanças geram caos nesta organização. 0    1     2     3     4 
20. Os processos de mudança trazem benefícios para as organizações. 0    1     2     3     4 
21. Nos processos de mudança, as pessoas sentem medo de perder direitos e garantias 

na organização. 0    1     2     3     4 

22. Os funcionários acreditam que podem realizar mudanças no ambiente 
organizacional. 0    1     2     3     4 

23. A falta de informação sobre os processos de mudança gera mal-entendidos na 
organização. 0    1     2     3     4 

24. As pessoas se comprometem com os processos de mudança. 0    1     2     3     4 
25. Não permitir que todos os objetivos da mudança sejam concretizados dentro do 

prazo é comum nesta organização. 0    1     2     3     4 

26. As pessoas temem as incertezas geradas pela mudança.  
27. A organização prepara os empregados para o processo de mudança. 0    1     2     3     4 
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28. As pessoas reagem negativamente às mudanças que geram perdas salariais. 0    1     2     3     4 
29. As pessoas acreditam que sua participação contribuirá para a mudança. 0    1     2     3     4 
30. As mudanças costumam ser bem-sucedidas nesta organização. 0    1     2     3     4 
31. As pessoas costumam fazer de conta que concordam com as mudanças, mas não 

deixam que estas sejam implantadas. 0    1     2     3     4 

32. As mudanças comportamentais dentro desta organização são sempre muito lentas. 0    1     2     3     4 
33. Exemplos de mudanças bem sucedidas fazem com que pessoas sejam favoráveis a 

novas mudanças. 0    1     2     3     4 

34. Os processos de mudança pioram as relações de trabalho. 0    1     2     3     4 
35. Os processos de mudanças pioram a rotina de trabalho. 0    1     2     3     4 
36. A mudança gera oportunidade para os funcionários que souberem aproveitar bem 

dela. 0    1     2     3     4 

37. Nos processos de mudança as pessoas temem a perda de controle da situação. 0    1     2     3     4 
38. As pessoas não gostam de processo de mudança. 0    1     2     3     4 
39. A falta de informação sobre os processos de mudança gera fantasias e expectativas 

irreais nos funcionários. 0    1     2     3     4 

40. As mudanças nesta organização geram oportunidades para o crescimento pessoal. 0    1     2     3     4 
41. As mudanças trazem um novo ânimo para os servidores da organização. 0    1     2     3     4 
42. A mudança é  aceita quando não se retira direitos e garantias dos funcionários. 0    1     2     3     4
43. Os funcionários confiam nos gestores dos processos de mudança. 0    1     2     3     4
44. Nos processos de mudança, as pessoas temem alterar sua rotina de trabalho. 0    1     2     3     4
45. Fazer de conta que mudou é uma característica das pessoas desta organização. 0    1     2     3     4
46. As mudanças nesta organização trazem benefícios para os funcionários. 0    1     2     3     4
 
 
 
 
Para a próxima etapa, pense em você nos últimos dois anos (2006/2007). Sua tarefa é indicar 
o quanto você mudou em relação a Cargill e ao seu trabalho considerando a escala abaixo:  
 
 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Mudei 

totalmente 

para pior 

Mudei muito 

para pior 

Mudei um 

pouco para 

pior 

Não mudei 

nada 

Mudei um 

pouco para 

melhor 

Mudei  muito 

para melhor 

Mudei 

totalmente 

para melhor 

 
1. Compreendo a finalidade básica da organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
2. Realizo meu trabalho com autonomia para tomar decisões.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
3. Procuro ser respeitado pela alta direção em pareceres e opiniões que manifesto.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
4. Ofereço sugestões para o trabalho, sem necessidade de a chefia solicitar minha 

colaboração.  
-3  -2  -1  0  1  2   3 

5. Procuro oportunidades para mostrar meu valor na organização. -3  -2  -1  0  1  2   3 
6. Conheço bem o caminho a ser seguido pela organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
7. Realizo  alianças com meus colegas para que a minha equipe esteja fortalecida. -3  -2  -1  0  1  2   3 
8. Procuro oportunidades de mostrar meu trabalho na organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
9. Procuro atuar considerando a forma mais ágil de realizar o trabalho.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
10. Manifesto minhas opiniões nas decisões da organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
11. Estou  motivado para realizar o trabalho. -3  -2  -1  0  1  2   3 
12. Tenho participado das decisões importantes da minha unidade -3  -2  -1  0  1  2   3 
13. Vejo novas alternativas de crescimento profissional -3  -2  -1  0  1  2   3 
14. Estou participando de trabalhos em equipe. -3  -2  -1  0  1  2   3 
15. Ofereço soluções efetivas para a realização do trabalho da unidade. -3  -2  -1  0  1  2   3 
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16. Ofereço soluções criativas para a realização do trabalho da unidade -3  -2  -1  0  1  2   3 
17. Preocupo-me com os resultados da minha equipe de trabalho.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
18. Estou aliado a minha equipe de trabalho.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
19. Procuro oportunidades de crescimento profissional na organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
20. Colaboro com os colegas para que os resultados da equipe sejam atendidos.  -3  -2  -1  0  1  2   3 
21. Estou satisfeito com a equipe de trabalho -3  -2  -1  0  1  2   3 
22. Ao realizar o trabalho, estou preocupado com o alcance das metas. . -3  -2  -1  0  1  2   3 

 
Pense na Cargill. Considere os últimos dois anos. Você acha que sua a Cargill mudou nesse 
período? Para indicar se ela mudou e em que aspectos, responda às frases abaixo, 
considerando a seguinte gradação:  
 

-3 -2 -1 0 1 2 3 
Mudou 

totalmente 
para pior 

Mudou 
muito para 

pior 

Mudou um 
pouco para 

pior 

Não mudou 
nada 

Mudou um 
pouco para 

melhor 

Mudou 
muito para 

melhor 

Mudou 
totalmente 

para melhor

 
1. A atuação da organização está voltada para resultados.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

2. Não há privilégios para alguns grupos na Cargill.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

3. A escolha das chefias está voltada para a competência gerencial.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

4. os projetos são realizados procurando continuidade nas ações da organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

5. As decisões nas equipes de trabalho são tomadas com participação dos funcionários  -3  -2  -1  0  1  2   3 

6. Há preocupação com o bem-estar do funcionário. -3  -2  -1  0  1  2   3 

7. Há preocupação com o desenvolvimento do funcionário.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

8. As  metas são discutidas nas equipes de trabalho. -3  -2  -1  0  1  2   3 

9. As sugestões dos funcionários estão sendo ouvidas.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

10. A OP está atuante na realização do controle externo.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

11. O corpo técnico e o corpo político estão próximos.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

12. Os funcionárioss estão sendo beneficiados de maneira igualitária.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

13. Houve modernização nas ações da organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

14. Há transparência nas ações realizadas pela Cargill.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

15. Há preocupação em controlar os funcionários.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

16. A alta direção toma decisões de forma ágil.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

17. As deliberações são tomadas considerando os pareceres dos processos.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

18. Há mais agilidade na realização do trabalho.   -3  -2  -1  0  1  2   3 

19. Houve alterações nos perfis dos profissionais que ocupam cargos estratégicos.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

20. A alta direção está próxima dos funcionários.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

21. Os funcionários estão preocupados com a produtividade.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

22. Possibilitou que a organização adotasse um caminho correto a seguir. -3  -2  -1  0  1  2   3 

23. A organização está mais transparente para a sociedade.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

24. Melhorou o desempenho das chefias -3  -2  -1  0  1  2   3 

25. Os funcionários estão atuando de forma mais criativa.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

26. As equipes estão atuando por projetos -3  -2  -1  0  1  2   3 

27. As atividades realizadas pela OP estão sendo divulgadas para a sociedade. -3  -2  -1  0  1  2   3 

28. As relações da chefia com os empregados estão mais próximas. -3  -2  -1  0  1  2   3 

29. Diminuiu a hierarquia dentro da organização -3  -2  -1  0  1  2   3 

30. Os funcionários estão contribuindo para a realização do trabalho de forma igualitária.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

31. Há pressão para o cumprimento das metas.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

32. Há  pressão por produtividade  -3  -2  -1  0  1  2   3 

33. Fortaleceu o espírito de equipe para realizar o trabalho -3  -2  -1  0  1  2   3 

34. Os gerentes estão mais eficientes para lidar com suas equipes.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

35. Fortaleceu o trabalho em equipe dentro da filial. -3  -2  -1  0  1  2   3 
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36. Os funcionários estão especializados para atuar no controle externo de acordo com o assunto 
pertinente ao processo.  

-3  -2  -1  0  1  2   3 

37. Os funcionários estão mais qualificados para atuar nas equipes de trabalho.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

38. As unidades estão mais efetivas no cumprimento de suas metas.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

39. A organização está  mais efetiva no cumprimento de sua missão. -3  -2  -1  0  1  2   3 

40. Os funcionários estão mais valorizados pela organização.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

41. Há mais participação dos funcionários nas decisões sobre o trabalho a ser realizado.  -3  -2  -1  0  1  2   3 

42. Há mais compreensão das pessoas sobre o que é a missão (finalidade básica) da organização (o 
controle externo).  

-3  -2  -1  0  1  2   3 

 


