
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DA RESISTÊNCIA À MUDANÇA ORGANIZACIONAL  

NA RELAÇÃO ENTRE AGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSCELY REIS MATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

JUSCELY REIS MATOS 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DA RESISTÊNCIA À MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 NA RELAÇÃO ENTRE AGENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Administração de Empresas da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, como 
requisito parcial à obtenção do Título de Mestre em 
Administração de Empresas. 
 
 

 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M433c   Matos, Juscely Reis 

                 Construção da resistência à mudança organizacional na 
relação entre agentes / Juscely Reis Matos - 2016. 

                    110 f. : il. ; 30 cm 
 

                  Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)   
                           Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.     

                    Orientação: Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 
 
                    Bibliografia: f. 84-87 

    1. Resistência. 2. Relação entre agentes. 3. Mudança 
organizacional. 4. Indústria automobilística. I. Título. 

 
                                                                                              CDD 658.406 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto 

 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 
Profa. Dra. Helena Bonito Couto Pereira 

 
Coordenadora Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu 
Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

 
Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Prof. Dr. Adilson Aderito da Silva 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 
Prof. Dr. Walter Bataglia 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao meu filho amado, Guilherme, 
 fonte de inspiração e de força.  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Aos meus pais, Pio Ferreira Matos e Odília Almeida Reis Matos, que mesmo de longe 

sempre estiveram na torcida pelo meu desenvolvimento e por terem me ensinado os valores que 

carrego comigo. 

 Ao meu esposo amado, Gilvan P. Fontes, pelo apoio, paciência e ajuda nos cuidados do 

nosso filho, nos momentos mais críticos da execução deste trabalho. 

 Aos meus irmãos, pelo incentivo, sempre dizendo que eu iria conseguir. Em especial 

minha irmã, Juscelma Reis Matos, pelas vezes que deixei o Guilherme em sua casa para que 

pudesse assistir às aulas ou ir para orientação.  

À minha cunhada, Jucinei P. Fontes, que, na maioria das vezes, buscou o meu filho na 

escola e cuidou dele, tanto no período das disciplinas, quando nas minhas idas para o Mackenzie 

para orientação. 

 À minha orientadora, Professora Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico, pelos 

ensinamentos na disciplina Mudança Organizacional, em cujas aulas está a origem deste 

trabalho. Agradeço, imensamente, pela paciência e didática nas orientações; pelo incentivo; por 

recomendar que todos os dias eu fizesse um pouco (teria que “lutar com um leão por dia”); e 

quando eu “travava”, ela conseguia me fazer enxergar como prosseguir com o trabalho. Minha 

admiração por ela cresceu a cada dia. Obrigada, obrigada, de coração! 

 Aos funcionários da empresa onde fiz a pesquisa de campo. Agradeço aos que 

conseguiram a autorização para que eu pudesse fazer o estudo e aos participantes das entrevistas 

por concederem um pouco de seus tempos. Enfim, a todos da empresa com quem conversei ou 

mantive algum contato. 

 Às Professoras Dras. Maria Luisa Mendes Teixeira e Darcy Mitiko Mori Hanashiro, 

pelas significativas considerações nos seminários de pesquisa. 

 Às Professoras Dras. Maria Luisa Mendes Teixeira e Sylvia Constant Vergara, pelas 

importantes contribuições na banca de qualificação. 

 A todos os professores do Programa de Pós-graduação do Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas.  

 Aos colegas do mestrado, que com o passar do tempo tornaram-se grandes amigos, pelo 

constante compartilhamento de informações, pelo incentivo, pelo apoio e pelos momentos de 

alegria vividos durante esse período tão marcante.  



 
 

À CAPES e à Comissão de Bolsas do Mackenzie, pela concessão da bolsa de estudos 

durante a maior parte do período do Mestrado, a qual foi importante para mim e para minha 

família.  

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Intelligence is the ability to  

adapt to change 
 

Stephen Hawking 



 
 

RESUMO 
 
 

A resistência à mudança organizacional é comumente atribuída aos receptores da mudança, os 

quais são rotulados pelos agentes como os únicos responsáveis pela ocorrência desse fenômeno. 

Contrapondo-se a essa visão tradicional, iluminou-se uma abordagem de resistência que 

defende sua ocorrência como fruto da relação entre agentes e receptores da mudança, por meio 

de suas interações ao longo do processo. Porém, não se defende aqui essa discriminação agente-

receptor. Considera-se que todos os envolvidos são agentes na construção da resistência. O 

objetivo deste estudo foi compreender como a resistência é construída na relação entre agentes 

em um processo de mudança organizacional. Focalizando a consolidação de duas plantas 

pertencentes a uma divisão de uma indústria da cadeia automobilística, adotou-se abordagem 

qualitativa e como estratégia de pesquisa o estudo de caso, considerando-se como fontes de 

materiais discursivos, entrevistas episódicas, observações e documentos. Os resultados obtidos 

mediante análise temática mostram a ocorrência de resistência nos diferentes agentes 

envolvidos com a mudança, que surge por meio das ações e (re)ações desses agentes ao longo 

do processo, além de outras reações, como distanciamento e aceitação da mudança. A agência 

não é algo restrito àqueles que estão responsáveis pelo planejamento e implementação do 

processo, mas se faz presente em outros envolvidos que se mostram capazes de alterar os planos 

originais mediante diferentes formas de expressão de resistência. Pretende-se contribuir com 

este estudo para o campo de mudança nas organizações ao colocar luz em uma abordagem de 

resistência ainda pouco explorada e ao propor que todos são agentes em sua construção. Essa 

reflexão também se faz importante aos gestores para que percebam como suas ações estão 

relacionadas ao fenômeno da resistência, que tanto tentam evitar em processos de mudança.  

 

 

Palavras chave: Resistência. Relação entre agentes. Mudança organizacional. Indústria 

automobilística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The organizational resistance to change is commonly attributed to the change recipients, the 

ones labelled by the agents as the sole responsible for the occurrence of this phenomenon. As 

counterpoint to this traditional view, aroused an approach of corporative resistance as an 

attribution to both agents and recipients, by their interaction along the change process. 

However, we do not defend here a segregation of agent-recipient, once we consider that all 

involved in the process are agents of resistance construction. The objective of this study was to 

comprehend how resistance is created in the relationships amongst the various agents in a 

process of organizational change. Focusing on the consolidation of two sites pertaining to a 

company of the automotive industrial chain; it was adopted the qualitative approach and as 

research strategy the case study, considering as sources discursive materials, episodic 

interviews, observations and documents. The results obtained through the thematic analysis, 

show the occurrence of resistance in the different agents involved with the change, that rises up 

through actions and (re)actions of these agents along the process, beyond others reactions, such 

as distancing and acceptance of the change. The agency is not restricted to those responsible 

for planning and implementing the process, but present in others involved that shows up as 

capable to alter the original plans, through different ways of expressions of resistance. This 

study aims contributing to the field of organizational changes, bringing light to an approach of 

resistance yet scarcely explored, and proposing that all are agents in the resistance construction. 

This reflection shows up also important to the managers for them to realize how their actions 

are intrinsically related to the resistance phenomenon, that they fiercely try to avoid during the 

process of change. 

 

 

Key Words: Resistance. Relationship between agents. Organizational change. Automobile 

industry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
  

Muitos estudiosos apontam a mudança nos tempos atuais como sem precedentes no 

mundo, de acordo com Grey (2004). Esse autor considera, porém, não haver base para fazer tal 

afirmação, e argumenta que, em muitas outras épocas, as pessoas, possivelmente, tiveram essa 

mesma impressão da mudança, como em revoluções e guerras. Outro ponto defendido por Grey 

(2004) é que a mudança é um fluxo espontâneo o qual ocorre simplesmente pela incidência do 

tempo.  

 Em se tratando de mudança organizacional, por mais que se possa abordá-la como algo 

sempre em curso (abordagem contínua), há circunstâncias em que os gestores das organizações 

costumam decidir implementar mudanças planejadas (abordagem episódica), por exemplo, 

devido a uma nova regulamentação do governo, pela necessidade de uso de uma nova 

tecnologia, pela globalização, por crises econômicas, dentre diversos motivos possíveis.  

 Nesse sentido, há autores, como Tsoukas e Chia (2002), que consideram a mudança 

organizacional como sempre em curso (ongoingchange). Há outros, com uma abordagem mais 

tradicional, dominada por suposições que privilegiam a estabilidade, a rotina e a ordem, os 

quais consideram que a mudança organizacional pode ser planejada para atender a uma 

necessidade interna e/ou externa e que ocorre por meio de eventos ocorridos com o passar do 

tempo. A ocorrência desses eventos diz respeito à abordagem processual de mudança 

organizacional. Armenakis e Bedeian (1999) afirmam que as pesquisas sobre implementação 

de mudanças como um processo originaram-se do trabalho de Kurt Lewin (1947), que 

conceituou mudança como sucessivas fases chamadas descongelamento, movimento e 

congelamento.  

A necessidade de participação das pessoas nos processos de mudança é apontada como 

fundamental para processos de mudança serem implementados com sucesso.  Por essa razão, 

muitos pesquisadores focam seus estudos nas reações das pessoas diante da implementação de 

mudanças (CANÇADO; SANTOS, 2014; NEVY; NEIVA, 2015; OREG; VAKOLA; 

ARMENAKIS, 2011; PIDERIT, 2000). Uma dessas reações diz respeito à resistência à 

mudança organizacional. Hernandez e Caldas (2001) afirmam que tanto a literatura acadêmica 

quanto a gerencial mostram a resistência à mudança como uma das principais barreiras para a 

mudança bem-sucedida. 

McKay et al. (2012) defendem que não existe uma definição de resistência à mudança 

universalmente aceita. De acordo com esses autores, geralmente, o conceito de resistência inclui 
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noções de oposição ou objeção por pessoas afetadas pela mudança proposta, representando 

desafios de vários tipos para aqueles comautoridade para implementar a mudança. A resistência 

é também conceituada como uma relutância ou falta de vontade deaceitar a mudança. 

Hernandez e Caldas (2001) trazem um olhar crítico ao tratarem da resistência à mudança 

organizacional. Os autores consideram a resistência dos indivíduos em particular, conforme a 

percepção de cada em relação à mudança, abandonando a ideia de que os indivíduos resistem 

de forma homogênea.  

Ford, Ford e D’Amelio (2008) observam que é comum a resistência ser atribuída aos 

receptores da mudança1, ou seja, há uma perspectiva, ou viés, em favor dos agentes de 

mudança2, os quais são retratados como vítimas, enquanto os receptores da mudança são 

retratados como obstáculos ou barreiras para a implementação de mudanças. Para mostrar o 

outro lado da moeda, esses autores propõem uma abordagem que trata a resistência como uma 

função da qualidade da relação entre agentes e receptores da mudança, na qual os primeiros são 

participantes ativos e contribuintes para a expressão da resistência. Os autores também abordam 

a resistência como um recurso positivo para a mudança. 

À medida que Ford, Ford e D’Amelio (2008) abordam a resistência como uma função 

da relação entre agentes e receptores da mudança e consideram os agentes da mudança como 

participantes na geração da resistência, assume-se que ambos possuem ações na implementação 

da mudança. McKay et al. (2012) confirmam essa tendência já que no estudo realizado focaram 

na resistência existente nos agentes da mudança e nos estrategistas da mudança, não excluindo 

a resistência dos receptores da mudança. Assim, os diversos envolvidos em processos de 

mudanças inter-agem continuamente a fim de a mudança ser implementada, de forma conjunta. 

Silva e Vergara (2003) destacam a importância do engajamento de todos os atores nos processos 

de mudança. 

A literatura acadêmica sobre o tema resistência à mudança, independente da abordagem 

adotada, discrimina entre agentes da mudança e receptores da mudança as pessoas envolvidas 

nos processos de mudança.  Porém, neste estudo, defendemos que todos os envolvidos são 

agentes, conforme Rapport e Overing (2007), que consideram agência como a capacidade, o 

poder de ser fonte e origem de ação, e agentes, como os sujeitos da ação.  

                                                           
1Os receptores da mudança são responsáveis pela implementação, adoção ou adaptação da mudança (KANTER et 
al., 1992 apud FORD; FORD; D’AMELIO, 2008). 
2Os agentes de mudança são responsáveis por identificar a necessidade de mudança, criando uma visão e 
especificando um resultado desejado e fazendo com que ele aconteça. São as pessoas responsáveis pela formulação 
e implementação da mudança (KANTER et al., 1992 apud FORD, FORD; D’AMELIO, 2008). 
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 Com base nas considerações feitas, o presente estudo se propôs a responder à seguinte 

questão: como a resistência é construída na relação entre agentes em um processo de mudança 

organizacional? 

 Como objetivo geral, este estudo se propõe a compreender como a resistência é 

construída na relação entre agentes em um processo de mudança organizacional, mediante os 

seguintes objetivos específicos: 

1. Descrever o processo de mudança organizacional; 

2. Descrever e analisar as ações dos agentes envolvidos com o processo de mudança 

organizacional; 

3. Descrever e analisar as relações entre os agentes. 

Para a condução desta pesquisa, empregamos a abordagem qualitativa. Por meio dessa 

abordagem, o pesquisador procura entender o significado de um fenômeno, segundo os 

envolvidos, os quais constroem a realidade em interação com seu mundo social (MERRIAM, 

2002; CRESWELL, 2010) 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. Godoy (2011) afirma que a 

utilização do estudo de caso depende do problema de pesquisa e que pode ser motivado por 

questões conceituais que orientam o estudo, por exemplo, “por que” e “como” as coisas 

acontecem. Neste estudo, procuramos responder a uma questão “como”. 

Na busca por compreender a resistência à mudança como uma construção que se 

desenvolve na relação entre os agentes, focalizamos a consolidação de duas plantas 

pertencentes a uma divisão de uma indústria da cadeia automobilística, que compreendeu a 

transferência das operações produtivas localizadas na Planta X para a Planta Y e a junção das 

áreas administrativas.  

A indústria brasileira vem passando por uma tendência de perdas de participação no 

Produto Interno Bruto (PIB), processo conhecido como desindustrialização. As empresas da 

cadeia automobilística têm sentido esses reflexos por meio da diminuição na produção de 

veículos, o que fez com que muitas delas revissem suas estratégias e cortassem custos para 

tentar sobreviver no ambiente do qual fazem parte.  

Foram utilizados como fonte de coleta de materiais, entrevistas individuais, documentos 

e observação não participante. Foram entrevistados nove agentes que participaram da 

implementação da consolidação das plantas, cinco deles já haviam sido transferidos para a 

Planta Y, e quatro tinham sido desligados ou estavam em processo de desligamento da empresa, 

empregando-se análise temática para obtenção dos resultados do estudo. 
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 Pretendemos com este trabalho contribuir com a academia ao iluminarmos uma 

abordagem de resistência à mudança pouco utilizada no campo de mudança nas organizações. 

Como contribuição para a gestão, pretendemos trazer uma reflexão que possa gerar caminhos 

mais produtivos para os agentes lidarem com processos de mudança, principalmente aqueles 

que os lideram. 

Além desta introdução, este trabalho é composto pelo referencial teórico, que trata de 

mudança organizacional e resistência à mudança. No referencial sobre resistência são 

apresentadas duas abordagens sobre o tema: a tradicional, que atribui aos receptores da 

mudança a ocorrência da resistência, e outra visão, a qual defende que a resistência ocorre na 

relação (interação) entre agentes e receptores da mudança. Na sequência, são apresentados os 

procedimentos metodológicos, a análise dos dados e interpretação dos resultados e as 

considerações finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 Para a composição do referencial teórico, em que estão incluídos os tópicos mudança 

organizacional e resistência à mudança, foram realizadas buscas nas bases de dados Scopus— 

com a utilização dos termos “resist” e “change” (filtros simultâneos) —e Spell—realizadas com 

os termos “resistência” e “mudança”, bem como pelos termos “resistência” e “org”. Alguns dos 

artigos identificados nessas buscas fazem parte deste referencial.  

 Ao tratarmos da mudança organizacional, apresentamos as abordagens contínua e 

episódica da mudança e damos luz para a abordagem processual da mudança, a qual procura 

identificar “como” e “porque” os eventos emergem, desenvolvem, crescem e terminam ao longo 

do tempo.  

 Ao tratarmos da resistência à mudança organizacional, apresentamos duas abordagens. 

Uma delas rotula os receptores da mudança como os responsáveis pela resistência (visão 

tradicional), e a outra defende que a resistência ocorre na relação entre receptores e agentes de 

mudança. Além disso, neste estudo não é feita a separação entre receptores e agentes da 

mudança, portanto, considera-se que todos são agentes, o que ficará mais claro no decorrer 

deste capítulo. 

 

2.1 Mudança Organizacional 
 

O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. 
Só o que está morto não muda! 

Clarice Lispector 

 

A mudança não é uma característica restrita do mundo contemporâneo (CANÇADO; 

SANTOS, 2014). Grey (2004), por exemplo, critica a ideia, apresentada tanto pela literatura 

acadêmica quanto pela gerencial, de que o mundo está mudando a taxas cada vez mais rápidas 

e defende que a mesma ideia, possivelmente, esteve presente em muitos outros períodos do 

passado, nos quais pode ter parecido que o mundo estava mudando de forma surpreendente e 

sem precedentes: o colapso do Império Romano, a colonização das Américas, o Renascimento, 

a Revolução Protestante, o Iluminismo. Para o autor, a mudança é uma característica da 

existência humana e ocorre simplesmente pela questão do tempo.  
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Para Grey (2004), a mudança organizacional ocorre em um fluxo espontâneo, não 

suscetível à intervenção. O autor critica a disseminação da ideia, na literatura acadêmica e nos 

livros de gurus do gerenciamento, de que a mudança organizacional é gerenciável, afirmando 

que essa tentativa de gerenciamento quase sempre falha. Para ele, o gerenciamento da mudança 

baseia-se no conceito de que é possível controlar sistematicamente as relações sociais e 

organizacionais. 

Tsoukas e Chia (2002) também abordam a visão de que a mudança organizacional está 

sempre em curso (ongoingchange). Para Grey (2004), a mudança não está relacionada com a 

tecnologia ou com a globalização, mas possui um caráter inevitável relacionado ao tempo. Por 

outro lado, outros pesquisadores (NEIVA et al., 2012) apontam a emergência da globalização 

como a causa das mudanças ocorridas em vários âmbitos da realidade. 

 O que está por trás dessa questão são as abordagens contínua e episódica da mudança 

organizacional. Para Weick e Quinn (1999), a "mudança episódica" tende a ser pouco frequente, 

descontínua e intencional. O pressuposto é que ela ocorre durante períodos de divergência, 

quando as organizações estão se afastando de suas condições de equilíbrio. Esse tipo de 

mudança é rotulada como "episódica" porque tende a ocorrer em períodos distintos durante os 

quais as mudanças são ocasionadas por eventos externos, como a mudança de tecnologia ou por 

eventos internos, tais como mudança de pessoal-chave. Já a “mudança contínua” tende a ser 

constante, em evolução e cumulativa. O pressuposto comum é que ela é emergente e “consiste 

na ausência de intenções explícitas a priori” (WEICK; QUINN, 1999, p. 375). 

Observamos que muitos estudos sobre mudança organizacional, no Brasil, foram 

elaborados segundo a abordagem episódica. Alguns deles foram realizados em organizações 

que passaram por processos de mudanças relacionados à tecnologia (CANÇADO; SANTOS, 

2014; FETZNER; FREITAS, 2012; LIMA; CARRIERI; PIMENTEL, 2007; NOGUEIRA; 

TOMI, 2013), a reposicionamento estratégico (NEVY; NEIVA, 2015), à gestão estratégica 

(CERIBELLI; MERLO, 2013) e a “choque de gestão” (MARQUES et al., 2014; CHAVES, 

2005). Esses estudos empíricos foram realizados em empresas, públicas e privadas, que estavam 

passando por processos de mudanças que visavam atender a demandas, internas ou externas, e 

à busca por adaptação a uma nova realidade. 

De acordo com Ford, Ford e D’Amelio (2008, p. 363), baseado em Mintzberg e Waters 

(1985), mudança organizacional é “uma situação que interrompe os padrões normais de uma 

organização e convoca os participantes para adotar novos padrões, envolvendo uma ação 

conjunta de processos deliberados e emergentes que podem ser altamente ambíguos”.  
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Langley et al. (2013) afirmam que estudos de processo focam a atenção em “como” e 

“porque” as coisas emergem, desenvolvem, crescem e terminam ao longo do tempo. Por serem 

realizados por um período de tempo, os estudos de processo apontam os papéis das tensões e 

contradições no direcionamento dos padrões da mudança e mostram como as interações entre 

os níveis hierárquicos de uma organização contribuem para a mudança. Esses autores 

consideram que questões de pesquisas de processo que focam em como as coisas se desdobram 

e mudam ao longo do tempo tendem a estar associadas com a dinâmica da visão social 

construcionista.  Nessa visão, interações contínuas entre diferentes indivíduos, entre indivíduos 

e organizações, entre diferentes níveis hierárquicos das organizações e contextos permeiam e 

orientam os processos de mudança. 

Van de Ven e Poole (1995, p. 512) referem-se a processo como “uma progressão de 

eventos na existência de uma entidade (pode ser um trabalho individual, de grupo, uma 

estratégia organizacional, um programa, um produto ou a organização como um todo) ao longo 

do tempo”. E a mudança, que é um tipo de evento, “é uma observação empírica de diferenças 

na forma, qualidade ou estado de uma entidade organizacional ao longo do tempo”. 

Armenakis e Bedeian (1999) afirmam que pesquisas sobre implementação de mudanças 

como um processo originaram-se do trabalho de Kurt Lewin no final dos anos de 1940. 

Sonenshein (2010) reitera que a maioria dos modelos teóricos e práticos de mudança possuem 

como característica comum a adoção explícita, ou implícita, dos três estágios da mudança 

propostos por Lewin. Os três estágios são: “descongelamento” de um estado existente, 

“movimento” para um estado desejável e “congelamento” desse novo estado.  

Muitos estudiosos têm adotado o modelo de Lewin para focar nos significados que os 

empregados atribuem à mudança pretendida, com o argumento de que os processos de mudança 

envolvem, primeiramente, a ruptura dos significados existente nos empregados 

(descongelamento), depois estabelecendo novos significados (movimento) e, por fim, 

solidificando os novos significados identificados pelos empregados (congelamento),tendo os 

líderes (agentes de mudança) como os responsáveis pela geração e implementação desses novos 

significados (SONENSHEIN, 2010). 

Al-Haddad e Kotnour (2015) apresentam modelos de autores que identificaram fases na 

implementação de processos de mudança. Eles classificam o conjunto de fases como métodos 

de gerenciamento da mudança, conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Métodos de gerenciamento da mudança

 
Fonte: Al-Haddad e Kotnour (2015, p. 249, tradução nossa) 

 

O Modelo de Lewin, conforme já foi abordado, envolve três fases.  Para Lewin, segundo 

Al-Haddad e Kotnour (2015), é necessário haver diálogo e participação ativa dos agentes para 

solucionar os problemas identificados na implementação de processos de mudança. A Figura 1 

ilustra essa visão de Lewin, pois há uma prevalência, nos modelos subsequentes ao dele, de 

 Lewin (1948) Judson (1991)
Kanter, Jick e 
Stein (1992)

Kotter (1996) Hamel (2000) Luecke (2003) 

1. Descongelamento
1. Análise e 

planejamento da 
mudança

1. Análise da 
organização e da 
necessidade de 

mudança 

1. Estabelecimento 
de um senso de 

urgência

1. Construção de 
um ponto de vista

1. Mobilização de 
energia e 

comprometimento 
para identificação 

problemas e soluções

2. Comunicando a 
mudança

2. Criando uma 
visão e  uma 

direção comum

2. Criação de uma 
coalisão 

administrativa

2. Escrita de um 
manifesto

2. Desenvolvimento 
de uma visão 

compartilhada de 
como organizar e 

gerenciar para 
competitividade

3. Superação do 
passado

3. Criar uma visão
3. Criação de uma 

coalisão 
3. Identificação da 

liderança

3. Obtendo 
aceitação do novo 

comportamento

4. Criando um 
senso de urgência

4. Comunicar a 
visão

4. Escolha das 
metas e dos 
momentos

4. Foco nos 
resultados, não nas 

atividades

5. Apoiar o papel 
de liderança forte

5. Envolver os 
outros para agir na 

visão

5. Convite e 
neutralização

5. Iniciar a mudança 
nas periferias e deixá-

la se espalhar sem 
empurrar de cima

6. Alinhar 
patrocínio político

2. Ação e movimento
4. Mudança de um 
status quo  para um 

estado desejado

7. Elaborar um 
plano de 

implementação 

6. Realização de 
conquistas de curto 

prazo

6. Encontrar um 
tradutor

6. Incutir o sucesso 
através de políticas, 

procedimentos e 
sistemas

8. Desenvolver 
estruturas 
possíveis

7. Pequeno ganho, 
ganho cedo, ganho 

frequente

9. Comunicar, 
envolver as 

pessoas e ser 
honesto

7. Consolidação de 
ganhos e produção 
de mais mudanças

3. Congelamento
5. Consolidando e 

institucionalizando o 
novo estado

10. Reforçar e 
institucionalizar a 

mudança

8. Institucionalização 
de mais mudanças

8. Isolamento, 
infiltração e 
integração

7. Revisar e ajustar 
as estratégias em 

resposta a problemas 
que surgirem
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ações na fase de descongelamento, caracterizada pela ruptura dos significados existentes nos 

empregados (receptores da mudança). Essa ruptura é feita pelos agentes de mudança. 

O método de Judson (1991) identifica barreiras esperadas que podem ocorrer em cada 

fase, quais ações são necessárias para minimizá-las, considerando a resistência à mudança como 

a maior delas. O método de Kanter, Jick e Stein (1992) leva em consideração forças internas e 

externas que podem afetar a mudança, bem como envolvimento das pessoas (receptores da 

mudança) e a importância da existência de agentes de mudança. Kotter (1996) identifica as 

armadilhas mais comuns com as quais os gestores se deparam na tentativa de implementar 

mudanças e oferece o seu método para evitá-las. Hamel (2000) propôs um modelo que chamou 

de “insurreição”. Esse autor argumenta que mudanças radicais e não lineares e inovações nas 

organizações (diferentes do que os concorrentes estão fazendo) são necessárias para manter o 

sucesso e a vantagem competitiva e criar oportunidades de riqueza. Luecke (2003) destaca a 

importância da aceitação da necessidade e urgência da mudança e de uma liderança forte que 

dê suporte aos empregados e os motive a aceitarem-na (AL-HADDAD; KOTNOUR, 2015). 

Um ponto comum que pode ser identificado nos modelos citados é a necessidade de 

participação das pessoas nos processos de implementação de mudança. Por essa razão, muitos 

pesquisadores focam seus estudos nas reações das pessoas, as quais são classificadas como 

agentes e receptores da mudança, diante da intenção de implementação de mudanças 

(CANÇADO; SANTOS, 2014; NEVY; NEIVA, 2015; OREG; VAKOLA; ARMENAKIS, 

2011; PIDERIT, 2000). Uma dessas reações diz respeito à resistência à mudança 

organizacional, a qual tem sido tratada, pela maioria dos pesquisadores, como uma reação 

exclusiva dos indivíduos receptores da mudança. Porém, Ford, Ford e D’Amelio (2008) trazem 

à luz uma nova abordagem sobre resistência à mudança organizacional, na qual os autores 

consideram que a resistência é construída na relação entre agentes e receptores da mudança. O 

próximo tópico trata da resistência à mudança organizacional. 

 

2.2 Resistência à Mudança Organizacional 
 

Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 
barreiras, outras constroem moinhos de vento. 

Érico Veríssimo 
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A resistência dos empregados é, frequentemente, citada como uma das razões das 

dificuldades e falhas nas iniciativas de implementação de mudança nas organizações (ERWIN; 

GARMAN, 2010) e tratada como crítica para o sucesso dela (NERY; NEIVA, 2015). 

Hernandez e Caldas (2001) afirmam que a expressão “resistência à mudança” 

geralmente é creditada a Kurt Lewin (1947) e que, no conceito original do autor, a resistência 

é um fenômeno sistêmico. Para Lewin, “a resistência à mudança seria o resultado da tendência 

de um indivíduo ou de um grupo a se opor às forças sociais que objetivam conduzir um sistema 

para um novo patamar de equilíbrio” (HERNANDEZ; CALDAS, 2001, p.33). Esses autores 

informam que, em 1948, Coch e French Jr. publicaram o primeiro estudo empírico sobre 

resistência à mudança no campo organizacional e que esse estudo influenciou grande parte da 

literatura que se seguiu por ter considerado que eram os indivíduos menos qualificados e de 

menor escalão que resistiam à mudança, abandonando a ideia inicial de Lewin de a resistência 

ser sistêmica. 

Conforme Cançado e Santos (2014), a mudança pode gerar diferentes atitudes e reações, 

as quais estão condicionadas aos sentimentos dos empregados— enquanto alguns identificam 

os benefícios da mudança, outros enxergam apenas os custos, o que gera resistência. A 

resistência à mudança consiste em “qualquer atitude de um empregado para desacreditar, atrasar 

ou impedir a implementação de uma mudança na organização. Pode variar de reclamações e 

resistência passiva até absenteísmo, sabotagem e/ou desaceleração no ritmo de trabalho” 

(DAVIS; NEWSTROM, 1996, p.43). 

Ford, Ford e D’Amelio (2008) argumentam que a resistência tem sido vista, nos estudos 

acadêmicos e nas práticas organizacionais, em uma perspectiva, ou viés, em favor dos agentes 

de mudança, os quais são retratados como vítimas, enquanto os receptores da mudança são 

vistos como obstáculos ou barreiras para o sucesso de implementação de mudanças 

organizacionais.  

Muitos estudos foram realizados na perspectiva de que a resistência organizacional está 

localizada apenas nos receptores da mudança. Porém, Ford, Ford e D’Amelio (2008) 

consideram que a resistência é construída na relação entre agentes e receptores da mudança. A 

Figura 2 ilustra esses dois pontos de vista. 

Na sequência, serão abordados alguns estudos na visão tradicional e depois a abordagem 

a qual defende que a resistência é construída nas relações, que não se concentra somente nos 

receptores da mudança e que pode ser positiva. 
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Figura 2 – Abordagens de resistência à mudança organizacional 

 

 

 

2.2.1 Visão tradicional de resistência 
 

 Muitos dos estudos realizados sobre resistência à mudança buscam diagnosticar e propor 

métodos para sua superação e, assim, aumentar as chances de sucesso das iniciativas de 

mudança. Kotter e Schlesinger (1979) apresentaram as conclusões a que chegaram depois da 

análise de dezenas de casos de mudança organizacional bem e mal-sucedidos. Os autores 

afirmaram nesse estudo que “em um mundo de constantes mudanças, os gestores precisam 

aumentar suas habilidades para diagnosticar resistência à mudança e escolher o método 

apropriado para superá-la” (p.106). Como consequência da análise dos casos de mudança, 

identificaram quatro razões mais comuns de resistência das pessoas (receptores da mudança) 

ante a implementação de processos de mudança, que são: 

 O desejo de não perder algo de valor; 

 Mal entendimento (misunderstanding) da mudança e de suas implicações;  

 A crença de que a mudança não faz sentido para a organização; 

 Baixa tolerância para a mudança.  

 Uma vez que nessa ótica há o entendimento de que a resistência é algo negativo, os 

autores que a defendem procuram por formas para enfrentá-la. Kotter e Schlesinger (1979) 

propõem seis estratégias genéricas para que os gestores superem a resistência à mudança dos 

receptores:  

1. Promover programas de educação e comunicação; 

2. Promover participação e envolvimento dos empregados; 

3. Suporte por parte dos gestores aos empregados; 

4. Negociação e concordância dos empregados; 

5. Manipulação e cooptação (agregar as pessoas); 
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6. Coerção explícita e/ou implícita. 

Darling e Taylor (1989) afirmam que a resistência à mudança resulta de diversas fontes. 

Uma dessas fontes refere-se à natureza humana, a qual resiste em mover-se de uma área onde 

se sente confortável. Em outras palavras, a inércia do ser humano resiste em fazer mudanças 

acontecerem. Outras fontes de resistência são o medo (real ou imaginário), comunicação mal-

entendida e quando as pessoas discordam sobre quais são as melhores escolhas das ações de 

mudança. 

Oreg, Vakola e Armenakis (2011) fizeram uma revisão abrangente (entre 1948 e 2007) 

dos estudos empíricos e quantitativos sobre as reações dos receptores da mudança diante dos 

processos de mudança organizacional. Esses autores selecionaram 79 artigos que abordam essas 

reações, analisaram e fizeram uma classificação dos estudos conforme o que chamaram de 

reações explícitas à mudança. Essas reações foram divididas em três dimensões: afetiva, 

cognitiva e comportamental. Os autores afirmam que o principal critério para considerar uma 

variável como uma reação explícita é que se refira diretamente à forma como os receptores 

sentem a mudança (afeto), ou o que pensam sobre ela (cognição), ou o que pretendem fazer 

(comportamento) em resposta à mudança.  Esses autores partem da abordagem tripartite de 

resistência à mudança proposto por Piderit (2000), a qual propõe que a resistência é formada 

por três dimensões de atitudes: cognitiva, emocional e intencional, em uma visão funcionalista 

(positivista). 

Na abordagem de Piderit (2000), existe uma ambivalência nas reações dos receptores 

da mudança, a qual se revela por meio de reações negativas e/ou positivas. As pessoas não 

apresentam sempre a mesma reação em relação à mudança ao longo do tempo. Podem 

apresentar reação positiva (aceitação) em certos momentos e, em outros, reação negativa 

(resistência).  

Nos estudos identificados na literatura brasileira sobre resistência à mudança 

organizacional também predomina a mesma abordagem identificada nos estudos internacionais 

de que a resistência se concentra em certo conjunto de indivíduos (receptores da mudança).  

Hernandez e Caldas (2001) adotam uma visão crítica, a princípio, sobre a ótica 

tradicional de abordar a resistência à mudança. Para os autores, o único resultado concreto para 

o fato de as literaturas acadêmica e gerencial apontarem a resistência à mudança como uma das 

principais barreiras para a mudança bem-sucedida é a proposição de inúmeras “receitas” para 

se superar a resistência. Um exemplo dessas receitas, apresentada anteriormente nesta seção, é 

a de Kotter e Schlesinger (1979).  Para Hernandez e Caldas (2001), não se sabe muita coisa 

sobre o que é a resistência à mudança, suas causas, quando é mais provável que aconteça, o 
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efeito que pode (ou não) produzir em esforços de transformação, ou os métodos que podem 

existir para lidar com ela. Dessa forma, os autores fazem uma crítica aos modelos de resistência 

à mudança sob a ótica tradicional e apontam contrapressupostos para os seis pressupostos 

identificados na literatura (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Pressupostos clássicos sobre resistência à mudança e possíveis contrapressupostos 

 
Pressupostos Contrapressupostos 

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

▪ A resistência é escassa/somente acontecerá em 
circunstâncias excepcionais. 
▪ Ao tentar preveni-la, os agentes de mudança 
acabam contribuindo para sua ocorrência ou 
agravamento. 
▪A resistência é um comportamento alardeado pelos 
detentores de poder e pelos agentes de mudança 
quando são desafiados em seus privilégios ou ações. 

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

▪ A resistência é um fenômeno saudável e 
contributivo. 
▪ A resistência é usada como uma desculpa para 
processos de mudança fracassados ou 
inadequadamente desenhados. 

3. Os seres humanos são naturalmente resistentes à 
mudança. 

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

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

▪ A resistência – quando ocorre – pode acontecer 
entre os gestores, agentes de mudança e empregados 
(derivado da proposição original de Lewin de que a 
resistência era sistêmica). 

5. A resistência à mudança é um fenômeno 
grupal/coletivo. 

▪ A resistência é tanto individual quanto coletiva – a 
resistência vai variar de uma pessoa para outra, em 
função de muitos fatores situacionais e de percepção. 

Fonte: Hernandez e Caldas (2001, p.37-38) 
 

Hernandez e Caldas (2001) argumentam que, apesar da abundância de “receitas” para 

lidar com a resistência à mudança, sugeridas pelas literaturas gerencial e acadêmica, elas ainda 

falham em prevenir a sua ocorrência. Tampouco têm obtido sucesso expressivo em ajudar os 

agentes a superá-la, pelo fato de serem baseadas em teorias elaboradas no final dos anos 1940, 

fundamentados em pressupostos tácitos que deveriam ser cuidadosamente revistos. 

Hernandez e Caldas (2001) propõem um modelo de resistência à mudança orientado 

para o indivíduo, o qual procura representar o processo de percepção individual durante a 

mudança organizacional, desde a exposição ao estímulo inicial, até a adoção de um dado 

comportamento.  
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Chaves (2005) operacionalizou o modelo de resistência à mudança proposto por 

Hernandez e Caldas (2001). O estudo, com abordagem qualitativa e quantitativa, foi realizado 

em um órgão público com participação de servidores concursados (de diferentes níveis 

hierárquicos) cujo objetivo foi identificar as relações existentes entre as atitudes individuais 

perante a mudança, os comportamentos individuais manifestados diante desse processo e os 

moderadores individuais. Os resultados do estudo de Chaves (2005) evidenciaram que: 

 As mudanças que mais ocorreram foram no nível estrutural, sem a preocupação de 

mudar as pessoas; desta forma, não foi observado aumento na eficiência dos 

empregados;  

 Houve falta de participação dos funcionários na formulação da mudança, não levando 

à sua legitimação;  

 As reações (resistência e aceitação) à mudança diminuem conforme o funcionário 

possui maior nível de escolaridade;  

 Quanto maior o tempo de serviço maior é a resistência à mudança. 

Cançado e Santos (2014) realizaram estudo empírico de natureza mista, com aplicação 

de 123 questionários e 15 entrevistas individuais com gestores e analistas que participaram de 

um processo de mudança. Essas autoras buscaram identificar a reação dos empregados da 

empresa privada Beta (setor de produção de cimentos) ao processo de mudança ocorrido com 

a implantação do Lean Thinking ou mentalidade enxuta, cujos objetivos estão em simplificar 

processos para aumentar a produtividade, reduzir custos e retrabalho. Os resultados do estudo 

apontaram que o conhecimento sobre o processo de mudança se deu, prioritariamente, de 

maneira formal através de comunicados divulgados pela direção da empresa. Evidenciou-se 

que, no estágio inicial da mudança, os empregados aceitaram parcialmente a mudança e 

buscaram mais informações sobre ela. Apontaram o hábito (forma costumeira de realização do 

trabalho) e experiências anteriores de mudanças mal-sucedidas como possíveis fatores de 

resistência. Posteriormente, os empregados passaram a acreditar que a nova forma de realização 

do trabalho seria melhor do que aquela que estavam acostumados.  

De acordo com Cançado e Santos (2014), informações insuficientes a respeito da 

mudança podem causar apreensões aos interessados, confirmando que a comunicação é uma 

maneira de diminuir as resistências e conseguir apoio para a implementação da mudança. 

 Nery e Neiva (2015) buscaram investigar a relação existente entre o contexto de 

mudança, as atitudes e as respostas comportamentais à mudança (de apoio e resistência). Essa 

pesquisa foi conduzida em duas organizações públicas do setor elétrico brasileiro, com 
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participação de 880 empregados e 51 prestadores de serviço pertencentes a 11 estados 

brasileiros. De acordo com os dados levantados, as autoras chegaram a algumas conclusões: 

 A probabilidade de comportamentos de apoio às mudanças é significativamente maior 

quando os empregados percebem que a mudança é planejada e preparada pela 

organização. Já o risco e o impacto das mudanças explicam, de forma menos 

significativa, o comportamento de apoio à mudança e resistência; 

 O ceticismo - falta de crença, desconfiança ante as ações de mudança explicam mais a 

resistência do que o temor; 

 A aceitação à mudança aumenta a probabilidade de comportamentos que facilitam a 

adaptação de indivíduos à mudança. 

Outro estudo recente foi realizado por Marques et al. (2014), os quais buscaram 

identificar as possíveis relações entre resistência à mudança e comprometimento 

organizacional. Utilizando abordagem quantitativa, contaram com a participação de servidores 

públicos do estado de Minas Gerais submetidos à Avaliação de Desempenho Individual (ADI), 

ferramenta implantada pelo governo mineiro como um dos diversos programas que fazem parte 

do projeto Choque de Gestão. A amostra contou com 679 respondentes de três secretarias do 

estado. Os resultados apontaram que existe uma correlação linear e estatisticamente 

significativa entre resistência à mudança e comprometimento organizacional, o que permite 

afirmar que há uma tendência de o comprometimento ser maior quanto menor o nível de 

resistência.  Os resultados desse estudo apontam que: 

 A indecisão e a inconclusão (não ter certeza) em relação aos benefícios do processo de 

mudança são os principais fatores de resistência. Isso significa que, quando o indivíduo 

ainda não tem certeza e está indeciso em relação às vantagens da mudança, ele se 

tornará resistente.  

 A pressão do grupo pode também gerar resistência individual à mudança. Nesse 

sentido, o indivíduo se sente desencorajado pelos colegas de trabalho a aceitar as 

inovações propostas ou até mesmo a mudar suas práticas de trabalho.  

 A ameaça ao convívio social é outro fator identificado como fonte de resistência à 

mudança organizacional. O funcionário resiste porque, em decorrência da mudança, 

pode ter de deixar o grupo de trabalho atual ou ainda ter de conviver com colegas de 

trabalho que não lhe são simpáticos ou agradáveis.  

 Observamos uma maior incidência de estudos quantitativos sobre o tema resistência à 

mudança organizacional. Muitos desses estudos não focam diretamente a resistência. O foco 

dado é para as reações dos envolvidos com uma determinada mudança. Essas reações (alguns 
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colocam como comportamentos) podem ser tanto positivas como negativas (entendidos como 

resistência). Dessa forma, mesmo que a resistência não seja tratada diretamente, ela é uma das 

reações possíveis apresentadas pelos indivíduos. Sejam reações, ou mais especificamente, 

resistência à mudança, esses estudos focalizam os receptores de mudança, pois são eles que 

colocariam barreiras à realização do processo, conforme planejado pelos agentes. Somente o 

último estudo chamou mais atenção para reações em função de relações com os pares, ao invés 

de ser resultado de características individuais. 

Diferentemente dos estudos anteriores, Lima, Carrieri e Pimentel (2007) realizaram um 

estudo qualitativo sobre a implementação de um sistema de informação (ERP - Enterprise 

Resources Planning ou Planejamento dos Recursos da Empresa) e buscaram analisar o processo 

de mudança e as resistências geradas nos empregados ou nos grupos da organização, bem como 

as ações dos agentes da mudança para superar tais resistências e maximizar os benefícios 

obtidos com a implementação do sistema. As entrevistas foram realizadas com quatro 

funcionários da alta administração (agentes da mudança) e 11 funcionários considerados chave 

para a implementação do ERP. Os autores concluíram que o comprometimento dos empregados 

é fator determinante do sucesso ou fracasso do processo de mudança e que, para obter os 

resultados almejados, é preciso atuar no sentido de engajar plenamente os indivíduos que 

participam do processo, tanto de forma direta quanto indireta, e na realização dos objetivos 

estratégicos estabelecidos. Os autores consideram que os resultados do estudo dão força à 

hipótese de Lietdka e Rosemblum (1996) segundo a qual um “processo de mudança se constrói 

diariamente, por meio da interação, da ação integrada, do modo como se desenvolvem a 

comunicação e as trocas entre pessoas dos diferentes níveis organizacionais” (LIMA; 

CARRIERI; PIMENTEL, 2007, p.103). 

 Os estudos apresentados abordam a resistência à mudança como uma resposta dos 

indivíduos (receptores) aos processos de mudança organizacional. Nos resultados desses 

estudos foram identificados alguns pontos comuns, como: a comunicação dos agentes para os 

receptores — que deve ser feita de modo a evitar mau entendimento—, a importância do 

comprometimento e da participação dos receptores na implementação da mudança, de forma a 

evitar o surgimento de resistências. 

 A abordagem que será tratada no próximo tópico propõe um entendimento diferente 

para o fenômeno da resistência à mudança nas organizações.  

 
2.2.2 O outro lado da resistência 
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Uma abordagem diferente sobre resistência à mudança organizacional é apresentada por 

Ford, Ford e D’Amelio (2008). Esses autores reconhecem que não foram os primeiros a 

reexaminar a resistência e seu papel na mudança organizacional por um ponto de vista para 

além do tradicional. Outros pesquisadores já haviam questionado a utilidade da abordagem 

clássica, propondo reformulação conceitual ou desafiando seus fundamentos, por exemplo, 

Dent e Goldberg (1999), os quais observaram que a frase “superar resistência à mudança”, 

implicitamente, sugere que a fonte do problema está somente nos subordinados e que os 

supervisores ou executivos mais seniores precisam vencer essa reação não natural.  

Ford, Ford e D’Amelio (2008) afirmam que, mesmo tendo sido aberta uma nova forma 

de pensar o tema, como sugeriram Dent e Goldberg (1999), ainda existia uma falha consistente 

dos pesquisadores em não considerarem a contribuição dos agentes de mudança para a 

resistência e as implicações dessa contribuição para o papel da resistência à mudança. 

Hernandez e Caldas (2001), mesmo tendo desenvolvido um modelo de resistência 

focado no indivíduo (na percepção que cada um tem da mudança), criticaram o pressuposto de 

que os empregados eram os atores organizacionais com maior probabilidade de resistir à 

mudança e apresentaram um constrapressuposto de que, quando ocorre a resistência, ela pode 

acontecer entre os gestores, agentes de mudança e empregados.  

Alinhado a Dent e Goldberg (1999) e Ford, Ford e D’Amelio (2008) está Sonenshein 

(2010), o qual critica a visão dominante de que a resistência está localizada nos receptores da 

mudança. Esse autor considera que a narrativa“ gestores-superando-resistência-dos-

empregados” pode contribuir com falhas nas iniciativas de mudança porque encoraja os 

gestores a direcionar energia para o lugar errado usando um modelo mental errado.  

Dadas as limitações da visão tradicional, Ford, Ford e D’Amelio (2008) procuram 

discutir o tema resistência à mudança de três maneiras: 

1. Considerando a resistência como um rótulo criado pelos agentes da mudança na 

tentativa de fazer com que as reações dos receptores à mudança façam sentido.  

2. Examinando de que maneira os agentes da mudança contribuem para a ocorrência do 

que eles rotulam como resistência. Nesse sentido, a resistência não é nem uma resposta 

súbita, nem uma resposta direta a um exemplo específico de mudança, mas sim uma 

função da qualidade da relação entre agentes e receptores, na qual os agentes da 

mudança são participantes ativos e contribuintes.  

3. Considerando que a resistência pode ser uma contribuição positiva para a mudança. 

Assumindo que a resistência é necessariamente ruim, os agentes de mudança perdem 

potenciais contribuições para o sucesso da implementação da mudança pretendida. 
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A contribuição dos agentes de mudança para a resistência pode ser evidenciada no fato 

de os agentes já esperarem encontrar resistência nos receptores da mudança (efeito das 

expectativas), aos quais atribuem os problemas ocorridos durante o processo de mudança. Dessa 

forma, os agentes desviam a atenção de outros fatores que podem ter levado a falhas (self-

servingaccount), inclusive, provocadas por eles, tais como quebra de acordos e violação da 

verdade, deturpação, outras falhas de comunicação e sua própria resistência à mudança (FORD; 

FORD; D’AMELIO, 2008). 

A resistência à mudança, nessa perspectiva, pode ser vista como um recurso, pois ajuda 

a manter ativas conversas sobre o processo de mudança. Os agentes de mudança podem usar a 

resistência como um indicador do engajamento dos receptores da mudança e como um recurso 

valioso de feedback para melhorar o processo e conduzir a mudança. Além disso, algumas 

consequências podem ser observadas a partir da resistência, como forte comprometimento por 

parte dos receptores e oportunidade para os agentes de estreitar o relacionamento com os 

receptores e alterar as práticas desses últimos (FORD; FORD; D’AMELIO, 2008). 

Em síntese, conforme Ford, Ford e D’Amelio (2008), resistência à mudança pode ser 

entendida, de maneira mais apropriada, como uma dinâmica entre três elementos:  

1. A “ação do receptor”, que é qualquer comportamento ou comunicação que ocorre em 

resposta a uma iniciativa de mudança e sua implementação.  

2. O “sensemaking dos agentes”, incluindo interpretações e significados gerados pelas 

ações dos receptores, bem como as ações que os próprios agentes tomam em função de 

suas próprias interpretações e significados.  

3. A “relação agente-receptor” que fornece o contexto no qual os dois primeiros elementos 

ocorrem e que molda e é moldada pelas interações agente-receptor da mudança.  

Cada um desses três elementos possui implicações para a reconstrução da resistência. A 

primeira delas diz respeito à atenção dada para a resistência individual ou interna dos receptores 

da mudança, que passa a ser direcionada para comportamentos públicos, conversas e atividades 

observáveis que constituem a relação entre agentes e receptores. A segunda implicação é que 

não existe resistência à mudança independente do sensemaking dos agentes, em outras palavras, 

nenhuma ação/reação dos receptores é resistência até que os agentes a rotulem como tal. A 

terceira implicação está relacionada ao que é comumente chamado de “superação da 

resistência” que, efetivamente, passa a ser entendida como o gerenciamento, por parte dos 

agentes, da relação “agentes-receptores” (FORD; FORD; D’AMELIO, 2008). 
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 Sensemaking significa geração de sentido, conforme Weick (1995, p.4). É uma 

estruturação do desconhecido pelos agentes ativos. Envolve a criação de um “quadro de 

referência” (frame of reference) que direciona a interpretação.  

 Ford, Ford e D’Amelio (2008, p.363) afirmam que o sensemaking inclui “extrair certos 

comportamentos e comunicações de fluxos de eventos em curso, interpretando-os para dar-lhes 

significado, e, em seguida, agir sobre a interpretação resultante. ” 

Monin et al. (2013) consideram que a perspectiva do sensemaking nos estudos 

organizacionais permite analisar o complexo processo por meio do qual os atores sociais 

constroem sua realidade e a utilizam para examinar a construção social de normas de justiça em 

uma integração de um processo de fusão (pós-fusão).  

Sensemaking está relacionado com sensegiving, que “é a tentativa de influenciar o 

sensemaking dos outros”, o qual é comumente visto como papel da alta administração (MONIN 

et al., 2013). O processo de sensegiving envolve sensebreaking, sense specification e 

sensehiding. O sensebreaking é a destruição intencional de um significado existente em um 

esforço por facilitar a mudança. Nesse sentido, gerentes e outros atores organizacionais usam 

vários meios para exercer sua influência, como: discurso, retórica, narrativa e metáforas para 

criar um significado. Nas ações dos gestores para criar o significado desejado acontece o 

processo de sense specification (MONIN et al., 2013, p. 259). Esses mesmos atores também 

podem evitar usar determinados discursos, o que os autores denominam de sensehiding 

(MONIN et al., 2013). 

Monin et al. (2013) consideram que o sensemaking que ocorre nos atores a partir do 

processo de sensegiving dos gerentes não se dá de uma única forma. Dependendo das interações 

entre os atores envolvidos, pode haver aceitação, resistência ou distanciamento da mudança 

proposta. 

No estudo de Monin et al. (2013), é oportuno notar que os autores não abordam os atores 

envolvidos no estudo como “agentes de mudança” e “receptores da mudança”. Eles tratam os 

envolvidos como “atores sociais” que participam do processo de integração de duas empresas 

em um contexto de pós-fusão.  

Porém, não é o mais comum, como vimos até o momento. McKay et al. (2012), por 

exemplo, corroborando a abordagem de Ford, Ford e D’Amelio, apresentam “novos” 

envolvidos no processo de mudança, os estrategistas da mudança, os quais juntamente com os 

agentes de mudança formam o que esses autores chamaram de implementadores da mudança. 

 Os resultados do estudo desses autores confirmam que existiu comportamento resistente 

por parte dos agentes de mudança e dos estrategistas da mudança. Os autores identificaram sete 



35 
 
categorias de comportamentos resistentes nos agentes de mudança: 1) falha em seguir 

prescrições e padrões corporativos; 2) recusa em ajudar ou ouvir; 3) recusa em corrigir 

problemas conhecidos; 4) exibição de atitude contraditória, confrontativa e/ou condescendente; 

5) subversão; 6) baixa ética no trabalho; 7) recusa em atender às solicitações dos receptores da 

mudança.    

Em se tratando dos estrategistas da mudança, os autores identificaram como categorias 

de comportamento resistente: 1) recusa em agir para corrigir o baixo desempenho dos 

envolvidos no processo de mudança; 2) questões relacionadas à infraestrutura inadequada. 

Independente da abordagem que adotam, tradicional ou baseada nas relações, os 

pesquisadores contemplados neste referencial teórico costumam nomear as pessoas envolvidas 

nos processos de mudança, seja como “agentes”, “implementadores”, seja como “receptores” 

da mudança.  No entanto, observamos que tanto Ford, Ford e D’Amelio (2008), quanto McKay 

et al. (2012) na abordagem de resistência à mudança que trazem, dão a entender que envolvidos 

(agentes/implementadores e receptores) em processos de mudança agem, em conjunto, para a 

mudança ser implementada, por meio de ações que se desenvolvem na relação entre eles e ao 

longo do tempo.  

 Neste estudo, diferentemente da literatura aqui discutida, consideramos que em um 

processo de mudança todos que dele participam são agentes, à medida que em algum momento 

da implementação da mudança agem —mesmo que seja, por exemplo, com o silêncio.  

 Rapport e Overing (2007) destacam que os conceitos de agente e agência são, 

usualmente, desenvolvidos em debates sobre a relação do indivíduo com a estrutura social. Para 

esses autores, a agência é a capacidade, o poder, de ser fonte e origem de ação, e os agentes 

são os sujeitos da ação.  

 Corroborando com essa abordagem, Silva e Vergara (2003, p.11) defendem que “toda 

pessoa é um ator e que a realidade das organizações se produz, se reproduz e se transforma por 

meio dos jogos de diferentes grupos e indivíduos que a compõem, incluídos aqueles e aquelas 

que estão na base da hierarquia”. Monin et al. (2013) descrevem os participantes do processo 

de integração de duas empresas em um contexto de pós-fusão também como atores sociais. 

Silva e Vergara (2003) fazem uma reflexão, da qual partilhamos, de que “para ser 

possível criar um processo de mudança em que haja pleno engajamento de todas as pessoas da 

organização, é preciso que cada uma delas, preservando sua condição de sujeito, esteja engajada 

como um ator que se apropria do sentido de coletividade”. 

No próximo capítulo trataremos das escolhas metodológicas para a condução deste 

estudo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos adotados na realização do 

presente estudo, o qual adota o paradigma interpretativista de pesquisa, a abordagem qualitativa 

e o estudo de caso como estratégia de pesquisa. São apresentados, também, a empresa onde a 

investigação empírica foi realizada e o processo de mudança que foi foco deste estudo.  Como 

fontes de evidências para construção dos dados, utilizamos entrevistas episódicas, observações, 

documentos. Por fim, descrevemos como foi o processo de tratamento dos dados coletados. 

 

3.1 Paradigma e Abordagem de Pesquisa 
 

O paradigma de pesquisa adotado neste estudo foi o interpretativista. Vergara e Caldas 

(2005, p. 67) afirmam que os pesquisadores que adotam o interpretativismo em seus estudos 

entendem as organizações como “processos surgidos das ações intencionais das pessoas, 

individualmente ou em harmonia com outras”. Essas pessoas interagem entre si na tentativa de 

interpretar e dar sentido ao seu mundo. 

Gephart (1999) ressalta que pesquisas interpretativistas assumem que o conhecimento e 

o significado são atos de interpretação, portanto, não há conhecimento objetivo independente 

do pensamento e do raciocínio humano.  

Coerentemente com o paradigma adotado neste estudo, apropriado para responder ao 

problema de pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa. Merriam (2002) enfatiza que uma 

característica central da pesquisa qualitativa é que os indivíduos constroem a realidade em 

interações com seu mundo social.  Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador está interessado em 

entender o significado de um fenômeno segundo os envolvidos (MERRIAM, 2002; 

CRESWELL, 2010).  

Denzin e Lincoln (2011) observam que pesquisadores qualitativos estudam as coisas em 

seus ambientes naturais e tentam dar sentido aos fenômenos ou interpretá-los em termos dos 

significados que as pessoas transmitem para eles. Creswell (2014) destaca algumas outras 

características da pesquisa qualitativa, como: basear-se no pesquisador como instrumento-

chave da coleta de dados; envolver o uso de múltiplos métodos; situar-se dentro do contexto ou 

ambiente dos participantes/locais (social/político/histórico); envolver o raciocínio complexo 

que circula entre o indutivo e o dedutivo; não envolver um projeto rigidamente prefigurado; ser 

reflexiva e interpretativa; e apresentar um quadro holístico complexo do fenômeno. 
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 O fenômeno estudado nesta pesquisa é a resistência à mudança, entendida como uma 

construção elaborada na relação entre agentes, a partir dos significados que as pessoas atribuem 

às ações. Portanto, a utilização da pesquisa qualitativa, no paradigma interpretativista, mostra-

se como a mais adequada para compreender, por meio da estratégia de pesquisa do estudo de 

caso, como o fenômeno se desenrola durante o processo de mudança, segundo quem dele 

participa.  

 

3.2 Estratégia de Pesquisa 
 
 

Uma estratégia de pesquisa refere-se a “um conjunto de habilidades, premissas e práticas 

que os pesquisadores empregam para moverem-se do paradigma ao mundo empírico”, 

conforme Denzin e Lincoln (2005, p.14).  

Estão entre as estratégias de pesquisa na abordagem qualitativa o estudo de caso, as 

técnicas fenomenológicas e etnometodológicos, grounded-theory e métodos biográficos, 

autoetnográficos, históricos, de ação e clínicos. Cada uma delas possui sua maneira particular 

de colocar a estratégia em movimento (DENZIN; LINCOLN, 2005).  

Godoy (2011) afirma que a opção pelo estudo de caso depende do problema de pesquisa 

que orienta o processo investigativo. Para a autora, os estudos de caso podem ser motivados 

por questões de natureza conceitual, por exemplo, “por que” e “como” as coisas acontecem, 

bem como por questões de compreensão que procuram descrever e interpretar “o que” 

aconteceu numa determinada situação.  

Para Yin (2003, p. 32), um estudo de caso é uma pesquisa empírica que “investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

Merriam-Webster dictionary (2015) define estudo de caso como “um relatório 

publicado sobre uma pessoa, grupo ou situação que foi estudada ao longo do tempo; ou uma 

situação na vida real que pode ser olhada ou estudada para aprender sobre algo”. 

Hartley (1999) destaca que o estudo de caso tem sido amplamente utilizado nos estudos 

sobre comportamento organizacional. O autor enfatiza que essa utilização se dá, 

principalmente, quando se procura compreender inovação e mudanças organizacionais, as quais 

são moldadas por forças dos ambientes externo e interno. Segundo o autor, essa estratégia 

permite “acompanhar a mudança ao longo do tempo, como uma resposta de forças históricas, 

pressões contextuais e a identificação da dinâmica dos vários grupos de stakeholders na 

aceitação ou oposição a tais mudanças” (p.211).  
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 Optamos pela utilização da estratégia de estudo de caso para a condução de nossa 

pesquisa, e este estudo se propõe a responder a uma questão do tipo “como”, propondo-se a 

compreender a construção da resistência à mudança nas relações entre os envolvidos (agentes) 

em um determinado processo de mudança organizacional.    

Após o estabelecimento do caso a ser estudado, torna-se importante a definição da 

unidade de análise, que são as fronteiras de interesse do pesquisador (GODOY, 2011). Neste 

estudo a unidade de análise de interesse é a relação (interação) entre os agentes durante um 

processo de mudança planejada. 

As pesquisas de estudo de caso podem incluir tanto estudo de caso único como de casos 

múltiplos — esses últimos também são nomeados como casos comparativos (YIN, 2003). Este 

estudo caracteriza-se como caso único porque aborda um determinado processo de mudança de 

uma única empresa.  

Denzin e Lincoln (2005) destacam que cada estratégia de pesquisa conecta o 

pesquisador com meios específicos de coleta e análise dos dados empíricos. Yin (2003) defende 

que um estudo de caso deve basear-se em múltiplas evidências empíricas. Hartley (1999) 

considera oportuno para o pesquisador que adota a estratégia de estudo de caso a utilização de 

outras fontes de dados dentro da organização. O autor considera que alguns dados são 

deliberadamente procurados, e outros são dados coletados em algumas oportunidades 

(oportunistas), por exemplo, participação em reuniões, conversas em corredores ou em um carro 

durante um deslocamento. 

Uma das características da pesquisa qualitativa destacada por Creswell (2014) é que o 

pesquisador é um instrumento-chave na coleta de dados. Em vista do exposto pelo autor, 

destaco que o acesso da pesquisadora à empresa foi possibilitado por uma funcionária da 

organização, com a qual ela trabalhou, diretamente, durante oito anos. Essa pessoa foi “a porta 

de entrada” para a empresa, onde foi possível fazer quatro visitas (duas em março, uma em abril 

e outra em maio de 2016).  

No próximo tópico detalharemos o levantamento e a construção dos dados do nosso 

estudo, o qual utilizou múltiplas fontes de materiais discursivos. 

 

3.2.1 Apresentação e justificativa do caso 
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Este estudo trata da consolidação de duas plantas3 que pertencem a uma divisão de uma 

das maiores empresas do mundo na cadeia automobilística. Essa multinacional, que contava, 

em 2015, com cerca de 164.000 empregados nos centros tecnológicos, nas instalações de 

fabricação e nos centros de suporte ao cliente, possui, no Brasil, unidades produtivas nos 

estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Porém, devido à forte retração da 

produção de veículos, a empresa vem reduzindo, consideravelmente, o número de fábricas no 

Brasil. Uma revista específica do setor automotivo divulgou em agosto de 2015, uma notícia na 

qual informava que a empresa havia reduzido seu tamanho no Brasil, de 11 para 7 fábricas.  

O setor industrial vem passando por sucessivas perdas de participação no PIB brasileiro, 

o que se convencionou chamar de processo de desindustrialização, conforme o Panorama da 

Indústria de Transformação4 brasileira (PITB). A figura 3 mostra essa tendência. 

 

Figura 3: Participação da indústria de transformação brasileira no PIB (1947 a 2015) 

 
Fonte: Panorama da Indústria de Transformação Brasileira – março 2016, p.6. 

 

De Acordo com o PITB (p.6), essa participação apresentou dois períodos distintos. O 

primeiro deles refere-se ao período de 1950 até 1985, o qual foi caracterizado por “um intenso 

                                                           
3 Planta é o local físico onde fica uma fábrica (área produtiva) e demais áreas de apoio. 
4 Indústria de transformação abrange as atividades de beneficiamento, transformação e montagem de produtos que 
impliquem transformação física ou química significativa. Estende-se também às atividades de montagem, 
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso industrial, comercial e profissional, conforme CNAE 
(Classificação Nacional de Atividade Econômica).  



40 
 
processo de crescimento, diversificação e consolidação da estrutura industrial brasileira”, indo 

de um percentual de participação no PIB de 11,4%, no ano de 1952, para 21,8%, em 1985. No 

segundo período, iniciado no ano de 1986, observa-se um processo de desindustrialização, com 

tendência de queda de participação da indústria no PIB. 

Nesse processo, a produção industrial caiu, bem como o faturamento médio das 

companhias, as horas trabalhadas e a utilização da capacidade instalada das fábricas.  

Devido a esse cenário da indústria brasileira, que faz com que as empresas busquem 

adaptar-se, reduzindo custos, revendo seus negócios e estratégias, houve o interesse em realizar 

este estudo nesse setor. 

E por que em indústria da cadeia automotiva?  

As empresas desse setor têm sentido os reflexos da redução da produção de veículos. 

Nas plantas onde o estudo foi realizado, um dos fatores que afetava o faturamento era o valor 

do dólar, por se tratar de unidades produtivas as quais exportavam mais do que vendia para o 

mercado interno. Em 2015, o valor do dólar esteve favorável a quem exportava, mas nos anos 

anteriores essa divisão da empresa sentiu muito os reflexos do real valorizado.  

Diante desse contexto, a alta direção corporativa dessa empresa decidiu consolidar as 

duas plantas a que pertencia essa divisão no Brasil e, nessa consolidação, foi preciso mudar a 

área produtiva (fábrica) localizada na Planta X para a Planta Y, pois os produtos fabricados em 

cada uma delas, apesar de guardarem características comuns, eram diferentes. No entanto, as 

áreas administrativas, a princípio, poderiam ser consolidadas para evitar duplicidade de 

funções. 

O Quadro 2 mostra como era a composição dos empregados da Planta X em termos de 

cargos e nível de decisão. Importante notar que o gerente da Planta X já acumulava a gerência 

da planta Y antes da decisão da consolidação de ambas. Ele comandava as reuniões realizadas 

pelo grupo Staff. 

Os funcionários que faziam parte do administrativo estratégico eram os gerentes ou 

supervisores gerais da planta. O administrativo tático era formado por supervisores da fábrica 

e do administrativo que faziam a ponte entre o Staff e os demais níveis da empresa. Alguns 

coordenadores faziam parte desse grupo por indicação do gerente da planta. O administrativo 

operacional e a produção eram responsáveis pela execução das atividades mais operacionais da 

planta.  
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Quadro 2: Nível de decisão na Planta X 

Nível de decisão Composição 
Nº de 

entrevistados 
 

Administrativo Estratégico Staff (Gerente da Planta, Gerentes (Engenharia, Compras, 
Finanças, Manufatura) e Supervisores gerais (Recursos 
Humanos, Tratamento Térmico, Qualidade e Satisfação 
dos Clientes) 

1  

Secretárias (apoio) 1  

Administrativo tático Grupo de Gestão (Supervisores / administrativo e 
produção e alguns coordenadores) 

1  

Administrativo 
operacional 

Coordenadores  2  

Analistas 3  

Auxiliares    

Produção Coordenadores   

Líderes   

Analistas    

Auxiliares   

Operadores  1  

 

 O levantamento de materiais empíricos foi realizado na Planta X entre fevereiro e maio 

de 2016, após a obtenção de autorização formal para realização da pesquisa, via assinatura de 

termo de consentimento livre e esclarecido pelo responsável na organização (Apêndice A). Para 

obtenção dessa autorização foi reforçado o compromisso de não identificarmos a organização, 

bem como, os participantes no relatório da pesquisa e em outros produtos acadêmicos dele 

derivados. 

Os procedimentos para a coleta de dados serão detalhados na sequência.  

  

3.3 Levantamento e Construção dos Dados 
 
 

Tendo em vista que em estudos de caso recomenda-se o emprego de diversas fontes de 

evidência (YIN, 2003), empregamos neste estudo entrevistas individuais, observação não 

participante e documentos, detalhados a seguir. 

 
3.3.1 As entrevistas e os participantes da pesquisa  

  

Villardi e Vergara (2011, p. 806) definem entrevista como “uma interação verbal que 

enseja troca de significados do entrevistador com o entrevistado, que estabelece, no tempo da 

entrevista, um relacionamento de modo a se produzir conhecimento sobre algo”. Os autores 

apontam, como finalidade da entrevista, a obtenção de informações e a interação com o campo. 
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Sua utilização é recomendada quando se quer obter informações sobre a pessoa, relativas à 

experiência por ela vivida.   

Neste estudo lançamos mão da entrevista episódica, apresentada por Flick (2004). 

Conforme esse autor, uma das raízes desse tipo de entrevista está na discussão sobre o uso de 

narrativas para coletar informações nas ciências sociais. Citando James, observa que o 

pensamento humano é de um lado racional e de outro narrativo/descritivo. O sentido narrativo 

(narrativas) é visto como um processo cognitivo que organiza as experiências humanas em 

episódios temporariamente significativos. O pensamento narrativo é encarado como um ajuste 

entre a situação e o esquema de história, ou seja, a história é construída a partir da experiência 

ou acontecimento. O Quadro 3 apresenta alguns conceitos de narrativas.  

 

Quadro 3 – Conceito de Narrativas 

Autor (a) Conceito 

Gibbs 

(2009) 

As histórias são individuais (de determinados atores, em lugares e tempos específicos), mas 

elas também podem expressar uma experiência compartilhada, como nas narrativas morais e 

histórias culturais. 

Riessman 

(2008) 

Contar histórias é uma das formas de comunicação oral e implica em um narrador conectar 

eventos em uma sequência que é consequente para a ação posterior e para os significados que 

ele quer que os ouvintes tirem da história. Eventos percebidos pelo narrador como importantes 

são selecionados, organizados, conectados e avaliados como significativos para um público 

particular. 

Denzin 

(2001) 

Uma história é um relato que envolve uma sequência de eventos que são significativos para o 

narrador e uma audiência. Tem um começo, um meio e fim e possui certas características 

estruturais, incluindo narradores, trama/enredo, ambiente, personagens, crises e resoluções. 

Coffey e 

Atkinson 

(1996) 

Histórias constituem uma maneira de os atores sociais contarem e recontarem suas 

experiências de vida. Tais atores produzem, representam e contextualizam suas experiências e 

conhecimentos pessoais por meio de narrativas (aqui entendidas como sinônimo de histórias) 

e outros gêneros do discurso falado e escrito. 

Bruner 

(1991) 

Narrar histórias pode ser considerado uma das formas fundamentais com que as pessoas 

organizam sua compreensão do mundo. 

Fonte: Baseado em Zacarelli e Godoy (2013) 
 

 Outra raiz da entrevista episódica destacada por Flick (2004), citando Strube (1989), 

está relacionada com os conhecimentos episódico e semântico. O conhecimento episódico está 
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ligado com circunstâncias concretas (tempo, espaço, pessoas, acontecimentos e situações), e o 

semântico caracteriza-se por ser mais abstrato e descontextualizado de situações e 

acontecimentos específicos. 

 O objetivo de Flick (2004), ao propor a realização de entrevista episódica, foi tornar 

esses dois conhecimentos acessíveis quando se aborda um tema concreto. Para ele uma 

entrevista deve: 

 Combinar convites para narrar acontecimentos concretos, com perguntas mais gerais 

que busquem respostas mais amplas de relevância pontual; 

 Mencionar situações concretas nas quais se pode pressupor que os entrevistados 

possuem determinadas experiências; 

 Ser suficientemente aberta para permitir que o entrevistado selecione os episódios ou 

situações que ele quer contar e como fazê-lo. 

 O fato de as entrevistas episódicas apresentarem maior flexibilidade para explorar 

determinado tema do que as entrevistas narrativas foi uma das razões por utilizá-las em nosso 

estudo. Ela permite sucessivas aproximações do entrevistado até chegar ao acontecimento que 

se quer ver narrado. O Quadro 4 faz uma comparação entre entrevista episódica e narrativa. 

Entrevista episódica conforme Flick (2004), e entrevista narrativa conforme Bauer (1996), Flick 

(1998), Riemann e Schütze (1987).  

 

Quadro 4: Comparação entre entrevista episódica e narrativa 

 Entrevista episódica Entrevista narrativa 

Indicação para empregar a 

entrevista 

Conhecimento cotidiano sobre 

certos objetos ou processos 
Processos biográficos 

Abertura ao ponto de vista do 

entrevistado através: 

Da seleção das situações a serem 

contadas. Dando espaço para a 

narrativa 

Dando espaço para uma narrativa 

abrangente 

Estruturação dos dados da 

coleta de dados: 

Do guia de entrevistas 

Dos tipos de perguntas (para 

definições ou narrativas) 

Uma única pergunta geradora da 

narrativa no começo 

Fonte: Flick (2004, p. 125) 

 

Flick (2004) destaca que a entrevista episódica pode ser delineada em nove fases: 1) 

preparação da entrevista, 2) introdução da lógica da entrevista, 3) concepção do entrevistado 

sobre o tema e sua biografia, 4) sentido que o assunto tem para a vida cotidiana do entrevistado, 
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5) enfoque nas partes centrais do tema em estudo, 6) tópicos gerais mais relevantes, 7) avaliação 

e conversa informal, 8) documentação e 9) análise das entrevistas.  

 Em se tratando da preparação da entrevista, Flick (2004) afirma que se baseia em um 

“guia de entrevistas” para orientar o pesquisador na busca pelas respostas e narrativas para o 

tema em estudo. É importante que esse guia permaneça suficientemente aberto para que sejam 

inseridos novos aspectos que possam surgir ou que possam ser trazidos pelo entrevistado. Para 

a condução das entrevistas elaboramos esse roteiro, o qual pode ser visto no Apêndice C. 

 A introdução da lógica da pesquisa foi feita no começo da entrevista, no momento em 

que foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE), o qual englobava 

os aspectos éticos da pesquisa para o participante. Nesse termo constavam os esclarecimentos 

sobre os procedimentos do estudo, seus eventuais riscos/desconfortos e a possibilidade de o 

entrevistado retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como o 

compromisso em esclarecer eventuais dúvidas que surgissem de sua parte (Apêndice B). 

 Para identificar a concepção do entrevistado sobre o tema e sua biografia em relação a 

ele, o primeiro ponto do guia solicitava que o participante falasse sobre sua trajetória 

profissional e, em seguida, se já tinha passado por algum processo de mudança.  

 Referente ao sentido que o tema tinha para o participante da pesquisa, os entrevistados, 

ao relatarem sobre suas trajetórias e sobre suas experiências em processos de mudanças, 

passavam a contar sobre o processo da consolidação das plantas e o que essa mudança 

representava para eles e para os empregados em geral.  

 No enfoque para as partes centrais do tema, que dizia respeito às ações das pessoas 

durante o processo, muitos pontos surgiram nas entrevistas a partir da exposição da experiência 

de cada participante em relação à consolidação das plantas. Nesse sentido, cada entrevista 

trouxe situações específicas, que surgiram da narrativa do entrevistado e que gerou novos 

pontos para a pesquisadora na condução da entrevista. 

 Na abordagem dos tópicos gerais mais relevantes que não foram mencionados na 

entrevista, foram colocados pontos, por exemplo, “o que você acha que poderia ter sido feito 

diferente? ”.  

 Em todas as entrevistas ocorreu um momento de conversa (não como parte da entrevista 

formal) em que os entrevistados reforçaram pontos relatados e fizeram novas colocações. 

Algumas dessas novas colocações foram consideradas na análise dos materiais. 

 Em se tratando da documentação da entrevista, todas as entrevistas foram gravadas, e   

foram obtidos dados demográficos e funcionais dos participantes.  
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 Das entrevistas realizadas, seis delas foram feitas na empresa, uma na casa do 

participante, outra em um local público e a última foi feita por Skype. Houve a necessidade de 

voltar a conversar com três desses entrevistados, por telefone e/ou mensagens de texto, para 

tirar dúvidas sobre suas entrevistas e sobre os marcos da mudança.  

Em relação aos participantes da entrevista, não pré-estabelecemos uma quantidade de 

empregados para serem entrevistados. Consideramos realizar entrevistas com funcionários que 

tivessem sido transferidos para a Planta Y e outros que não tivessem sido transferidos. Foram 

realizadas nove entrevistas, cinco delas com funcionários transferidos e quatro com os 

desligados ou em processo de desligamento da empresa, conforme mostra o Quadro 5.  

 

Quadro 5: Participantes da pesquisa 

 Cargo/função atual Transferido (a) 

E1 Secretária Não 

E2 Analista Não 

E3 Operador especializado Não 

E4 Coordenador Sim 

E5 Analista Sim 

E6 Coordenador Sim 

E7 Analista Não 

E8 Supervisor Geral Sim 

E9 Pesquisador de novas tecnologias Sim 

 

Apenas um dos entrevistados possuía ensino médio, os demais possuíam curso superior, 

dos quais 70% tinham curso de pós-graduação; 60% dos entrevistados eram do sexo feminino, 

e 40%, do masculino; a média de idade dos participantes foi de 38 anos.  

 

3.3.2 Observações realizadas na Planta X 

 

Outra fonte de dados utilizada neste estudo foi a observação. Godoy (2011) ressalta o 

papel essencial da observação no estudo de caso qualitativo. É por meio dela que o pesquisador 

procura apreender as aparências, eventos e comportamentos. Ao realizar observações o 

pesquisador assume uma postura atenta, na busca pelo máximo de ocorrências que interessem 

ao seu trabalho. A observação pode ser participante ou não participante. Neste estudo, optamos 

pela observação não participante pois a pesquisadora procurou não interferir no ambiente da 

pesquisa.  
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Essas observações ocorreram durante as idas para a empresa para a realização das 

entrevistas, em quatro datas diferentes. Nessas ocasiões, foram observados pontos relacionados 

com a planta, reformas, melhorias, mudanças nas áreas, bem como o comportamento das 

pessoas em relação ao processo de consolidação das plantas. As observações foram anotadas 

(arquivo em Word) detalhando o que tinha acontecido durante a visita, as entrevistas realizadas, 

o que foi observado, o que foi conversado. Algumas dessas observações foram importantes para 

a análise.  

 

3.3.3 Documentos 

 

 Os documentos foram outra fonte de dados adotada neste estudo. Godoy (2011) afirma 

que o exame de documentos pode trazer contribuições importantes para o estudo de caso, 

englobando materiais escritos, estatísticas ou outros tipos de registros organizados em bancos 

de dados, além de elementos iconográficos (como sinais, grafismos, imagens, fotografias e 

filmes).  

 Na condução deste estudo, os documentos foram uma fonte de dados importante pois 

possibilitaram confirmar datas de marcos do processo de mudança, situações vivenciadas 

(como foi o caso de uma greve), e informações passadas pelos entrevistados. Foram consultadas 

informações em revistas específicas do setor automotivo, sites de jornais específicos da região 

onde a Planta X estava localizada, e enviados e-mails para funcionários da empresa para 

confirmar ou solicitar informações, as quais, na maioria dos casos, foram enviadas.  

 No próximo tópico será detalhado como foi o tratamento dos materiais coletados. 

  

3.4 Tratamento e Análise dos Dados 
 

 As entrevistas realizadas foram gravadas em formato de áudio, depois foram transcritas 

e analisadas. Jovchelovich e Bauer (2004) recomendam fortemente que os pesquisadores façam, 

eles próprios, as transcrições das entrevistas já que se trata do primeiro passo para a análise dos 

dados. Neste sentido, a própria pesquisadora fez as transcrições das entrevistas.  

 A transcrição foi realizada com a utilização do Microsoft Word. Primeiro, cada 

entrevista foi transcrita em arquivo individual, depois todas foram compiladas em um único 

arquivo do Word.   
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 O passo seguinte do tratamento dos dados foi inspirado na análise temática proposta por 

Jovchelovich e Bauer (2004). Esses autores recomendam que seja feita uma redução do texto 

qualitativo: 

As unidades do texto são progressivamente reduzidas em duas ou três rodadas de série 
de paráfrases. Primeiro, passagens inteiras, ou parágrafos, são parafraseados em 
sentenças sintéticas. Estas sentenças são posteriormente parafraseadas em algumas 
palavras-chave. [...] na prática, o texto é colocado em três colunas; a primeira contém 
a transcrição, a segunda contém a primeira redução e a terceira coluna contém apenas 
palavras-chave (p. 107). 

 

 De acordo com o proposto por Jovchelovich e Bauer (2004), foi feita uma planilha no 

Microsoft Excel que continha as colunas participante, entrevistas (transcrição), resumo e ação 

dos agentes, conforme a Quadro 6.  

  

Quadro 6: Base de análise para as entrevistas 

Participante Entrevistas Resumo Ação dos agentes 

E4 

Participante: Exatamente, foi pensando na segurança, ele 
falou para nós, gente, a gente tem maquinário pesado, eu vou 
fazer o comunicado, eu vou avisar para as pessoas e eu não 
quero que as máquinas sejam ligadas. Eu não quero que as 

pessoas voltem para o posto. 
 Participante: Então, vocês vão, vocês conversam, chamem as 

pessoas, percebam se as pessoas estão abaladas, a gente 
recebeu essa instrução e na hora que ele fez a comunicação 

ele falou isso para nós, né, para a fábrica como um todo. 

Comunicação 
da mudança 

Gerente da Planta: 
Depois da 

comunicação 
recomendou que as 

máquinas não 
fossem ligadas, que 

as pessoas do 
operacional não 

voltassem aos postos 
de trabalho 

 

 

 A elaboração dessa planilha inicial foi muito importante para a realização da análise das 

entrevistas. Por meio dela, foi possível filtrar termos usados nas entrevistas. Por exemplo, se o 

interesse era ler o que os participantes da pesquisa tinham falado sobre a greve, colocava-se um 

filtro com o termo “greve” e era possível visualizar o que cada um tinha dito. Isso facilitou a 

localização das falas no momento da análise. 

 Outro passo foi criar uma tabela dinâmica separando as ações de cada agente 

identificado. A figura 4, com filtro nas ações dos representantes do sindicato5, ilustra esse passo. 

                                                           
5O delegado sindical da planta X e o presidente do sindicado dos metalúrgicos da região da planta X. O delegado 
sindical é um trabalhador eleito pelos trabalhadores de uma fábrica para atuar como representante no local de 
trabalho; é um elo entre os metalúrgicos de uma empresa e o sindicato. Sua função é ajudar a organizar, informar 
e mobilizar os trabalhadores. Para garantir suas funções, ele possui estabilidade no emprego, conforme Cartilha de 
delegados sindicais criada pelo Sindicato dos metalúrgicos, de 2011.   
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Foi criada, ainda, uma nova planilha para identificar todas as ações e reações dos agentes da 

mudança (Apêndice D)  

 

Figura 4: Separação de ações pelos agentes envolvidos com o processo de mudança 

 

  

Tendo em vista que o foco desta pesquisa era compreender a construção da resistência 

à mudança nas relações, criamos temas abrangentes para descrevermos o processo de mudança, 

a saber: seu contexto, seu conteúdo, o processo e as consequências.  Na identificação das ações 

foi preciso detalhar quem foram os envolvidos com o processo de mudança, recorrendo a 

descrições do nível de decisão dos agentes, conforme o Quadro 2, mostrado anteriormente. No 

capítulo seguinte será apresentada a análise e a interpretação dos resultados do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulos de Linha

Representantes do sindicato:

Falaram para os funcionários que se os mesmos se mobilizassem a empresa não iria embora (na verdade não tinha essa opção);
Porém, a decisão foi tomada pela direção de ir e não tinha o que fazer

Fizeram várias assembléias durante o mês de agosto de 2015 para os funcionários votarem o acordo, o qual foi concluído em 31 de agosto de 2015.

Organizaram a greve 
Organizaram a greve;
Envolveram a prefeitura da cidade X para tentar reverter a decisão;
participaram da definição do pacote de benefícios

Staff + representantes do sindicato + comissão:

Criam pacote de benefícios

fizeram reuniões para tratar dos termos da transferência

Total Geral
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, abordamos a análise dos dados e a interpretação dos resultados. 

Descrevemos o processo de mudança organizacional pelo qual a empresa onde fizemos o estudo 

estava passando, com foco nos aspectos do conteúdo, do contexto, do processo e das 

consequências da mudança, conforme Armenakis e Bedeian (1999). Nessa descrição, 

identificamos as ações e (re)ações dos agentes envolvidos com o processo de mudança e as 

consequências dessas ações. Por fim, fazemos a interpretação dos resultados abordando a 

construção da resistência à mudança na relação entre esses agentes. 

 

4.1 Descrição do Processo de Mudança 
 
 

Armenakis e Bedeian (1999), em uma revisão de literatura sobre mudança nos anos 

1990, identificaram quatro temas que, segundo eles, deveriam ser levados em consideração em 

todo processo de implementação de mudanças nas organizações, a saber: a) Aspecto do 

conteúdo da mudança, b) Aspecto contextual, c) Aspecto processual e d) Aspecto das 

consequências.  

O aspecto do conteúdo da mudança refere-se à sua substância. O foco em fatores do 

conteúdo da mudança é apropriado para a condução de um diagnóstico organizacional, bem 

como para planejar e avaliar o impacto de uma mudança. Já os aspectos contextuais, que são 

os fatores geradores da mudança organizacional, dizem respeito, principalmente, a forças ou 

condições existentes nos ambientes externos e internos de uma organização (contexto). Em se 

tratando do aspecto processual, o foco é dado às múltiplas ações para que uma mudança seja 

implementada, as quais, muitas vezes, sofrem influência de experiência dos membros de uma 

organização sobre mudanças anteriores e seus desdobramentos. Por fim, o aspecto das 

consequências enfatiza que as ações requeridas para implementar uma mudança desejada 

podem evocar respostas não intencionais como negação e resistência (ARMENAKIS; 

BEDEIAN, 1999, grifo nosso). 

A descrição do processo de mudança, foco de nosso estudo, será realizada considerando 

esses quatro aspectos. Abordamos o contexto, o conteúdo, o processo e as consequências da 

mudança. 
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4.1.1 Contexto da mudança 

 

O contexto externo foi mencionado pelos entrevistados como um dos fatores que 

geraram a necessidade de a empresa fazer essa mudança. A empresa, por fazer parte do setor 

industrial, estava sofrendo os reflexos da queda na produção das indústrias no Brasil 

(diminuição das horas trabalhadas, da utilização da capacidade instalada e do faturamento das 

companhias). Essa mudança no cenário tem sido chamada de desindustrialização, conforme já 

foi abordado neste trabalho. Um dos entrevistados mencionou haver percebido esse processo 

de desindustrialização a partir do ano de 2009, e outro mencionou os impactos sentidos nos 

clientes: 

 

Foi um movimento de 2009 para cá, o que eu chamaria de desindustrialização, no 
Brasil. E atingiu a gente em cheio, né, foi caindo, caindo, caindo, não se investiu 
naquilo que era novo, a economia caiu e hoje eu vejo como uma questão de 
sobrevivência [a consolidação das duas plantas], o mercado todo está dessa forma 
(E9). 
 
[...] as empresas estão reduzindo, a gente tem cliente que está trabalhando de segunda 
a quinta, cliente que pegou férias coletivas de novembro até janeiro, voltou em janeiro, 
parou agora em março e vai ficar até abril6 (E5).   
 
 

As indústrias do setor automotivo, do qual faz parte a empresa onde fizemos este estudo, 

têm sentido os reflexos da redução na produção de veículos. O objetivo de consolidar duas 

plantas da mesma divisão foi manter a competitividade do negócio no ambiente do qual faz 

parte.  

Alguns entrevistados mencionaram que o principal motivo que levou a empresa a 

implementar essa mudança foi a necessidade de redução de custos para tentar sobreviver no 

mercado:  

[...] a gente está em estado de crise mais avançado, mas já tinha um presságio de crise, 
e a gente já vem, até por causa da globalização, a gente sabe que a gente tem mercado 
fora, tem na China, tem na Índia, com produtos muito baratos. Então, o que as 
empresas fazem, eu tenho que reduzir custo, para reduzir preço ou para manter preço 
eu preciso reduzir custos, e a gente chegou em um ponto que a gente já tinha otimizado 
nossas coisas, eu não tinha muito custo para reduzir, para ganhar (E4).  
 
É uma questão de competitividade de mercado porque você tem a empresa, tinha duas 
plantas, as duas cada uma com um produto distinto, mas as duas com espaço porque, 
os dois prédios, os dois terrenos são da empresa, é deles.  Então, assim, eu tenho um 
custo predial super alto, eu tenho um custo de manutenção super alto (E4). 
 
[...] as duas juntas não estavam dando resultado e com a junção das duas, eliminando 
todos os custos fixos, que a gente tinha, que eram elevados, as duas vão passar a ser 
uma unidade mais lucrativa, [...] ou a gente fecharia duas plantas, que não estavam 

                                                           
6Os meses referem-se aos anos de 2015 (novembro e dezembro) e janeiro a abril de 2016. 
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dando resultado ou a gente tentaria fazer das duas uma, para que saísse uma coisa que 
pudesse investir no futuro (E8). 

 

De acordo com alguns entrevistados, o contexto de crise enfrentado pelo Brasil, 

influenciou, inclusive, na tomada de decisão dos funcionários, de aceitar ou não a transferência 

para a outra planta (para os que tiveram essa opção). Para eles, alguns funcionários decidiram 

ir porque ficaram com medo do desemprego, como comentou um dos entrevistados (E6):  

 

Eu percebo que tem muita gente que está tomando a decisão de ir, um dos pontos é a 
questão da crise. Se o mercado tivesse [sic]diferente as pessoas se arriscariam mais 
[...].  
 
 

Em se tratando do contexto interno, alguns entrevistados comentaram que o produto 

que a Planta X produzia estava em fim de vida, que ele seria descontinuado em um curto espaço 

de tempo; a fala de dois dos entrevistados mostra o exposto (E1) e (E9): 

 

[...] o produto [da Planta X) que [nome da empresa] atua no mercado, no momento, 
ele já está em fim de vida.  
 
Todo ciclo de vida do produto tem o auge, eu posso dizer que o auge foi em 2009 / 
2010. E aí começa a decadência, se não entrava coisa nova [...] eu sei muito bem disso. 
A fábrica da Inglaterra está no mesmo nível, a fábrica do México também, porque são 
produtos que vão ser descontinuados, se não entrar uma nova tecnologia. É o destino 
de qualquer empresa que não tenha inovação, mas a fábrica, não faz parte da 
estratégia, hoje, introduzir, por uma questão econômica, o país passa por um problema 
sério.  

 

Outro fator relacionado com o contexto interno foi relatado por dois entrevistados (E2) 

e (E3) ao enfatizarem que o foco da liderança, no que diz respeito às pessoas (funcionários), 

tinha diminuído. Havia uma preocupação maior com produtividade e qualidade; reuniões que 

ocorriam com frequência diminuíram; não davam mais feedback. Não foi possível dimensionar 

quanto tempo antes da mudança já era possível perceber essa diferença, mas ficou claro que, 

quanto mais perto do anúncio da mudança, mais era nítido que os focos da liderança eram 

outros, não as pessoas. O relato desse entrevistado (E2) demonstra essa observação:  

 

A empresa, ela não fechou do dia para a noite. [...] aos poucos os processos foram 
morrendo, aos poucos tudo foi começando a ficar menor e aí chegou-se a esse 
veredicto. Essa é a minha visão. Então, assim, se a gente fizer um balanço de algumas 
coisas que começaram a acontecer em termos de comportamento, em termos da 
própria postura do gestor, feedback que não acontecia mais. Então, assim, você 
percebe que algumas coisas com as pessoas já estavam fracas até o ponto que falou, 
bom, vai fechar e quem puder ser transferido, vai, e quem não puder, vai ser desligado. 
Não aconteceu assim, de repente, estava bem e depois a empresa vai fechar. É como 
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um casamento... eu uso muito isso, é um processo que, assim, ele vai sendo 
desconstruído aos poucos, até o momento que chega a separação, Separou! 

  

O mesmo entrevistado (E2) abordou outros pontos que demonstravam essa diferença 

que estava acontecendo na empresa, por exemplo, a queda nos volumes (demanda dos clientes).  

E esse entrevistado se perguntava: “até quando que a gente vai sobreviver a isso? ” Relatou, 

também, que o foco dos gestores passou a ser produtividade e qualidade, e as pessoas 

(funcionários) foram “ficando para trás”, que “não existiam mais reuniões de comunicação 

como existiam antes porque alguma coisa nos bastidores já estava acontecendo. ”   

Foi nesse contexto externo e interno que o processo de mudança pesquisado ocorreu e 

seu conteúdo será exposto na sequência. 

 

4.1.2 Conteúdo da mudança 
 

O processo de mudança, foco deste estudo, diz respeito à consolidação de duas plantas 

de uma mesma divisão e de uma empresa da cadeia automotiva. A Planta X, localizada na 

região metropolitana de São Paulo, e a Planta Y, localizada no interior do mesmo estado. As 

duas plantas situavam-se em terrenos próprios e a diferença entre as duas era que em uma delas 

eram fabricados produtos diesel e, na outra, produtos gasolina. Esta pesquisa abrangeu a 

consolidação das duas plantas. 

 Essa mudança foi analisada pelos membros do chamado Staff (veja quadro 2) em anos 

anteriores, em 2008, 2010 e 2011, para avaliar a viabilidade da junção das duas plantas pelo 

fato de as duas fazerem parte da mesma divisão e estarem localizadas no mesmo estado 

brasileiro. Dois entrevistados apontaram que já havia, por parte da alta direção da corporação, 

essa perspectiva de unificação das duas fábricas.  

 

Eu acho que a [nome da empresa] já vinha com projetos de otimizar as unidades, 
porque o grupo é [nome da divisão]. Então, otimizar os processos, redução de custos. 
Eu acho que não é uma coisa que vem de agora, eu acho que eles já vinham estudando 
(E5). 
 
[...] quem olha de fora e vê duas plantas do mesmo setor, no mesmo estado, fala assim, 
nossa! Porque duas plantas da mesma divisão no mesmo estado, não dá para juntar as 
duas? [...] (E8). 
 
 
 

Em 2008, o faturamento das duas plantas juntas chegava a US$ 300 milhões de dólares 

ao ano. Já a previsão para 2016 é de que as duas plantas juntas não chegassem a um faturamento 

de US$ 90 milhões. Quando essas análises foram feitas (2008, 2010, 2011), o Staff conseguiu 



53 
 
justificar todos os custos fixos das duas plantas operando separadamente, e a alta direção da 

corporação decidiu não fazer a junção das fábricas.  

 Em 2015, o Staff fez a quarta análise para unificar as duas fábricas (por solicitação da 

alta direção da corporação) e acharam que seria mais uma análise que fariam e que ela não se 

concretizaria. Porém, não foi o que aconteceu, o faturamento já não justificava a existência das 

duas plantas, e a alta direção da corporação tomou a decisão de fechar a Planta X. Um dos 

participantes da pesquisa declarou que foi uma decisão unilateral, sem discussão: 

 

A decisão de fazer isso foi de fora, todo o Staff da América do Sul, desde o presidente 
da América do Sul até os gerentes, até os supervisores, todos foram contra essa junção 
das fábricas, sabíamos que não era a melhor coisa, mas foi uma decisão tomada e só 
foi dito, cumpra, não teve discussão, não houve discussão (E8). 

 

Nas observações durante as visitas feitas na Planta X, foi constatado que foram 

realizadas algumas melhorias na planta, como um elevador de acesso para cadeirantes ao piso 

superior, onde ficavam as áreas administrativas. Alguns banheiros também foram reformados. 

Essas melhorias identificadas demonstraram que a decisão da mudança não partiu do Staff da 

planta e que a decisão de fechamento teria sido recente senão não teriam sido feitos aqueles 

investimentos. 

A decisão da alta administração corporativa de fazer a transferência da Planta X, e não 

o contrário, mesmo possuindo maior número de funcionários, levou em consideração outros 

pontos diagnosticados: A Planta Y possuía uma área física maior, com um galpão disponível, 

um centro tecnológico melhor, menor custo de mão de obra e, ainda, a questão logística.  

 Em se tratando do custo de mão de obra e da questão logística, foi abordado nas 

entrevistas que é uma tendência as empresas se deslocarem para regiões interioranas pelo custo 

da mão de obra ser menor (menor média salarial) e de haver melhores condições logísticas de 

escoamento da produção do que nos grandes centros urbanos devido ao trânsito ser mais intenso 

nesses centros do que no interior. Um dos entrevistados (E9) relatou alguns desses pontos: 

 

Eu me questiono muito se não era mais vantajoso [nome da cidade da Planta Y] vir 
para [nome da cidade da Planta Y], o custo da transferência seria menor, mas existem 
outros fatores, principalmente, custo de mão de obra, né, a questão do terreno também, 
se [nome da cidade da Planta Y] tivesse que vir para cá teria que ter outro galpão. 

  

A decisão foi informada ao gerente da planta que resolveu designar um grupo para 

planejar e implementar a mudança (Quadro 7). No tópico seguinte serão detalhadas as ações e 
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(re)ações relacionadas com o planejamento e a implementação dessa mudança e as 

consequências dessas ações. 

 

Quadro 7: Cargos dos funcionários do grupo designado 

Grupo designado para planejar e 
implementar a mudança 

Staff - Gerente da planta, Gerentes (Engenharia, Compras, 
Finanças, Manufatura) e Supervisores gerais (Recursos Humanos, 

Tratamento Térmico, Qualidade e Satisfação dos Clientes) 

Coordenador do projeto (coordenador da Engenharia de 
Manufatura) 

 Logística (supervisão e coordenação) 

 

4.1.3 Processo e consequências da mudança 
 

Al-Haddad e Kotnour (2015) abordam alguns métodos de gerenciamento de mudança 

planejada que podem ser utilizados pelos responsáveis pela sua implementação. Esses métodos 

consistem na identificação de fases ao longo do processo. Armenakis e Bedeian (1999), ao 

tratarem dos aspectos processuais da mudança, também analisaram alguns estudos que 

apresentavam fases na implementação de mudanças e reuniam conjunto de ações. 

 No caso do processo de transferência em estudo, foi feito um planejamento pelo grupo 

designado para essa finalidade, e diversas ações foram tomadas ao longo do tempo por ele para 

“fazer a mudança acontecer”. Durante a implementação dessa mudança, muitas ações e 

(re)ações dos agentes envolvidos com a mudança se desenvolveram nas relações; 

consequências não antecipadas foram surgindo e novas (re)ações tornaram-se necessárias. A 

figura 5 mostra os marcos desse processo de mudança que serão discutidos no conjunto desse 

tópico. 

 

 

 

Figura 5: Linha do tempo do processo de mudança e seus marcos 

Período pesquisado em campo 
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Quando a decisão de unificar as duas plantas foi tomada pela alta direção da corporação, 

a primeira pessoa a ser informada foi o gerente da planta que resolveu criar um grupo para 

planejar e implementar a mudança. O grupo foi formado por pessoas designadas por ele, com 

definição de um coordenador para o projeto.  

 No planejamento da mudança foi decidido que o assunto seria tratado em sigilo, que 

somente as pessoas envolvidas com as ações de planejamento deveriam saber da mudança que 

estava por vir, o que levou, inclusive, à assinatura de um termo de confidencialidade. À medida 

que novos funcionários foram sendo envolvidos, como os do nível de supervisão e coordenação 

da área de logística, tiveram de assinar esse termo, comprometendo-se a tratar o assunto de 

forma sigilosa.  

Conforme um dos entrevistados (E8), não era possível envolver o sindicato na fase de 

planejamento da mudança porque a relação entre empresa e sindicato, no Brasil, não é amistosa.  

A fala desse participante confirma o exposto: 

 

Nossa cultura, no Brasil, não permite; na Europa é comum você comunicar antes, mas 
aqui no Brasil não permite, a nossa relação sindicato e empresa, ela é bem diferente, 
não é uma coisa amistosa, não dava para comunicar antes. 
 
 

Apesar da decisão do grupo designado de manter sigilo sobre o processo de mudança, 

todos os entrevistados relataram a existência de “boatos” pela fábrica de que essa mudança 

ocorreria, como comentou um dos entrevistados (E6):  

 
Nós já desconfiávamos, a “rádio peão” já falava, mas daí você só acredita quando 
acontece de verdade, né”.  

 

 Essa decisão de tratar a informação da mudança de forma sigilosa trouxe algumas 

consequências para além dos boatos. Um entrevistado (E9) relatou que no planejamento da 

implementação da mudança, por haver uma preocupação muito grande com o sigilo envolvendo 

poucas pessoas, os dados utilizados nas decisões não foram precisos. O fragmento abaixo, da 

entrevista desse participante, demonstra seu ponto de vista: 

 

Talvez aquele momento era mais importante a confidencialidade do que a precisão 
dos dados, agora está se pagando um pouco mais por se manter a confidencialidade. 
Agora tem que ter um pouco mais de calma em relação ao processo de transferência. 
Mas, ele [o processo de mudança] não está sendo prejudicado a ponto de fazer mal 
[para a empresa]. Nós estamos com problemas de qualidade sim, vários problemas de 
qualidade, muitos problemas de qualidade.  
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 Um outro entrevistado (E8) fez um relato detalhado sobre os problemas enfrentados na 

implementação do projeto devido a pontos não antecipados no planejamento, pela preocupação 

em manter o caso de mudança sob o conhecimento somente de quem planejava a mudança: 

 

Eu acho que o planejamento estratégico não foi adequado. Foi assim, quando nós 
começamos a fazer essa alteração, essa possibilidade de alteração, [...] a gente fez um 
pequeno business case, um pequeno não, um enorme business case, onde a gente 
analisou os custos, as possibilidades, se cabia ou não cabia [uma planta na outra]. A 
gente fez o planejamento, o problema é que, nessa época, nós tínhamos 12 pessoas 
que sabiam na planta e essas doze pessoas assinaram um termo de confidencialidade 
que não podiam comunicar com ninguém. O problema é o seguinte: ficou um projeto 
monstruoso de levar 630 pessoas, mais de 700 máquinas usadas, preparar o terreno 
para isso, na mão de 12 pessoas, e essas 12 pessoas não se dedicaram inteiramente a 
isso, elas tinham que fazer a rotina do dia a dia delas e nas horas vagas planejar essa 
ida. Então, a margem de erro, e os erros que foram acontecendo para determinar 
recursos, humanos e financeiros foi muito grande, o que eu acho que poderia ter sido 
diferente, talvez perder mais tempo ou investir mais tempo nesse planejamento e 
envolver mais pessoas. [...] teria investido mais tempo e mais pessoas porque quando 
chega no operacional algumas coisas do processo que o gestor não sabe porque não 
faz parte do seu dia a dia, algum tipo de máquina se dá ou não dá, às vezes, algumas 
decisões que foram tomadas no nível gerencial, quando chegava no tático, no 
operacional, não dava, aí o investimento era maior, e era sempre aquilo, você não 
podia fazer cotação também [devido ao sigilo não envolveram Compras]. Então, você 
estimava, as estimativas furaram, muita coisa ficou muito fora. A gente, apesar de 
colocar um pouco de gordura no negócio, mas, mesmo assim, muitas coisas furaram 
em 100%, 120%. 
 

No período em que esse grupo planejou a mudança, em torno de sete meses (de janeiro 

a julho de 2015), foram formuladas algumas ações para que, após a comunicação, não houvesse 

grandes impactos nos clientes e nos funcionários. Dentre essas ações, podem ser apontadas: 

 A produção de um estoque que supriria os clientes, caso os funcionários ficassem 

até um mês em greve; 

 Preservação das pessoas (funcionários): 

a) fizeram um mapeamento dos funcionários-chave7. Para aqueles que o grupo 

designado achou que não aceitariam a transferência, pensou-se em estabelecer 

alguma melhoria na carreira deles para motivá-los a irem; 

b) pensaram em um pacote de benefícios que favorecesse quem estivesse 

disposto a ser transferido. 

 Decisão de levar grupo de máquinas (linhas de produção8) ao invés de desligar 

todas e transportá-las de uma vez para a outra planta; 

 Eliminação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Planta X. 

                                                           
7 Pessoas que conheciam o sistema de produção, com mais tempo de experiência. 
8Linhas de produção são os grupos de operações da fábrica que ficam dispostos em determinado layout para 
otimizar a produção, com ganho de tempo e produtividade. 
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A produção do estoque foi percebida, principalmente, pelos funcionários da produção 

como um indício de que alguma mudança aconteceria, como mencionou um dos entrevistados 

(E3). Outro entrevistado (E9) também relatou essa ação do grupo designado: 

 

Todo mundo ficou suspeitando que haveria alguma mudança porque chegavam os 
caminhões e levavam as [nome do produto] e ficamos achando que elas estavam sendo 
estocadas em algum lugar. 
 
Eles anteciparam a produção para poder cumprir essa transferência, essa foi uma 
estratégia tomada. [...] e eu acho que o maior risco que eles fizeram foi antecipar a 
produção, eles ficaram praticamente uns três, quatro meses adiantando a produção e 
eram reuniões sigilosas, fechavam a porta, e era estranho porque estavam adiantando 
a produção, mas já se sabia, um grupo seleto de pessoas, pequeno, que sabia dessa 
informação. 

 

Em se tratando das ações para tentar preservar os funcionários, os participantes do grupo 

designado pensaram, como apontamos, em alguma forma de incentivo para que empregados 

considerados importantes para as operações da planta aceitassem a transferência, como alguma 

melhoria na carreira; além disso, criaram pacotes de benefícios, tanto para quem aceitasse a 

mudança, quanto para quem fosse desligado da empresa. Mas de um modo tal que esse pacote 

favorecesse a decisão por ser transferido. O relato de um entrevistado (E8) demonstra esse 

aspecto: 

 
Nós sentávamos, mapeávamos as pessoas-chave, as pessoas que eram importantes, 
que não podiam sair do sistema [de produção], que se elas saíssem do sistema a gente 
ia ter impacto nos negócios, e aquelas pessoas que a gente sabia, imaginava que não 
iria, a gente tentou, traçou uma estratégia para que essas pessoas fossem para lá. Então, 
nesses seis a oito meses nós ficamos trabalhando nisso, pensamos em alguma carreira, 
pessoas que estavam fora da carreira dela para poder fazer com que eles tivessem uma 
motivação para ir para lá [Planta Y]. E aí, no dia da comunicação foi claro, íamos 
fazer um pacote de benefícios para quem não ia e um pacote para quem ia, mas a nossa 
estratégia, desde o início, era tentar favorecer as pessoas que estavam dispostas a ir. 

 

 Um dos entrevistados (E3) apontou que o pacote de benefícios, ao final, foi o único 

incentivo oferecido pelo grupo designado aos funcionários que decidissem ser transferidos, sem 

incluir a questão de acerto na carreira. Outros entrevistados (E6) e (E7) relataram que, no 

entendimento deles, o pacote de benefícios favoreceu a decisão pelo desligamento da empresa, 

e não o contrário, como imaginou o grupo designado. As falas desses participantes da pesquisa 

mostram esse ponto: 

 

Eu acho que, porque foi feito todo um acordo, então, quem não vai, colabora com a 
empresa, o acordo é esse. Quem não vai, colabora com a empresa, vai ser mandado 
embora com todos os seus diretos mais três salários, pesa mais, quem vai para lá, vai 
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para lá, né, vai receber o auxílio moradia, mudança, o salário, [valor da ajuda de custo] 
para a mudança. Foi tendencioso também o pacote não foi de igual para igual. 
 
Foi tendencioso para as pessoas não irem porque o bônus de quem não vai ficar [quem 
vai ser desligado], que não vai ser transferido, é bem melhor do que de quem vai ficar 
[quem vai ser transferido]. 

  

 Esse ponto colocado pelos entrevistados, de que o pacote de benefícios favoreceu quem 

decidisse sair da empresa, pode ter acontecido depois da reformulação dos pacotes, quando a 

comissão interna, a direção e os representantes do sindicato, sentaram para tratar das condições 

e garantias para os funcionários. Ou seja, o grupo designado já tinha definido um pacote, o qual 

não foi detalhado na comunicação, mas já existia e, provavelmente, após as negociações com o 

sindicato o pacote acabou sendo mais interessante para quem decidisse pela saída. 

Por meio de um jornal da cidade da Planta X9, pudemos conhecer que essa mudança foi 

comunicada, oficialmente, aos funcionários, no dia 29 de julho de 2015, data confirmada por 

um dos entrevistados (E3). Foi informado, na ocasião, que a transferência ocorreria de forma 

gradual, com conclusão prevista para março de 2016. 

A comunicação foi feita pelo gerente da planta no refeitório da empresa. Eventualmente, 

reuniões com todos os funcionários eram feitas no local para apresentar os resultados da 

empresa, mas nesse dia já imaginavam o que seria informado, devido aos boatos que existiam 

de que a transferência aconteceria. 

Algumas horas antes dessa comunicação geral, os supervisores tiveram uma reunião 

com o gerente da planta o qual informou sobre o que seria comunicado no refeitório. Depois 

dessa reunião, a supervisão de Recursos Humanos (RH) reuniu todos da área para passar a 

mesma informação e disse aos funcionários que eles tinham ficado incumbidos, juntamente 

com a enfermeira de plantão, de circular no local da comunicação e estarem atentos a algum 

sinal de crise ou problema de saúde, principalmente dos funcionários que tinham mais tempo 

de casa.  

A comunicação ocorreu bem, sem nenhuma intercorrência relacionada com pessoas 

passando mal ou muito abaladas, conforme relatou um dos entrevistados (E2). O gerente da 

planta fez algumas recomendações aos funcionários no momento do comunicado, como por 

exemplo, não voltarem para os postos de trabalho, principalmente, os operadores das máquinas 

por se tratar de maquinário pesado e poder ocasionar algum acidente — a preocupação era com 

a segurança dos funcionários. Os supervisores, de cada área, produção e administrativo, foram 

                                                           
9 Trata-se de uma notícia divulgada pela internet, de um jornal da cidade X. Porém, para manter o sigilo da empresa, 
não inserimos essa referência. 
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instruídos a chamarem seus subordinados e conversarem com eles, observando se eles estavam 

abalados.  

Um dos participantes da pesquisa (E2) mencionou que, no mesmo momento em que o 

gerente da planta estava comunicando aos funcionários, um representante da empresa estava 

passando a mesma informação para o sindicato dos metalúrgicos.  

Durante a comunicação, não foi apresentado o cronograma ou o plano de ação para a 

implementação do projeto. Esse cronograma existia, mas ficou sob o conhecimento apenas do 

grupo designado. 

Foi afirmado que todos os funcionários do administrativo e da produção estavam 

convidados para ir para a Planta Y e que seria formada uma comissão para tratar dos termos da 

transferência, em conjunto com os representantes do sindicato da categoria.  Foi informado, 

também, que os funcionários deveriam dar uma resposta sobre se iriam ou não com a empresa 

no prazo de um mês.  

Na comunicação, o gerente da planta falou que seria criada uma comissão para, 

juntamente com os representantes do sindicato, tratar dos termos da transferência (acordo). No 

âmbito do grupo designado, já havia a definição de pacotes de benefícios para os funcionários 

que aceitassem ou não ser transferidos, conforme um dos entrevistados (E8). Também, foi 

informado que seriam feitas visitas para a Planta Y a fim de os funcionários conhecerem a 

fábrica e a cidade. 

Alguns entrevistados comentaram a questão do prazo dado para que os funcionários 

tomassem suas decisões, considerando o prazo curto para tomar uma decisão de tal impacto na 

vida. Os relatos desses participantes da pesquisa (E3, E5 e E7) demonstram seus pontos de 

vista: 

Quando a empresa decidiu fazer essa mudança, fizesse um negócio mais claro, não 
pegasse tanto de surpresa, deixou o pessoal muito bagunçado, meio balançado, ficou 
ruim para o pessoal. 
 
A gente entende que poderia ter um colapso total, mas a forma como foi feita, 
demorou para falar, quando foi falar, vocês têm trinta dias para falar se vão ou não... 
e os pais de família? Não tem como. 
 
Poderia ter sido avisado com seis meses de antecedência para a pessoa ir se 
programando, e nisso a pessoa continuava realizando suas atividades normais, mas a 
[nome da empresa] teve, justamente, esse medo dessa resistência, das pessoas não 
quererem dar a mesma produtividade. 

 

Já um outro entrevistado (E2) relatou uma opinião diferente ao considerar que, em 

qualquer tempo em que essa mudança fosse avisada, seria o mesmo sofrimento: 
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Muitas pessoas falam que a [nome da empresa] poderia ter feito a comunicação antes. 
‘ Ah, a gente foi pego muito de surpresa’. Mas, eu acho que qualquer tempo, dois anos 
atrás, três anos atrás, o sofrimento ia ser o mesmo, a única coisa é que você iria dizer 
quero ou não quero. 

 

A comunicação ocorreu em uma quarta-feira e nos dias que se seguiram, quinta e sexta-

feira, os funcionários, tanto do administrativo, quanto da produção, ficaram “extasiados”, “a 

ficha não tinha caído”, “não conseguiam trabalhar”, conforme relato de um dos entrevistados 

(E5). Um outro entrevistado (E6) comentou que a produtividade caiu muito, em todos os níveis.  

No final de semana, depois da comunicação, um dos analistas entrevistados (E4) 

comentou que fez cadastro em diversos sites de busca de emprego, com medo de ficar 

desempregado. 

[...] no primeiro final de semana, depois do anúncio, eu me cadastrei em todos os sites 
que eu achei no mundo, não porque eu queria ir embora, porque de repente, muitos 
anos de uma segurança muito grande, entende, se desestabilizaram. Então, eu fiquei 
com aquela sensação. ‘Ele me convidou, eu posso mudar, mas será que eu quero 
mesmo mudar? Será que eles vão mesmo precisar de mim? Talvez eles não fossem, e 
se eles não precisarem de mim, eu vou fazer o quê, eu tenho um mês para arrumar 
emprego... meu Deus do céu! O que eu vou fazer da minha vida?’. Então, eu me 
cadastrei em todos os sites que eu encontrei no caminho. 

 

Durante o final de semana, o sindicato dos metalúrgicos fez uma assembleia,10 na sede 

da entidade, com participação dos funcionários, e decidiram iniciar uma greve para tentar fazer 

a empresa rever a decisão de transferir a planta. Um jornal digital da cidade da Planta X, 

divulgou a seguinte notícia: “no sábado (1º) houve uma assembleia reunindo trabalhadores e 

representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, na sede da entidade. Eles aprovaram uma jornada 

de lutas para manter a empresa na cidade, que garantiria cerca de mil empregos diretos e 

indiretos”.  A figura 6 mostra o momento em que foi feita essa assembleia e os funcionários 

presentes no local votando pela paralisação das operações da Planta X. 

Na segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015, os funcionários entraram em greve como 

forma de protesto contra a transferência. Alguns entrevistados relataram esse acontecimento: 

 

Fizeram [a comunicação da mudança] meio que, no meio da semana, aí no final de 
semana teve uma reunião no sindicato e na segunda-feira a fábrica estava parada, as 
pessoas já não entraram, pouquíssimas pessoas entraram (E4) 
 

                                                           
10 São reuniões que os representantes do sindicato organizam para falar sobre determinado tema de interesse dos 
funcionários e que necessita de votação para aprovação. Quando são feitas na frente da empresa, esses 
representantes vêm com carro de som, e os funcionários da produção e do administrativo saem da fábrica para que 
sejam apresentados os pontos que necessitam de aprovação e a votação seja realizada; se concordam levantam a 
mão. 
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Foi feito um processo sigiloso da tomada de decisão até o anúncio, se preocupou muito 
que o anúncio fosse fazer uma parada, que teve, na verdade, uma greve de uma semana 
(E9) 

 

Figura 6: Assembleia que decidiu pelo início da greve 

 
Fonte: Jornal digital da cidade da Planta X, publicada no dia 3 de agosto de 2015. 

 
 

Um jornal digital vinculado ao sindicato11também repercutiu a paralisação realizada 

pelos empregados da Planta X. A matéria mencionava que a economia da cidade da Planta X 

perderia uma arrecadação de cerca de R$ 40 milhões relativos a salários e impostos, sem contar 

outros impactos econômicos e, por essa razão, o vice-prefeito da cidade declarou apoio aos 

trabalhadores: “vamos lutar juntos para que a empresa não vá embora da nossa cidade”. Mas, 

segundo a reportagem, não foi informado como a administração municipal poderia interferir 

naquele processo. De fato, não houve desdobramentos. 

Nessa mesma reportagem, um funcionário que não quis se identificar protestou contra a 

maneira pela qual a empresa promoveu a mudança, “Não dão um prazo para a gente se planejar. 

Todo mundo tem dívida, tem esposa que trabalha, filho que estuda aqui. Não se muda uma vida 

assim”.  

Foi mencionada, ainda no mesmo artigo, a existência de uma nota da empresa, divulgada 

por meio de sua assessoria de imprensa, na qual informou que o presidente da companhia na 

América do Sul não estava falando sobre o assunto e que a empresa se pronunciava por meio 

de nota oficial. Segundo a nota da empresa, “a transferência das linhas seria realizada de forma 

gradual, com conclusão prevista para 2016”. A nota afirmava, também, que “aos funcionários 

da Planta X seria oferecida a possibilidade de transferência”. Sobre a paralisação, a 

multinacional disse que “respeitava o direito dos trabalhadores e reconhecia as suas 

                                                           
11 Não foi colocado o site, nem a referência, pois na notícia aparece o nome da empresa e o nome das cidades. 
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preocupações e que a gestão continuava em diálogo com os representantes dos trabalhadores”. 

Tentamos localizar essa nota, por meio dos entrevistados, e até entrando em contato com a 

pessoa responsável pelas relações públicas da empresa, mas não obtivemos sucesso. Um dos 

entrevistados (E8), ao ser questionado se houve alguma comunicação formal no mercado, 

respondeu que não. Falou que o que fizeram foram algumas reuniões nos clientes com uma 

apresentação sobre a transferência. 

Nem todos os funcionários aderiram à greve, e alguns funcionários, principalmente do 

administrativo, entraram para trabalhar. Um dos entrevistados (E4) relatou que quem entrou 

para trabalhar passou a ser hostilizado por alguns colegas de trabalho que haviam aderido à 

paralisação, pois consideraram que a greve só não acabou de outro jeito (que seria a 

permanência da empresa no local) porque nem todos aderiram. O relato desse participante da 

pesquisa demonstra essa hostilidade: 

 

As pessoas, elas ficavam...elas eram um pouco hostis, não agrediam ninguém 
fisicamente, né, [...] eles falavam assim que a gente estava ajudando a empresa a ir 
embora. 

 

Para o participante da pesquisa (E4), o sindicato passou uma mensagem para os 

empregados, principalmente da produção, de que, se houvesse uma mobilização geral, a 

empresa poderia rever sua decisão de fechar a Planta X. Para a entrevistada, o sindicato foi 

“sacana” ao passar essa mensagem já que não havia a possibilidade de reversão da decisão por 

parte da empresa, conforme demonstra seu relato: 

 

Na minha concepção, tá, eu acho que o sindicato fez exatamente o que o sindicato 
deveria fazer, mas eu acho que a posição foi, extremamente, sacana porque eles 
falaram para as pessoas: ‘se a gente se mobilizar, a empresa não vai embora’. E, 
desculpa, a empresa é uma multinacional, com direção fora, que já tinha fechado 
outras plantas em outros lugares do país, não tem essa ‘se a gente se mobilizar a 
empresa não vai’. Vai, ou vai fechar, porque é uma decisão que já estava tomada e 
que veio de fora e não era um poder que eles tinham. E o discurso [do sindicato] era 
de que a gente tinha esse poder. E tem um grande poder de manipulação de massa né, 
então, o pessoal da fábrica olhava pra gente, principalmente, o pessoal da fábrica, 
olhava pra a gente e falava assim: ‘poxa, mas você não está fazendo sua parte pra 
gente ficar’. Então, ‘você está prejudicando a minha família’. E na realidade, não, não 
tinha essa opção. 
 
 

No dia 6 de agosto de 2015, ocorreu uma audiência de conciliação no Tribunal Regional 

do Trabalho (TRT), e foi determinado pelo juiz desse tribunal que os funcionários cessassem a 

paralisação e voltassem ao trabalho.  
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Passados os dias de greve, o gerente da planta definiu a comissão interna que, 

juntamente com o Staff e com os representantes do sindicato, iniciaram as negociações dos 

termos do acordo de transferência. Durante o mês de agosto de 2015, foram feitas diversas 

reuniões para definição desse acordo, o qual foi sendo reformulado durante essas negociações, 

como afirma um dos entrevistados (E8): 

 

[...] esse pacote, houve alteração porque houve uma negociação sindical, a gente 
enfrentou alguns dias de greve aqui, aí finalmente sentamos para conversar e os 
pacotes foram mudando, mas existia um planejamento de até onde iria cada coisa. 
 
[...] é assim, a gente [grupo designado] colocou um target para esse pacote e durante 
as negociações foi atingido. E aí foi negociando e chegaram numa negociação que foi 
bom para quem ia ficar e foi bom para quem ia para lá.   
 
 

 À medida que essas negociações foram ocorrendo, foram feitas diversas assembleias 

durante o mês de agosto de 2015 para que os funcionários votassem se concordavam ou não 

com os pontos do acordo. Um dos entrevistados (E7) fez um comentário sobre essas 

assembleias: 

As reuniões do sindicato que a gente era obrigado a ir, né. Por mais que você não 
quisesse você tinha que ir, nas assembleias, você era obrigado a ir porque você tinha 
que votar, aí a gente ia, tudo, depois subia e ia tentar trabalhar, mas era insuportável. 

 

O acordo foi finalizado no dia 31 de agosto de 2015 e previa as condições, garantias e 

benefícios para os empregados.  

Para os funcionários que fossem transferidos foram definidos alguns pontos, dentre 

eles: 

 Concessão de transporte gratuito pelo prazo de três meses, contados da transferência de 

cada setor. Nesse caso, o empregado poderia ir para a Planta Y por esses três meses e 

teria até 45 dias para definir se queria ou não ser transferido definitivamente para a 

Planta Y. Caso não optasse pela transferência, teria que permanecer trabalhando durante 

os três meses. 

 Concessão de benefício (ajuda de custo) para pagamento de aluguel pelo prazo de 12 

meses, a partir da transferência do setor, com concessão de carta-fiança pela empresa; 

 Custeio da mudança (transportadora); 

 Apoio necessário para localização de imóveis e escolas na cidade do interior; 

 Estabilidade de emprego pelo prazo de um ano, a partir da efetivação da transferência 

do empregado. 
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Para os funcionários que não aceitassem a mudança, alguns benefícios foram 

definidos, desde que obedecidas algumas condições: deveriam permanecer na empresa até a 

efetivação da transferência de seu setor; deveriam manter o nível de qualidade e produtividade; 

e não deveria haver aumento de faltas ao trabalho sem justificativa. O pacote demissional 

consistiu nos seguintes benefícios:  

 Concessão de três salários nominais para todos os funcionários, além dos valores 

rescisórios; 

 Concessão de plano médico pelo prazo de três meses a partir da data de desligamento; 

 Concessão de vale-alimentação pelo prazo de um ano; 

 Concessão de treinamento de qualificação na área de metalurgia (SENAI) para os 

funcionários da fábrica.  

Os empregados que solicitassem demissão antes da transferência de seu setor não 

receberiam o pacote demissional, apenas os valores da rescisão do contrato de trabalho. 

Por outro lado, se a empresa tomasse a iniciativa de demitir um funcionário, ele 

receberia o pacote demissional. 

 Foi também garantido, no acordo, que os funcionários que faziam parte da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e os que eram representantes do sindicato teriam 

seus empregos preservados até o término das operações da Planta X. 

 Nesse intervalo, entre a comunicação e as negociações do acordo, foram realizadas 

algumas visitas para a Planta Y. Uma funcionária da Planta X, em uma conversa, comentou que 

essas visitas se iniciaram logo depois do anúncio, as quais foram realizadas em quatro finais de 

semana do mês de agosto de 2015.  

A área de Recursos Humanos criou um cronograma para a realização dessas visitas. O 

funcionário que quisesse visitar a Planta Y, tinha que fazer a sua inscrição e de sua família com 

o pessoal do RH. A empresa disponibilizou ônibus e alimentação para os funcionários fazerem 

essas visitas. Nas instalações da Planta Y, foi feita uma apresentação, pelo gerente da planta 

(mesmo da Planta X), sobre a cidade, a fábrica, imobiliárias, escolas, dentre outras informações 

para apoiar as pessoas que decidissem ir. Depois era feito um tour para conhecer a fábrica, e 

outro pela cidade. Um dos analistas entrevistados (E7) relatou a experiência que teve em uma 

dessas visitas: 

 A empresa disponibilizou um ônibus, e a gente foi lá em um final de semana e visitava 
a planta de [nome da cidade da Planta Y], a gente dava um tour pela cidade. Nesse 
dia, a gente sentou lá [na Planta Y], tudo, aí o [nome do gerente da planta] fez um 
discurso, fez uma apresentação mostrando como era a cidade. Eu gosto muito de 
observar as pessoas, eu olhava para as pessoas ao redor, eu via um desolamento, era 
desolador as pessoas, aí, o problema é que as pessoas não estavam sozinhas, não, elas 
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estavam com a família, você tinha que levar a família, olhava aquelas crianças 
pequenininhas correndo lá pelo refeitório da [nome da empresa], as famílias muito 
necessitadas, eu sei o que é, eu sou de origem muito pobre, eu sei como é isso aí, 
assim, eu comecei a chorar, eu fiquei muito abalada. Era desesperador, era 
desesperador e, em contrapartida, o [nome do gerente da planta] lá na frente falando, 
não, tem lugar para todo mundo e tal. Uma hora ele abriu para perguntas, o pessoal 
falou: ah, mas, ‘vai ter lugar para todo mundo?’,’vai ter lugar mesmo para o meu 
setor?’, ‘eu venho mesmo com minha máquina?’ Um negócio assim, sabe, minha 
máquina, uns negócios assim e eu falava assim, meu Deus do céu! Aí tá, nesse dia eu 
fiquei muito triste, muito triste mesmo, porque, assim, têm pessoas ali que 
acreditavam fielmente que esse convite do [nome do gerente da planta] era cem por 
cento, mas eu sempre soube que não era, não era, eu sempre soube que não era. Então, 
assim, eu nunca acreditei nessa palavra dele e aí ele falou aquilo, ele falava muito 
enfaticamente assim, não, todo mundo está convidado, mas só que se você pensar um 
pouco matematicamente, pensar na empresa, você ver que não, né.  

 

Em paralelo às ações de planejamento e implementação do processo de mudança, os 

agentes envolvidos com a mudança passaram a buscar sentido para o que estava ocorrendo, ou 

seja, entraram em um processo de sensemaking (WEICK, 1995; MONIN et al., 2013).  

Mesmo antes da comunicação formal, os empregados que já sabiam que a mudança 

aconteceria já iniciaram esse processo de sensemaking. E como já existiam os “boatos” pela 

planta sobre a transferência, muitos empregados podem ter iniciado essa “busca por sentido” 

bem antes.  Porém, o momento da comunicação foi, para quem não sabia com certeza, o início 

do sensemaking, que consiste em aceitar, resistir ou ignorar o processo de mudança, conforme 

Monin et al. (2013).  

Nessa busca dos empregados por dar sentido ao processo de mudança, alguns 

funcionários do RH (principalmente os analistas) ficaram com uma “carga de angústia” ao 

absorverem relatos de empregados resistentes à mudança. Mas também ouviram funcionários 

que aceitavam a mudança e a enxergavam como oportunidade de ir para o interior e ter uma 

vida mais tranquila. A fala de um dos analistas entrevistados (E2) demonstra esse ponto:  

 
Algumas pessoas falavam assim: ‘Poxa, mas justo com essa crise’[...] eu vi isso, eu vi 
o funcionário revoltado pelo que estava acontecendo, porque, na visão dele, ele não 
podia ser transferido agora, ele não tinha condições de ser transferido e manter um 
processo de transferência em outra cidade, né.[...] eu vi de tudo um pouco, pessoas 
que estão sofrendo até hoje [março de 2016], nesse martírio, se martirizando, sem 
conseguir dormir, tomando remédio.   
 
[...] aquelas pessoas talvez, mais bem resolvidas, ou que já tinham um interesse em 
mudar para o interior, daí falou: ‘não podia acontecer coisa melhor na minha vida’ e 
foi com a família, toda feliz e está super bem lá [na cidade da Planta Y], está 
supermotivado. [...] 
 
 

Ao resistir à mudança proposta pela empresa, algumas ações dos funcionários puderam 

ser observadas, tais como:  

 Falta sem justificativa; 
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 Vir para o trabalho e não fazer nada, o que ocasionou queda na produtividade, tanto 

na fábrica, quanto no administrativo, em todos os níveis hierárquicos.  

Além disso, um dos coordenadores entrevistados (E6), que já havia sido transferido, 

mencionou achar que alguns funcionários, que já tinham tomado a decisão de não serem 

transferidos, agiam de má-fé em relação à empresa:  

 

Quem não vai, sacaneia, mata peça de propósito, sabe, de verdade, tem gente que vem 
trabalhar um, dois dias na semana, quando vem. Então, é o tipo de pessoa que está 
esperando para ser mandada embora, e o pessoal [Staff ou supervisores] não manda 
e, quando mandar, vai pagar tudo para todo mundo, eu não acho justo isso. Ainda 
ficam “tirando”[zombando] o outro que está trabalhando. 
 
 

Esse mesmo entrevistado (E6) considerou que a empresa deveria ter sido mais rígida 

nesse ponto, pois, conforme o acordo homologado pelo sindicato da categoria, o funcionário 

teria que ajudar a empresa até que seu setor fosse transferido e, só depois disso, seria desligado. 

Então, segundo esse entrevistado, se a empresa percebesse que a pessoa estava “sacaneando”, 

chamaria para conversar (com o supervisor de RH junto) e, caso a pessoa continuasse, mandaria 

embora, pelo menos, sem o bônus (receberia os valores rescisórios garantidos por lei). Porque, 

segundo o entrevistado, “uma laranjinha podre contamina todo mundo”.  

O indicador absenteísmo, que é a frequência com que os empregados faltam ao trabalho, 

de acordo com Bohland e Snell (2007), apresentou um considerável aumento desde o anúncio 

da transferência da fábrica, em julho de 2015, até abril de 2016 (Figura 7), corroborando a fala 

dos entrevistados. 

Figura 7: Absenteísmo na Planta X

 
               Fonte: Informação fornecida pela área de Recursos Humanos da Planta X. 
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Essas ações de alguns funcionários, relacionadas com comportamentos resistentes em 

relação à mudança, foram observadas na Planta X, antes da transferência das áreas para a planta 

Y. Porém, não sabemos se esses comportamentos perduraram após a ida dos setores da fábrica 

para a Planta Y porque não tivemos acesso a essa planta. 

Em outubro de 2015, a primeira área produtiva começou a ser transferida. Esse foi um 

dos momentos importantes para os funcionários, tanto do administrativo, quanto da produção, 

porque foi quando perceberam, por meio do fato concreto da saída dos caminhões com as 

primeiras máquinas para serem levadas para a outra planta, que a mudança não poderia mais 

ser revertida. Até então, eles ainda tinham esperança de que a transferência não se concretizasse. 

O relato de um dos participantes da pesquisa (E3) aborda esse momento: 

 

Até um determinado momento a gente ficava pensando, ‘não vai’. Mas quando as 
máquinas foram saindo aos poucos, então, a gente foi vendo que não tinha mais jeito, 
que ia mudar mesmo. Muitas pessoas não aceitavam, os caminhões começaram a 
chegar, e as máquinas sendo desligadas e levando para [nome da cidade da Planta Y] 
e aí o pessoal começou a ver que não tinha mais jeito mesmo. Mas, até então, que 
anunciou que vai mudar, que não estava saindo nada, o pessoal pensou que era uma 
coisa que poderia reverter. 
  
 

 Quando o maquinário da primeira área transferida foi deslocado para a Planta Y e 

alocado no galpão designado para essa finalidade, foi necessário aumentar o quadro de 

profissionais da área de manutenção para fazer a instalação delas e dar o suporte necessário, 

como foi relatado por um entrevistado (E2): 

 

A empresa está enfrentando uma série de problemas nesse processo de mudança 
porque foi para lá [Planta Y], apesar de ter o espaço físico, tem toda aquela 
problemática com relação à manutenção das máquinas, né. São máquinas muito 
antigas. Então, para colocar para funcionar de novo, falando um português claro, é 
mais complicado. Então, teve que aumentar o quadro de eletricistas, de manutenção, 
justamente para dar suporte. 

 

 Após a instalação, muitas máquinas passaram a ser operadas por funcionários novos 

contratados na própria região da planta Y, já que vários empregados experientes estavam saindo 

da empresa, conforme relato de um dos entrevistados (E9): 

 

A curva de aprendizagem das pessoas que conhecem o produto, o produto é muito 
complexo [...] você não transfere conhecimento falando dez minutos para outro 
homem, entendeu, são máquinas antigas [...] aqui [na planta X] você tem que dominar 
o monstro chamado máquina velha. Então, tem vários domadores de máquina velha e 
esses domadores estão indo embora, você tem que criar novos domadores de máquinas 
velhas, com pessoas com outra cultura. 
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 Essa foi uma dificuldade porque, no começo, os produtos rejeitados por problemas de 

qualidade chegaram a 80% do que se produzia, conforme um dos entrevistados (E3). Para ele, 

após a contratação dos funcionários, a empresa poderia tê-los trazido para a Planta X para que 

pudessem treinar como operar as máquinas antes de serem levadas para a Planta Y. 

 De acordo com um dos entrevistados (E2), para a contratação desses novos funcionários, 

foi feita uma parceria entre o RH da Planta X e o RH da Planta Y, o qual mencionou, inclusive, 

que o RH planta X, estava dando a possibilidade de contratação de parentes dos funcionários 

que fossem transferidos, por exemplo, esposas de funcionários, filhos, etc. O objetivo era ajudar 

o funcionário a conseguir ir por meio de um aumento da renda.  

 Em meio aos problemas que foram surgindo durante a implementação da mudança, os 

funcionários, cada um com seu contexto social e familiar tinham que decidir se aceitavam ou 

não a transferência já que o convite para irem trabalhar na planta Y foi feito, inicialmente, para 

todos os funcionários. 

 No entanto, os entrevistados mencionaram que foram percebendo que o discurso (todos 

estavam convidados) foi mudando ao longo do tempo. Alguns deles, principalmente do 

administrativo, entenderam que não seria possível que todos fossem, pois existiam funcionários 

que exerciam as mesmas funções nas duas plantas e, como a intenção da empresa era consolidar 

estruturas para reduzir custos, não fazia sentido manter pessoas que tinham a mesma função.  A 

fala de um dos entrevistados (E1) demonstra esse ponto:  

 

Quando você une duas unidades têm pessoas que fazem a mesma atividade nas duas 
unidades e aí tem redução de quadro de funcionários. Então, apesar do convite ter sido 
feito para todos os funcionários, teve redução de quadro. 
 
 

 Uma funcionária da Planta X mencionou, em uma conversa, que o grupo que planejou 

a mudança tinha estimativas, por meio de outras plantas da empresa que fecharam, de quantos 

por cento dos funcionários eram, geralmente, transferidos (em torno de 30%). A decisão de 

convidar todos durante a comunicação visou evitar que os funcionários parassem de trabalhar 

se fosse dito que nem todos iriam. Mas, o que aconteceu foi que na produção muito pouca gente 

foi transferida, não chegou a 15%. Já no administrativo, muita gente quis ir. O grupo designado 

não imaginou que tanta gente iria aceitar a mudança no administrativo e, como já existiam 

profissionais com as mesmas funções na Planta Y, não foi possível transferir alguns deles.  

 Foi o que aconteceu com os profissionais da área de RH, os quais não foram transferidos, 

conforme relado de um dos entrevistados (E2): 
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Algumas pessoas possuem essa possibilidade de serem transferidas, outras por uma 
questão de par, como é o que acontece com o RH, vão ter que ser desligadas. Então, 
fica até onde der. 
 

 Um dos entrevistados, que fazia parte do Staff (E8), mencionou que a mudança do 

cenário externo, com consequente diminuição dos volumes de vendas, foi um dos motivos para 

que o discurso de que todos estavam convidados mudasse ao longo do tempo: 

 

A coisa que foi mais impactante foi a mudança do cenário externo [...] quando a gente 
comunicou [...] a gente tinha um budget para o ano que vem [2016] que contemplava 
todo mundo lá [na Planta Y]. O problema é que nós comunicamos em julho de 2015 
e em julho de 2015 nós tínhamos um budget que, pelos nossos cálculos, caberiam 
todas as pessoas lá, e o cenário externo mudou. Aí a gente não conseguiu, teve que ter 
cortes porque caiu [sic] em mais 30% os volumes. Então, não dava mais para ser da 
mesma forma com as pessoas, teve que ser alterada. Algumas pessoas que estavam 
caras e que eram interessantes, que teriam que ir, teve que ter um corte. [...] os volumes 
afetaram um ponto importante, que foi o convite para todo mundo. E aí está tendo 
negociações caso a caso, pessoa a pessoa para saber se vai ou não vai. 

  

 Essa justificativa de que a diminuição dos volumes ocasionou o desligamento de pessoas 

que poderiam ter sido transferidas e que não foram, foi mencionado por um outro entrevistado 

(E9). Porém, para ele, a empresa deveria ter mantido sua posição inicial, pois já tinha assumido 

um compromisso com os funcionários, e alguns deles já haviam se preparado para a 

transferência, a qual acabou não acontecendo. Um trecho dessa entrevista mostra esse relato: 

 

Eu achei assim, o discurso, ele mudou do que eles falaram no começo e do que eles 
estão fazendo com algumas pessoas, é ruim quando você assume alguma coisa e você 
muda o discurso no meio do caminho, eu acho que quando se fala alguma coisa, tem 
que ir até o fim e teve caso de pessoas que se prepararam para ir para [nome da cidade 
da Planta Y] e chegou no final, mudou o discurso, o que se falou lá atrás, ‘ah, é preciso 
cortar mais gasto ainda’, então, o que se falou lá atrás, em agosto, piorou. Bom, mas 
já não tomou uma decisão lá atrás, eu acho que se deveria manter o time, já que já 
tinha assumido um compromisso com antecedência, quando você tem um 
compromisso mesmo que verbal, demanda credibilidade. 

 

 Um outro entrevistado (E6) considerou que era desnecessário falar que todos estavam 

convidados. Para ele, no momento da comunicação, poderia ter sido informado que iriam fazer 

uma mudança, ter explicado porque iriam mudar, que era uma questão de sobrevivência, que 

tinha sido feito um business case e que o ideal era mudar daqui (cidade da Planta X) para lá 

(cidade da Planta Y). E que se manifestassem os funcionários os quais tivessem interesse em 

ir, que dariam um prazo para pensar, mas que tinham um cronograma de mudança e teriam que 

ter essa resposta no prazo.  

 Em vista dessa situação de “descrédito” de que todos estavam convidados, alguns dos 

entrevistados (E4, E5 e E6) mencionaram que abordaram seus superiores diretos para saber se 
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realmente existia vaga na outra planta para, assim, poder tomar sua decisão. Nesses casos, a 

resposta foi positiva, existia vaga, e esses funcionários foram transferidos. Outros entrevistados 

(E1) e (E7) mencionaram que seus supervisores diretos garantiram suas vagas, mas que 

tomaram a decisão de não ir com a empresa por questões pessoais (em um dos casos o 

empregado já possuía uma segunda fonte de renda).  

A postura dos superiores diretos (supervisores, gerentes, diretores), nesse processo de 

tomada de decisão dos funcionários, foi um ponto importante levantado por um dos 

entrevistados (E6). Segundo esse participante, houve casos de superiores que, rapidamente, já 

começaram a conversar com os funcionários sobre a decisão e outros demoraram mais para 

tratar cada caso em particular. Nessa última situação, os funcionários ficaram muito tempo 

angustiados, sem saber o que fazer. Na sequência, detalharemos melhor os sentimentos, 

angústias ou contentamentos, nesse processo de tomada de decisão pelo qual passaram todos 

os funcionários. 

Muitos entrevistados mencionaram que tomar a decisão pela transferência ou não (para 

aqueles que tiveram essa possibilidade) foi um processo difícil, com exceção de um dos 

entrevistados (E1) que já tinha uma segunda fonte de renda, o qual considerou o processo 

tranquilo. Vários termos foram utilizados para definir essa mudança: “drástica”, “dolorosa”, a 

mais “impactante”, “triste”, “traumática”.  

 Um ponto comum nos relatos refere-se ao fato de a mudança afetar a família como um 

todo, por ser uma mudança de cidade. Isso dificultou a ida de muitos funcionários, 

principalmente, aqueles que eram casados, com filhos. O cônjuge trabalhava, o filho estudava 

na cidade da região metropolitana. Então, tratava-se de uma mudança muito abrangente, 

pensando no âmbito pessoal.  

 Para alguns dos entrevistados (E2, E5 e E6), esse processo de mudança foi um “baque”. 

O relato de dois entrevistados demonstra isso:  

 

Para mim foi um baque, eu não esperava fazer esse tipo de mudança, e esse tipo de 
decisão e sair de uma zona de conforto justo agora que eu estava com um monte de 
coisas particulares em andamento (E2).  
 
Dá um baque. Daí você fala, ‘e agora?’, por exemplo, ‘estou dentro ou não estou’, 
segundo, ‘eu quero ou não quero’, né. Você fica com esse receio de saber se vai ser 
bom para você, a gente tende a ir para o individual mesmo, você pensa no seu 
individual, se eu quero, se eu fosse [...] é uma mudança muito grande, muda totalmente 
a vida, muda bastante (E6).  

  

 Os participantes da pesquisa que tiveram a possibilidade de serem transferidos e 

tomaram a decisão de sair da empresa apontaram algumas percepções sobre o processo de 
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mudança. Os relatos desses entrevistados (E1, E2, E3 e E7) demonstram que houve uma 

diferença em relação ao que a mudança representou para cada um deles: 

 
Então, para mim, foi tranquilo porque eu tenho um cargo de confiança, então, algumas 
informações que nós tínhamos em reuniões confidenciais, não era passado [sic] para 
todo mundo, mas eu já tinha essa informação, né. E em paralelo eu também já tenho 
uma outra atividade econômica, então, para mim não foi um impacto assim... De eu 
falar, agora vou ficar desempregada ou então vou ter que me mudar para [nome da 
cidade Y]. Para mim, eu não sofri isso, agora muitas pessoas sofreram.   
 
Para mim, como pessoa, foi um processo muito difícil, porque eu, particularmente, 
estava passando por um processo de mudança na minha vida pessoal. 
 
Para mim, eu fiquei sem chão..., imagine você está na empresa há muitos anos aqui e, 
de uma hora para outra, ela vai mudar de cidade..., você tem que mudar toda sua vida, 
mudar toda sua família, não é fácil. 
 
Para mim não foi um choque muito grande na hora que ele falou porque eu já sabia 
mais ou menos essas coisas e também três dias antes pessoas tinham me falado[não 
soube pelos boatos, soube por pessoas que já sabiam]. E eu lembro que o meu primeiro 
pensamento que eu tive quando ele anunciou, ‘eu não vou se meu marido não for’. Eu 
falei, ‘eu não vou me separar do meu marido para ir morar lá’, foi a primeira coisa, o 
critério número um que eu coloquei na mesma hora. 
 
 

 O fato de ficarem sabendo, antes da comunicação oficial, que aconteceria a consolidação 

das duas plantas, foi um fator determinante na forma como cada empregado recebeu a mudança. 

Para quem soube antes, a mudança não foi um “choque” ou “não deixou sem chão” como 

colocou um dos entrevistados. Já para quem soube no momento da comunicação oficial foi mais 

difícil.  

 Foram apontados pelos participantes da pesquisa alguns motivos que levaram os 

funcionários, da produção e do administrativo, a saírem da empresa. Um dos motivos está 

relacionado com o contexto familiar, como já foi abordado. Para um dos entrevistados (E8) 

foram dois os principais motivos. O primeiro deles seria financeiro. Segundo ele, os 

funcionários que ganhavam menores salários (até 3.000 reais) não tiveram condições de ir, por 

terem que pagar aluguel, além de todas as outras despesas. O segundo seria a existência de 

funcionários que já queriam sair da empresa, aposentados, por exemplo. Outro entrevistado 

(E7) também mencionou essa questão do salário como motivo para a saída de empregados: 

 

E salário, né, porque se um operador ganha 1500 reais, como que ele vai pagar aluguel 
lá e manter a família aqui 

 

 Outro motivo apresentado por um dos analistas entrevistados (E7) foi o fato de alguns 

funcionários já estarem insatisfeitos com a empresa, pois ela não tinha um plano de carreira 
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bem definido. Na fala desse entrevistado aparecem alguns dos motivos que levaram os 

funcionários a saírem da empresa:  

 

No geral, as pessoas estavam muito insatisfeitas, muito, principalmente porque a 
empresa não tem plano de carreira [...]. Então, as pessoas que estão saindo falaram, 
não, eu não quero mais continuar na [nome da empresa] e também pelas questões 
familiares tinha muita gente que tem pessoas que dependem deles aqui [...] a maioria 
que saiu é porque estava mesmo meio desgostoso com a empresa e também pela 
questão familiar porque é inviável. 

 

Após a ida dos setores para a Planta Y, os funcionários tinham a opção de ficar três 

meses lá, conforme já foi dito, e a empresa disponibilizou ônibus para os funcionários irem. 

Esses meses serviriam como um período de adaptação para, posteriormente, os funcionários 

poderem decidir se aceitariam a transferência ou não. Um dos entrevistados (E3) contou que 

ficou esses três meses na Planta Y, indo e vindo de transporte fretado, e um outro entrevistado 

(E5) comentou sobre essa possibilidade: 

 

Eu fiquei lá ajudando na mudança. Fiquei um período aqui ajudando a sair os 
equipamentos e fiquei outro período lá. Eu fiquei lá de outubro de 2015 a janeiro de 
2016. 
 
Não estava nos meus planos ir e aí eu falei, bom, eu vou por três meses, pelo período 
de adaptação, mas, pensando comigo, vou acabar saindo fora. [...] eu comecei a 
procurar trabalho e já comentei com meu chefe que iria pelo período de adaptação e 
em paralelo já estava de olho no mercado. Mas, o mercado está numa condição 
lastimável, muito difícil, não aparece nada[...]. Eu falei, ‘bom, é hora de ir mesmo’. 
Então eu falei, ‘eu vou’. Mas, resisti bastante. 
 
 
 

O entrevistado (E3) já tinha tomado a decisão de sair da empresa e ficou os três meses 

acompanhando a mudança de seu setor para a Planta Y. Ele voltou de lá e continuou trabalhando 

na Planta X; ia ficar até o fechamento da fábrica porque é membro da CIPA, conforme acordo 

homologado pelo sindicato. 

Um outro entrevistado (E7) que também decidiu sair da empresa, relatou que esse 

processo de mudança trouxe um certo autoconhecimento, pois não sabia que era uma pessoa 

tão conservadora e resistente à mudança. Um dos participantes da pesquisa (E9), que foi 

transferido, também mencionou que é uma pessoa “extremamente conservadora”, que não 

gostava muito de mudanças e que esse processo de mudança estava sendo traumático para ele.   

Visando auxiliar na recolocação profissional dos funcionários, tanto do administrativo, 

quanto da produção que decidiram sair da empresa foi feita uma palestra por uma consultoria 

especializada, nas instalações da Planta X. A palestra ocorreu entre fevereiro e março de 2016 
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e abordou temas como recolocação no mercado de trabalho, comportamento desse mercado, 

currículo, mudança, dentre outros assuntos. Segundo um dos empregados, em conversa, os 

funcionários que participaram falaram que a palestra foi muito boa. Essa mesma pessoa 

comentou que, para alguns funcionários do grupo de gestão (Staff, supervisores e alguns 

coordenadores) que não foram transferidos, foi oferecida uma consultoria de recolocação 

pessoal para auxiliar na busca por um novo emprego no mercado de trabalho, e esse foi o caso 

dela. 

Outros participantes da pesquisa mencionaram que já estavam, oficialmente, 

transferidos. Para isso, os funcionários eram desligados da Planta X e recontratados na Planta 

Y. 

Muitos desses participantes já transferidos atribuíram à dificuldade de recolocação no 

mercado de trabalho a decisão de outros funcionários de aceitarem a transferência, assim como 

eles, conforme pode ser contatado na fala de dois dos entrevistados (E1) e (E8): 

 
O mercado está complicado, atualmente, para se recolocar profissionalmente. E aí as 
pessoas acabaram mudando, mas mudaram assim, bem, elas estão bem reativas, elas 
já estão em [nome da cidade Y], inclusive, mas não têm um pensamento positivo, não 
encararam de forma positiva a junção das duas unidades, né. 
 
Se a gente tivesse com emprego pleno, como estava há dois anos atrás, nós teríamos 
um problema grave de levar pessoas para lá, muitas pessoas estão indo para lá, mas 
eu vejo que se em 2017, 2018, melhorar a situação econômica, muitas pessoas vão 
voltar, a não ser que se adapte bem por lá, porque deixou família aqui, muitas pessoas 
estão indo provisoriamente, e a família fica aqui, é o tipo de coisa que a gente está se 
planejando para perder profissionais daqui a uns dois anos. 
 
 

Um dos entrevistados (E4) mencionou que tomou sua decisão de ir com a empresa 

rapidamente e, por essa razão, alguns colegas de trabalho se tornaram “hostis” com ela. A fala 

desse entrevistado demonstra essa situação: 

 

As pessoas passaram a ser hostis umas com as outras e falavam para mim assim: ‘é, 
você está feliz porque vai embora’, [...] ‘você queria que fosse embora, por isso que 
você está rindo pelos corredores’, ‘não gente, não é por isso’, mas é porque eu também 
não enxergava, eu não enxergava uma possibilidade muito boa fora porque a gente já 
estava num processo de começo de crise. 
 
 

Outra situação mencionada por um dos entrevistados (E2) foi que alguns funcionários 

que seriam transferidos passaram a atribuir algumas responsabilidades que eram deles para os 

funcionários da área de RH, por exemplo, fazer o agendamento da transportadora de mudanças, 

procurar escolas na cidade do interior para seus filhos. Falavam assim: “já que a empresa quer 

que eu mude, então...”. Isso mostra um certo cinismo por parte dos empregados. De acordo com 
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Contu (2008), o cinismo é um aspecto presente na teoria sobre resistência. Também houve casos 

de o funcionário condicionar sua ida para a outra planta à contratação de alguém da família, por 

exemplo: “eu só vou se minha esposa for contratada.  

Depois de fazer sua mudança para a cidade do interior, um dos entrevistados (E6) 

mencionou que a mudança para uma outra cidade gera muito receio. Mas, a mudança não foi 

ruim, não foi um “bicho de sete cabeças” como se imaginava ser. Esse entrevistado, que mudou 

em janeiro de 2016, informou que os funcionários transferidos tendem a se aproximar uns dos 

outros. É um consenso: todos sentem muita falta da família, segundo ele, “a coisa mais difícil 

foi ficar longe da família”.   

Para outro entrevistado (E4), a “ficha cai” quando a pessoa coloca suas coisas em um 

caminhão e vai para a outra cidade. E, para ela, foi menos desesperador do que imaginava. 

Relatou, também, que ao chegar à outra fábrica se sentiu uma intrusa, mas que depois de um 

tempo, não se sentiu mais assim e passou a sentir satisfação de ver o projeto nascendo. 

A saída de alguns funcionários e a transferência de outros fez com que a quantidade de 

funcionários da fábrica da cidade X sofresse uma alteração importante, comparando julho de 

2015 (quando foi feita a comunicação) e abril de 2016. A Tabela 1 demonstra essa diferença. 

 

Tabela 1: Quantidade de funcionários que trabalhavam na Planta X e quantidade de 

funcionários transferidos para a Planta Y. 

  Julho/2015 Abril/2016 

Total de funcionários 680 242 

Homens 616 220 

Mulheres 64 22 

Transferidos (homens e mulheres) - 112 

Fonte: Informações fornecidas pela área de Recursos Humanos da planta X. 

 

Para compreender melhor o que ocorreu até abril de 2016: eram 680 funcionários em 

julho de 2015; desse total, 242 funcionários ainda trabalhavam na Planta X, em abril de 2016. 

Ainda daquele total, 112 funcionários foram transferidos para a Planta Y, em períodos distintos.  

Portanto, 326 funcionários foram desligados da empresa, o que representa 48% do total 

de funcionários que trabalhavam em julho de 2015. A perspectiva da direção da empresa é que, 

entre junho e julho de 2016, sejam encerradas as operações da Planta X. 
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A fala de um dos entrevistados (E9), que foi transferido e a mudança estava sendo 

traumática para ele, expressa alguns de seus sentimentos e dos funcionários da Planta X em 

relação ao encerramento das operações da planta:  

 

Eu vejo muito as pessoas da produção que ficaram chateadas, pessoas que gostam da 
empresa. As pessoas que não tinham vínculo nenhum, para elas não teve problema 
nenhum, muitas pessoas antigas ficaram felizes, assim, não pelo fato da empresa sair 
de [cidade da Planta X], da empresa fechar, felizes porque fizeram a parte delas ao 
longo de trinta, quarenta anos. É uma empresa, vamos dizer assim, familiar, eu 
conheço muitas pessoas antigas lá, e de certa forma, eu sinto um ar de tristeza. [...] eu 
vi muitas pessoas crescerem, muitas pessoas criarem os filhos, as festas, os momentos 
de economia terrível que a gente tinha que trabalhar só de segunda a quinta, sexta feira 
não, com redução de salário, em 96, tinha que fazer redução de custo exacerbado, 
forte, depois, quando estava bem dava promoção, fazia festa, comemorava, passei por 
tudo quanto é momento na empresa. 

 

Em uma visita realizada na Planta X, no dia 08 de março de 2016, foi observado que os 

empregados que trabalhavam no local estavam visivelmente tristes, alguns falando: “vou sair 

em tal data”.  Outros que queriam ser transferidos, mas que ainda não estavam com a situação 

definida.  

4.2 Interpretando os Resultados 
 

Ford, Ford e D’Amelio (2008) afirmam que uma das implicações de se considerar a 

resistência como uma construção que ocorre nas relações diz respeito à mudança de foco de um 

fenômeno privado ou interno para comportamentos públicos e ações observáveis que constitui 

a interação entre agentes e receptores, assim, o que é rotulado como resistência torna-se uma 

transação observável entre agentes e receptores.  

Por meio do processo de mudança pesquisado, pudemos notar o quão disseminado pela 

literatura e pela gestão é a perspectiva de ocorrência de resistência nos agentes chamados de 

receptores da mudança. Já se esperava que ela surgiria entre aqueles que não faziam parte do 

grupo designado tão logo a mudança fosse comunicada, e isso é o que Ford, Ford e D’Amelio 

(2008) chamam de efeito das expectativas. Havia uma expectativa do grupo designado de que 

ocorreria uma greve depois que a mudança fosse anunciada aos empregados, a qual foi prevista 

pelo grupo devido à força que o sindicato da categoria possui para intervir nas situações que 

envolvem as empresas do setor e os empregados, agindo em favor desses últimos. Dessa forma, 

o grupo se preveniu, por meio da produção de um estoque excedente de produtos, para que 

fosse possível ficar até um mês em greve. 
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Valendo-se dessa abordagem tradicional de resistência, pode-se deduzir que, no 

momento em que a direção corporativa da empresa onde ocorreu o processo de mudança 

focalizado neste estudo determinou o “cumpra-se” para a consolidação das duas plantas, todos 

os funcionários da Planta X, independentemente do nível hierárquico, tornaram-se receptores 

da mudança. Nesta perspectiva, só existiram receptores da mudança para “fazer a mudança 

acontecer”.  Porém, quando o gerente da planta criou o grupo designado para a implementação 

da consolidação das plantas, os funcionários que faziam parte desse grupo passaram a ser 

agentes da mudança. 

Olhando por esse aspecto, podemos entender que a resistência poderia surgir nesse 

grupo que ficou responsável pelo planejamento e implementação da mudança, já que eles 

também foram receptores da mudança. Esse grupo teve de planejar e implementar uma mudança 

não desejada. Conforme um dos entrevistados (E8), toda a liderança da América do Sul e a 

liderança da Planta X não achavam que a consolidação das duas plantas era a melhor opção. 

Dessa forma, os funcionários que fizeram parte do grupo designado, ao não concordarem com 

o fechamento da Planta X, podem não ter se dedicado como deveriam para a implementação da 

mudança. O mesmo entrevistado mencionou que esse grupo não se dedicou integralmente ao 

processo de mudança, que o planejamento ocorria nas horas vagas. Poderíamos perguntar, no 

entanto: o que seria mais importante do que o fechamento da planta naquele período? As 

atividades do dia a dia da Planta X deixariam de existir tão logo as duas plantas fossem 

consolidadas. Isso nos leva a crer que esse grupo poderia estar em um processo de resistência à 

mudança e, ao não dar foco para a implementação da mudança, podem ter atrasado o 

fechamento da Planta X (sem a intenção explícita), em um processo de sensemaking de 

distanciamento. 

A ocorrência de resistência nos agentes de mudança foi apontada por alguns autores 

(DENT; GOLDBERG, 1999; FORD; FORD; D’AMELIO, 2008; SONENSHEIN, 2010). Ford, 

Ford e D’Amelio (2008), consideram, além disso, que esses agentes contribuem com ações para 

a geração de resistência em outros agentes (denominados receptores por esses autores) 

envolvidos com a mudança por meio de suas interações.  

Neste sentido, foram identificadas contribuições do grupo designado para a ocorrência 

de resistência à mudança, por meio de suas ações, em outros agentes envolvidos com a 

mudança. Uma dessas contribuições refere-se à quebra de acordos, conforme Ford, Ford e 

D’Amelio (2008). No anúncio oficial da decisão pela consolidação das plantas, o gerente da 

planta informou a todos os funcionários presentes no local que a empresa se dispunha a 

transferir todos os empregados que quisessem ir para a Planta Y.  Entretanto, nas entrevistas e 
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conversas, foi relatado que essa narrativa foi mudando ao longo da implementação do processo 

de mudança. O grupo designado passou a comunicar que, devido à redução nos volumes de 

vendas, entre o final de 2015 e o início de 2016, não seria mais possível que todos fossem, 

principalmente os funcionários administrativos. Essa mudança na narrativa representou uma 

quebra de acordo — pode ser visto, também, como uma falha na comunicação — entre a empresa 

(representada pelo gerente da planta) e os funcionários da Planta X.  

Sonenshein (2010), ao utilizar o conceito de Eisenberg (1994), identificou nos 

resultados de seu estudo a existência de ambiguidade estratégica por parte dos gerentes 

envolvidos com a implementação de uma mudança estratégica. De acordo com essa concepção 

de ambiguidade, os funcionários podem ter variadas interpretações sobre uma mudança devido 

às mensagens que foram passadas pelos gestores que foram, intencionalmente, ambíguas 

(SONENSHEIN, 2010).  

Essa narrativa do gerente da planta (de o convite se estender a todos os funcionários e, 

depois, não mais), planejada pelo grupo designado e informada de forma contundente, foi 

entendida por alguns entrevistados como uma estratégia para evitar que os funcionários 

parassem de trabalhar — o que ocorreu mesmo assim. Nesse convite, parece-nos que existiu 

“ambiguidade estratégica”, pois alguns funcionários entenderam que o convite era concreto, 

real (produção, principalmente), enquanto outros (administrativo) já perceberam que não seria 

possível a ida de todos. A fala de dois participantes da pesquisa (E5 e E7) demonstra esse ponto, 

ambos eram analistas e sabiam da mudança pelos “boatos”: 

 

Depois de ter sido anunciado que todos estávamos convidados, nós sabíamos que não 
teria vagas para todos, eu sempre soube. 
 
[...] todo mundo está convidado, mas só que, se você pensar um pouco 
matematicamente, pensar na empresa você vê que não, né. [...] as pessoas 
[funcionários] deveriam entender, assim, que a empresa, ela não vai levar todo mundo, 
mas mesmo assim a mensagem subliminar, vamos dizer assim, não foi entendida, não 
ficou claro. 

 

Porém, o que se pretendia não foi o que ocorreu, e assim se pode pensar que Ford, Ford 

e D’Amelio (2008) estavam certos na medida em que consideraram ambiguidade como uma 

falha de comunicação. 

Podemos considerar, também, que houve violação da confiança por parte do grupo 

designado em relação ao demais agentes envolvidos com a mudança em se tratando do prazo 

de um mês dado para os empregados tomarem suas decisões, os quais se sentiram, de certa 

forma, injustiçados, considerando suas histórias na empresa. Conforme Ford, Ford e D’Amelio 
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(2008), utilizando-se de resultados de pesquisas sobre justiça (FOLGER; SKARLICKI, 1999; 

SHAPIRO; KIRKMAN, 1999), quando as pessoas vivenciam injustiças, respondem em forma 

de ressentimento ou um senso de retribuição, o que pode resultar em comportamentos 

negativos, como baixa produtividade, baixa qualidade na execução do trabalho e baixa 

cooperação e, em casos mais extremos, sabotagem ou comportamentos mais agressivos, os 

quais, geralmente, são rotulados como resistência. 

Contu (2008) destaca que misbehaviour se sobrepõe à resistência nas organizações e 

pode se manifestar como um mecanismo contra as práticas gerenciais ou como uma forma de 

poder exercido pelos empregados em relação à liderança. A autora faz um paralelo entre as 

práticas de controle e a resistência dentro das organizações e foca seu estudo no cinismo por 

ser um aspecto presente na teoria sobre resistência. Em se tratando do processo de mudança 

pesquisado, esse “misbehaviour” de alguns funcionários se revelou como um mecanismo 

contrário ao fechamento da Planta X, após o anúncio da consolidação. 

Este estudo identificou ações, envolvendo funcionários da fábrica e do administrativo 

para atrasar ou impedir o fechamento da Planta X. A greve que os funcionários fizeram, 

incentivados pelo sindicato, para tentar fazer a empresa rever sua decisão e não transferir a 

fábrica foi um exemplo dessa resistência.  

Marques et al. (2014) identificaram que a pressão de um grupo pode gerar resistência 

individual à mudança. Isso acontece quando um grupo passa a desencorajar um colega de 

trabalho a aceitar a mudança proposta. Durante a greve, os funcionários que não aderiram 

foram, de certa forma, pressionados pelo grupo de empregados que participaram da paralisação 

cujo objetivo era que houvesse participação do maior número de funcionários e que eles 

pudessem contribuir para a permanência da empresa no local. 

Nós não identificamos apenas (re)ações relacionadas com resistência à mudança em 

nosso estudo. Constatamos que houve caso de funcionários que viram a mudança para uma 

cidade do interior como uma oportunidade de poder ter uma vida mais tranquila.  

Identificamos, também, que a resistência ou aceitação à mudança não é constante ao 

longo da implementação de um processo de mudança. Houve relatos os quais mostraram que, 

em um primeiro momento, muitos funcionários foram resistentes, porém à medida que a 

mudança foi acontecendo passaram a aceitá-la.  

Piderit (2000) defende que a resistência à mudança organizacional seja composta por 

uma ambivalência nas reações dos receptores da mudança, que se revelam por meio de reações 

negativas e/ou positivas. Identificamos essa ambivalência nas (re)ações em vários atores 

envolvidos com a mudança porque até mesmo o grupo designado e os demais integrantes da 
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liderança da Planta X não viram de forma positiva a consolidação das duas plantas e, com o 

passar do tempo, tiveram que aceitar a mudança, apesar de não concordarem com ela.  

Um dos aspectos relacionados com a aceitação do processo de mudança refere-se ao 

sentido que cada empregado deu para a mudança (sensemaking). Monin et al. (2013) entendem 

que o processo de sensemaking envolve aceitar, resistir ou ignorar (distanciamento) a mudança 

proposta. Além disso, o sensemaking está relacionado com sensegiving, que é a tentativa de 

influenciar o sensemaking de outras pessoas, geralmente exercido pelos gestores.  

Um processo de sensegiving ocorreu entre os representantes do sindicato e os 

empregados quando os primeiros incentivaram a greve passando a mensagem que a empresa 

poderia rever sua decisão embora eles não tivessem esse poder. 

Alguns entrevistados demonstraram, por meio de suas falas, que também houve essa 

tentativa por parte do grupo designado de influenciar o sensemaking dos funcionários. Os 

trechos das entrevistas, o primeiro de um entrevistado da liderança e os outros de analistas, 

demonstram essa tentativa: 

 

 [...] é diferente de outras plantas da [nome da empresa], essa foi a primeira planta que 
convidou todo mundo para ir (E8). 
 
Ainda que [Planta X] teve essa possibilidade [de transferência]. [...]  Teve planta que 
fechou sem possibilidade de transferir, fechou e pronto, aqui em [Planta X] ainda teve 
essa possibilidade de transferência (E2). 
 
Pelo menos, tenho trabalho. [...] graças a Deus eu ainda tive essa oportunidade [de ser 
transferido] (E5). 

 

A intenção por trás da tentativa de influenciar o sensemaking dos funcionários ocorreu, 

principalmente, para motivar o processo de aceitação e a transferência dos empregados que o 

grupo designado considerou como chave. 

Porém, a suposição, neste estudo, é que a resistência se deu, especialmente, por meio da 

saída dos funcionários da Planta X12(quase metade, considerando abril de 2016). Os 

funcionários que saíram primeiro foram aqueles com menor tempo de empresa. Essa 

constatação vai ao encontro dos resultados encontrados por Chaves (2005), os quais mostraram 

que quanto maior o tempo de serviço dos funcionários, maior era a resistência à mudança. A 

tabela 2 mostra o tempo médio de casa dos funcionários da Planta X, comparando julho de 2015 

e abril de 2016, confirmando o que foi exposto.  

                                                           
12 Não sabemos, dos que saíram, quantos saíram porque quiseram; se alguém foi demitido sem o pacote; quantos 
saíram e não queriam sair.  
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Tabela 2: Tempo médio de casa e média da idade dos funcionários da Planta X 

  Julho/2015 Abril/2016 

Número de funcionários 680 242 

Tempo médio de casa  10 anos 15 anos 

Média de idade  37 anos 42 anos 

Fonte: Informações fornecidas pela área de Recursos Humanos da Planta X 

 

A média de idade dos funcionários que trabalhavam na Planta X também aumentou, 

considerando a quantidade de funcionários existente em julho de 2015 e a do mês de abril de 

2016. Isso mostra que a resistência (em sair da empresa) é mais comum nos funcionários mais 

velhos e com mais tempo de casa, no processo de mudança analisado. 

Identificamos, nesta pesquisa, a existência de ações e (re)ações que ocorreram durante 

a implementação da mudança, com o envolvimento de gestores de diferentes níveis, gestores e 

empregados e colegas de trabalho (pares). Essa constatação de que existiram ações as quais 

abrangeram diferentes agentes envolvidos com o processo de mudança reforça o ponto 

defendido em nosso estudo, de que todos são agentes durante a implementação de um processo 

de mudança. Neste sentido, entendemos que as manifestações de resistência ocorreram por meio 

das ações de diferentes atores no processo de consolidação das plantas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste estudo foi compreender como a resistência é construída na relação entre 

agentes em um processo de mudança organizacional. Para atendê-lo, focalizamos a 

consolidação de duas plantas pertencentes a uma divisão de uma indústria da cadeia 

automobilística. 

Consideramos que atendemos ao objetivo do estudo por meio do alcance dos seguintes 

objetivos específicos: 1) descrever o processo de mudança organizacional; 2) descrever e 

analisar as ações dos agentes envolvidos com o processo de mudança organizacional e 3) 

descrever e analisar as relações entre os agentes. 

Na descrição do processo de mudança consideramos contexto, conteúdo, processo e as 

consequências da mudança, conforme Armenakis e Bedeian (1999). Ao abordarmos o processo 

e as consequências da mudança, identificamos as ações e (re)ações dos agentes ao longo da 

implementação da mudança. Por meio dessas ações e (re)ações foi possível mostrar a 

construção da resistência à mudança, além de outras reações, como distanciamento e aceitação 

da mudança.  

Este estudo se propôs a mostrar que a resistência é uma construção entre agentes, que 

não é a proposta tradicionalmente adotada na literatura sobre o tema, que considera a resistência 

como localizada nos receptores da mudança, os quais são rotulados como obstáculos ou 

barreiras, enquanto os agentes da mudança são encarados como vítimas dessa reação dos 

receptores. Contrapondo-se a essa visão tradicional, Ford, Ford e D’Amelio (2008) propõem 

uma reformulação da resistência abordando que ela se dá nas relações. Mesmo esses autores 

que apontaram uma nova direção mantiveram os termos agentes e receptores da mudança. Neste 

estudo, foi possível observar o poder dos chamados receptores por meio de ações que visaram 

à imposição de condições para aceitar ou não a mudança proposta pela empresa, geralmente 

com a utilização de pares que representavam a empresa, como a área de Recursos Humanos, e 

isso revelou que os receptores também agem para modificar uma mudança proposta. Muitas 

dessas ações revelaram a resistência que os agentes demonstraram durante a implementação do 

processo de mudança aqui focalizado, que foi identificada em todos os níveis hierárquicos. 

A resistência é uma construção na qual as ações executadas pelos agentes geram 

(re)ações que se desenvolvem durante a implementação e continuam gerando outras reações, 

como um processo contínuo de ações e (re)ações dos agentes ao longo do tempo. Da mesma 

forma, o processo de mudança pesquisado foi uma construção iniciada antes do que se 

considerou como marco inicial deste estudo e se estendeu para além do final do cronograma, 
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ou seja, esse processo teve início anos antes, em 2008, e terá desdobramentos no futuro quando 

se efetivar a consolidação das plantas e além. 

O processo de mudança que pesquisamos não é um tipo comumente retratado nos 

estudos de resistência. Geralmente, os estudos tratam de mudanças de tecnologia, 

reposicionamento / gestão estratégica ou implementação de programas de gestão, dentre outros. 

O processo de mudança estudado é um caso extremo porque ela é física, de local. Houve 

situações de resistência, mas no final os empregados tiveram que escolher (para os que tiveram 

essa opção) entre o desligamento da empresa ou a transferência para a outra planta. É tanto que, 

ao realizar as entrevistas, o termo “mudança” se tornou ambíguo. 

É válido mencionar que desenvolver esta pesquisa com o tema resistência à mudança 

organizacional, em uma abordagem qualitativa, não foi tarefa fácil. A dificuldade se deu pela 

necessidade de entendermos, de perto, por meio dos relatos, das histórias contadas pelos 

participantes da pesquisa, como ocorreu a implementação do processo de mudança. Conhecer 

a partir dos participantes do processo como a consolidação se deu, envolveu identificar as ações 

dos agentes, e muitas dessas ações não foram consideradas acertadas com o passar do tempo. 

Foi como se os entrevistados estivessem mostrando as falhas ou os problemas surgidos. Dessa 

forma, no final do período pesquisado em campo, passamos a sentir que a própria pesquisa 

causou “resistência” no acesso aos entrevistados, às informações adicionais e, sobretudo, à 

planta Y, visto que no início da pesquisa consideramos visitá-la, porém o acesso mais à frente 

não foi permitido.  

Não acessarmos a planta Y foi uma das limitações de nossa pesquisa porquanto não foi 

possível verificarmos o desenrolar de algumas ações, por exemplo, conhecermos como estava 

funcionando a primeira área da produção que foi transferida. Uma outra limitação diz respeito 

à baixa participação do pessoal operacional, que fez com que o processo de mudança fosse 

retratado mais sob a perspectiva dos empregados do administrativo.  

No tocante às contribuições do estudo, podemos destacar que sua colaboração foi 

mostrar, a partir de um estudo empírico, a abordagem da construção da resistência nas relações. 

Outra contribuição é na proposição de que na construção da resistência todos são agentes, visto 

que quem formula a mudança também resiste a ela e contribui com ações para a geração de 

resistência em outros agentes; por outro lado, quem era considerado como um receptor que 

tinha sua participação na implementação da mudança, mas não exercia ação para modificá-la, 

apenas a adotava e se adaptava, revelou-se por meio deste estudo como um agente que também 

executa ações as quais podem modificar o curso da mudança. 
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A contribuição desta pesquisa para a gestão refere-se à reflexão que os gestores podem 

fazer no sentido de que suas ações podem contribuir com o fenômeno da resistência. Além 

disso, podem observar que, por mais que um processo de mudança seja planejado, sempre 

surgem consequências não antecipadas. É importante sublinhar, ainda, que o comportamento 

mimético (imitação) em relação a outros processos de mudanças vivenciados dentro da empresa 

ou em relação a processos experienciados por outras empresas nem sempre é a melhor opção e 

resulta em sucesso, porque as relações se desenvolvem com agentes diferentes, em contextos e 

momentos diferentes. 

Entendemos que esta pesquisa também contribuiu para “dar voz” ao público participante 

da pesquisa que, por meio de seus relatos e suas histórias, puderam expressar seus diferentes 

olhares sobre o processo, que, no caso particular desta pesquisa, estava trazendo significativo 

impacto em suas vidas. 

Como o processo de mudança continua, propomos como sugestão de pesquisa um 

estudo longitudinal com o objetivo de conhecer esses desdobramentos da consolidação das 

plantas. Outra sugestão de pesquisa diz respeito à realização de estudos sob a abordagem de 

que a resistência é construída nas relações em outros tipos de processos de mudança 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido - organização 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido – participantes da pesquisa 

 
Gostaríamos de convida-lo(a) a participar do projeto de pesquisa “Construção da resistência à 
mudança organizacional na relação entre agentes”, que se propõe a compreender como ocorrem as 
reações dos envolvidos em um processo de mudança organizacional.  
 
Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de entrevista semi-estruturada individual, 
observação não participante e documentos. A entrevista será conduzida pela Mestranda e, tanto os 
instrumentos de coleta de dados, quanto o contato interpessoal, oferecem riscos mínimos aos 
participantes. 
 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à Mestranda para o esclarecimento de eventuais dúvidas 
e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As 
informações coletadas serão gravadas (em formato de áudio), transcritas para permitir melhores 
condições de tratamento dos dados pela Mestranda e analisadas em conjunto com a de outros 
participantes.  
 
Será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, no que concerne 
aos nomes dos participantes (apenas a Orientadora e a Mestranda terão acesso a essa informação). Tanto 
no relatório final da pesquisa, quanto em artigos acadêmicos dela derivados, será mantido o anonimato 
dos entrevistados, da organização onde trabalham e do local de realização da entrevista.  

 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da 
Consolação, 930 - Ed. João Calvino - Térreo. 
 
Desde já agradecemos sua colaboração. 
 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pela 
Mestranda. Estou ciente que a participação é voluntária e que, a qualquer momento, tenho o direito de 
obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. 

 
Nome do(a) Participante:_____________________________________________________ 
 
Assinatura do(a) Participante:____________________________________________________ 

 
Declaro que expliquei ao(à) participante os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 
eventuais riscos/desconfortos, a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 
prejuízo, assim como, esclareci as dúvidas apresentadas. 
 

 
São Paulo,         de                                de 201   . 

 
 
Juscely Reis Matos                                         Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 
          Mestranda                                                                                                          Orientadora 
                                                                                                                    Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 
                                                                                                                    Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA 
                                                                                                                         Rua da Consolação, 930 - CEP 01302-907 –  
                                                                                                                                    Consolação - São Paulo – SP 
                                                                                                                                           Tel: (11) 99832-6768 
                                                                                                                                  E-mail:silviarussi@mackenzie.br 

 



91 
 
APÊNDICE C –Guia de entrevistas 
 

Construção da resistência à mudança na relação entre agentes 

 

Características do participante:  

Sexo:  

Idade:  

Escolaridade: 

Tempo que trabalha na empresa:   

Cargo/função atual: 

 

Objetivo da pesquisa:  

Compreender como a resistência é construída na relação entre agentes em um processo 

de mudança.  

 

      0.Assinatura do TCLE. 

1. Relato sobre a trajetória profissional na empresa. 

2. Já participou de processos de mudança organizacional?  

Comente um pouco como é que foi essa experiência, como é que viu isso acontecer, 

qual foi a vivência nesses processos de mudança. 

3. Algum desses processos de mudança foi marcante? 

Então vamos falar sobre esse processo. 

4. E porque foi marcante? 

5. Processo de mudança em curso. Como está sendo essa experiência? 

- Como soube? Quando? Por quem? De que maneira, informal ou formal? 

- Situações marcantes, problemas, soluções. 

- Significado do processo de mudança para o agente. 

6. Algo que queira acrescentar ou perguntar. 

 

 

 

 

Data:                                            Duração da entrevista:
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APÊNDICE D – Planilha utilizada para identificar as ações / (re)ações e os agentes 

Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Análise da possibilidade de junção das duas 

plantas da mesma divisão em 2008, 2010 e 

2011.  

Staff Decisão de não fazer a 

unificação 

Alta 

direção / 

corporação 

A decisão do fechamento da fábrica da 

cidade X foi a quarta análise que Staff 

fez, achavam que seria mais uma, que a 

unificação não se concretizaria (E8) 

No início de 2015 - Decisão de fechar a fábrica 

da cidade X e transferir suas operações para a 

cidade Y. 

* Staff local não participou da decisão, apenas 

passavam informações para a matriz, 

legislação ou algo mais específico. 

Alta direção / 

corporação 

Designação de um grupo para 

planejar e implementar a 

mudança 

Gerente da 

Planta 

Planejamento estratégico não foi 

adequado. O projeto ficou "monstruoso" 

na mão de poucas pessoas que não se 

dedicaram inteiramente a isso, 

continuaram fazendo suas atividades do 

dia-a-dia. 

Talvez tivesse sido investido mais 

tempo no planejamento e envolvendo 

mais pessoas; 

Quem participou foi a gestão e quando 

vai para o operacional alguns detalhes 

de máquinas de equipamentos os 

gestores não sabem; 

Muitos custos estimados foram maiores 

em 100%, 120% (E8) 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Planejamento da implementação da mudança. 

Decidiram manter sigilo sobre a transferência. 

Fizeram Business Case: analisaram os custos, 

as possibilidades, se cabia uma planta na outra 

ou não. Definiram ações, dentre elas: 

* Fazer estoque de produtos caso houvesse 

greve dos funcionários com duração de até um 

mês; * Tentar preservar as pessoas - 

mapeamento das pessoas chaves, importantes 

para os sistema de produção; favorecer quem 

estava disposto a ir; * Levar grupo de 

máquinas ao invés de desligar todas e levá-las; 

* Definir pacote de benefícios para quem fosse 

ou não para a outra planta; * Manutenção de 

um único CNPJ; 

Justificativas para transferir a fábrica da cidade 

X para a cidade Y e não o contrário: maior 

facilidade de escoar carga, centro tecnológico 

mais equipado, maior espaço físico, seria mais 

caro o contrário porque teria que construir  

 

Grupo 

designado 

    Não envolveram pessoas com 

experiência desde o começo, 

acarretando problemas operacionais 

(sigilo); 

Criação de estoque e as pessoas 

suspeitaram que haveria alguma 

mudança; 

Processo estratégico sigiloso; 

levaram as máquinas e colocaram 

pessoas inexperientes para operá-las, 

ocasionando 80% de rejeição dos 

produtos no começo das operações na 

cidade X / não previram problemas com 

instalações 

O incentivo da gestão para as pessoas 

irem foi só o pacote de benefícios; 

Maior foco em produtividade e 

qualidade; pessoas ficaram para trás. 

Não estava tendo feedback. Alguma 

coisa com as pessoas já estava fraco 

(E2) 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Comunicação geral para todos os funcionários 

da empresa sobre fechamento da fábrica da 

cidade X e sua transferência para a cidade Y 

* Reuniu a supervisão antes; 

* A área de Recursos Humanos também soube 

antes. 

O RH e a enfermeira ficaram observando as 

pessoas no momento da comunicação, caso 

alguém passasse mal 

Gerente da 

Planta 

Voltaram para as áreas, mas não 

trabalharam mais neste dia (E6); 

No dia seguinte ao anúncio 

ninguém conseguia trabalhar 

(E5) 

Queda de produtividade, tanto 

na fábrica quanto no 

administrativo, em todos os 

níveis (E6). 

Durante o final de semana 

alguns funcionários fizeram 

cadastro em sites de busca de 

emprego (E4) 

Um período depois da 

comunicação, as pessoas 

passaram a faltar ao trabalho 

sem satisfação ou vir trabalhar e 

não fazer nada (E2).  

Administrat

ivo e 

Produção 

Durante a comunicação o Gerente da 

Planta recomendou que as máquinas não 

fossem ligadas, que as pessoas não 

voltassem aos postos de trabalho; 

Algumas pessoas que não faziam parte 

do grupo designado já sabiam; 

No mesmo momento que Gerente da 

Planta estava comunicando os 

funcionários, um representante da 

empresa estava informando o sindicato 

dos metalúrgicos. 

Existiam fortes boatos na fábrica de que 

a planta seria transferida. 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Greve de quatro dias 

* Envolveram a prefeitura da cidade X para 

tentar reverter a decisão da empresa; 

* Falaram para os funcionários que se os 

mesmos se mobilizassem a empresa não iria 

embora (na verdade não tinha essa opção); 

Porém, a decisão foi tomada pela direção de ir 

e não tinha o que fazer 

Representant

es do 

Sindicato 

A maioria dos funcionários 

aderiu à greve; 

Algumas pessoas do 

administrativo e alguns "gatos 

pingadinhos" da fábrica não 

aderiram à greve (E7) 

Administrat

ivo e 

Produção 

  

Criação de comissão interna para tratar dos 

termos da transferência (acordo) juntamente 

com a gerência e com os representantes do 

sindicato dos metalúrgicos 

Gerente da 

Planta 

Realização de diversas reuniões 

durante o mês de agosto de 2015 

para tratar do acordo que previa 

um pacote de benefícios para 

quem fosse transferido e outro 

pacote para quem decidisse se 

desligar da empresa. O acordo 

foi concluído no 31 de agosto. 

Comissão 

Interna + 

gerentes + 

representan

tes do 

sindicato 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Ação judicial que determinou que os 

funcionários voltassem ao trabalho 

Juiz  Funcionários voltaram ao 

trabalho 

Administrat

ivo e 

Produção 

Os funcionários perceberam que já era 

uma decisão definitiva da empresa, que 

não tinha como reverter (E3); 

Teve gente que falou que a greve só não 

terminou de outro jeito porque nem 

todos aderiram (E5). 

Realização de assembleias para votação dos 

termos do acordo  

Representant

es do 

Sindicato 

Participação nas assembleias - 

todos eram obrigados a 

participar (E7).  

Administrat

ivo e 

Produção 

  

Fizeram reuniões nos clientes com uma 

apresentação sobre a transferência 

Grupo de 

gestão 

Manutenção do fornecedor Clientes   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Criação de um cronograma de visitas para a 

planta da cidade Y 

RH da Planta 

X 

Participação de alguns 

funcionários 

Administrat

ivo e 

Produção 

O funcionário tinha que se inscrever no 

RH e inscrever também os membros da 

família que iriam junto. A empresa 

disponibilizou ônibus e alimentação. 

Chegando na cidade era feita uma 

apresentação, nas instalações da 

empresa, sobre a cidade, a planta, 

imobiliárias, escolas, dentre outras 

informações para apoiar na decisão de ir 

ou não dos funcionários. Depois foi 

feito um tour para conhecer a fábrica e 

outro pela cidade. 

Com o tempo as pessoas passam a aceitar 

melhor a mudança, amadurecem a ideia (E2) 

Todos Sair, mesmo tendo vaga 

garantida; aceitar ser transferido; 

ou sair da empresa por não ter 

vaga 

Todos   

Transferência da primeira área, em outubro de 

2015 

Grupo 

designado 

Quando as máquinas foram 

desligadas e os caminhões 

levaram-nas para a outra planta 

Produção   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

os funcionários perceberam que 

a mudança era irreversível, até 

então tinha esperança que a 

empresa se mantivesse no 

mesmo local 

Os funcionários iam até a área de Recursos 

Humanos para conversar sobre a transferência 

Administrati

vo e 

Produção 

Os funcionários da área ficaram 

com uma carga de angústia pelo 

fato de lidar diretamente com 

diferente abordagem sobre a 

transferência 

Recursos 

Humanos 

Foi mencionado várias situações: A 

empresa não pode fazer isso comigo / eu 

coloquei toda a minha energia aqui 

/Justo com essa crise;  

Funcionário revoltado porque não tinha 

condição de ser transferido; Pessoas 

bem resolvidas que viram como 

oportunidade de mudar para o interior; 

Pessoas que continuam sofrendo, se 

martirizando, sem conseguir dormir, 

tomando remédio 

Tomada de decisão: ir ou não com a empresa         

Abordagem do superior imediato para saber se 

tinha vaga mesmo 

Administrati

vo 

Informou que a vaga existia (E4, 

E5, E6, E7, E9); 

Não tinha vaga (E2; E10) 

Superior 

direto 

Alguns supervisores conversaram com o 

time, outros demoraram muito para 

conversar com seus subordinados sobre 

a decisão de ir ou não (E6) 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Decisão de sair da empresa Administrati

vo e 

Produção 

As pessoas saíram porque já 

estavam insatisfeitas pelo fato 

da empresa não ter um plano de 

carreira bem definido; outras, já 

queriam sair; 

Questões familiares; 

pessoas aposentadas. 

A maioria saiu porque estava 

meio desgostoso com a empresa 

e pela questão familiar, por ser 

inviável. 

E7   

Decisão de sair da empresa por 

já ter uma outra fonte de renda  

E1   

As pessoas resistiram à mudança 

porque envolvia a família  

E1, E3; E7   

Mesmo decidindo não ir em 

definitivo a Planta Y, alguns 

funcionários ficaram indo e 

vindo de ônibus fretado durante 

três meses após a ida de seus 

setores 

E1   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

A primeira reação foi de sair da 

empresa  

E2   

Ficou três meses na planta de 

destino ajudando e vai sair da 

empresa 

E3   

Funcionários que não vão ser 

transferidas sacaneia, mata peça 

de propósito, não vem trabalhar. 

E6  

Muitos domadores de máquinas 

velhas estão indo embora; os 

processos produtivos da cidade 

X dependem do homem, na 

cidade Y é só apertar botão; 

Não se transfere conhecimento 

falando dez minutos para um 

homem 

E9   

Estão saindo pessoas que 

ganham entre 2500 e 3000 reais 

e pessoas que já queriam sair 

(E8)  

E8   



101 
 

Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Algumas pessoas possuem essa 

possibilidade de serem 

transferidas, outras por uma 

questão de par, como é o que 

acontece com o RH vão ter que 

ser desligadas, então, fica até 

onde der. 

E2   

Decisão de aceitar a transferência Administrati

vo e 

Produção 

Foram para a Planta Y, mas não 

aceitam bem porque tem uma 

incerteza com o futuro do 

produto e mudaram a vida toda 

para ir 

E1   

Decidiu ir por causa do salário, 

ganham mais do que as pessoas 

da produção 

    

Opção de mudar por causa do 

mercado / estão reativas com a 

mudança / não veem de forma 

positiva  

E1   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

As pessoas que estão na 

empresa, que estão ajudando ou 

já foram transferidas estão muito 

sobrecarregadas 

E4   

Líderes e supervisores foram 

para a Planta Y por possuírem 

conhecimento técnico do 

produto 

E3   

Transmissão de algumas 

responsabilidades para o RH, 

por exemplo, agendamento de 

transportadora e procura de 

escola para os filhos. 

Imposição de condições para ir 

para a outra planta, por exemplo, 

"eu só vou se minha esposa for 

contratada lá" 

E2   

Resolveu ir pelo período de 

adaptação e ficou de olho no 

mercado, depois decidiu ir, mas 

resistiu bastante a ir 

E5   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Felizmente teve a oportunidade 

de continuar trabalhando, muitos 

não tiveram 

E5   

Foi a mudança mais impactante 

que vivenciou em uma empresa 

E4   

Decisão de ir devido à 

dificuldade em conseguir um 

outro emprego / crise 

E4   

Colegas tornam-se hostis porque 

a pessoa decidiu rápido 

E4   

Sai da zona de conforte e com o 

tempo entra nela novamente 

E4   

Dá muito receio antes da 

mudança, mas a mudança não é 

ruim, não é um bicho de sete 

cabeças, como a gente, às vezes, 

pensa que vai ser, sabe. Dá para 

encarar. 

E6   

Começou a visitar a planta de 

destino e viu que a cidade era 

boa; 

E6   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Para tomar a decisão conversou 

com o gerente para saber se 

tinha vaga e para saber se depois 

de um ano poderia ser mandada 

embora. 

Decidiu ir 

Mudou de cidade em janeiro, a 

coisa mais difícil é ficar longe 

da família; 

E6   

Os funcionários que foram 

transferidos tendem a se 

aproximarem e todos sentem 

falta da família 

E6   

A ficha cai quando coloca suas 

coisas em um caminhão e vai 

para a outra cidade. Foi menos 

desesperador do que imaginava 

E4   

Sentem-se intrusos logo no 

começo quando vão para a outra 

planta, mas depois de um tempo 

não se sentem mais assim, 

E4   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

passam a sentir satisfação por 

ver o projeto nascendo 

Aceitou ser transferido por 

entender ser um movimento 

natural, as empresas irem para o 

interior. Mas, está sendo 

traumático por ser paulistano e 

ver a oportunidade de uma vida 

mais tranquila 

E9   

Está passando por uma mudança 

radical na vida pela questão da 

mudança da empresa 

E9   

Permanecer na empresa, fazer 

carreira (perfil); 

E9   

Aceitaram a transferência 

devido a crise, outros, por estar 

próximo da aposentadoria e 

foram para cumprir o prazo 

E9   

Muitas pessoas chaves não 

foram 

E3   
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

A maioria não quis ir por ser 

uma mudança muito drástica 

Liderança da Montagem foi para 

a outra planta para ajudar na 

transição 

E3   

Não queria, não quer ainda a 

mudança. Mas, acha que ou 

fecharia duas plantas ou fica 

com uma que possa investir no 

futuro. A transição está sendo 

muito dolorosa  

E8   

As pessoas só estão indo devido 

ao contexto social 

E8   

Contratação de uma empresa de recolocação 

no mercado de trabalho para dar um curso para 

os funcionários  

Recursos 

Humanos  

Participação de alguns 

funcionários  

Administrat

ivo e 

Produção 

Foi entre fevereiro e abril de 2016. Era 

uma palestra sobre recolocação no 

mercado de trabalho, coisa simples, 

como está o mercado, sobre currículo, 

mudança, dentre outros assuntos. Uma 

consultoria de recolocação foi 

contratada para essa finalidade. As 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

pessoas que participaram falaram que 

foi muito boa. Para pessoas do grupo de 

gestão foi ofertada uma consultoria de 

recolocação para auxiliar na busca por 

um novo emprego no mercado de 

trabalho. 

Corte de pessoal por ter reduzido os volumes, 

não conseguiram cumprir o convite feito para 

todos irem para a Planta Y 

Staff + 

Grupo de 

Gestão 

Pessoas do administrativo se 

prepararam para a ir para a 

planta da cidade Y e no meio do 

processo o discurso mudou (E9). 

Houve tentativa por alguns 

funcionários de se manter na 

empresa. 

Administrat

ivo 

A empresa está escolhendo as pessoas 

que vão, o convite foi para todos, mas 

ao longo do tempo a gente foi 

percebendo que isso não era bem 

verdade (E6); Mudança do discurso de 

que todos iriam (E9); 

O que aconteceu é que na produção 

muito pouca gente foi transferida, não 

chega a 15%. Já no administrativo muita 

gente foi (E10) 
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Contratação de funcionários na cidade Y para 

para os postos de trabalho de quem não foi 

transferido 

RH Planta X 

e RH Planta 

Y 

Passou a montar banco de dados 

em conjunto, reuniões, 

acompanhamento de vagas 

RH planta 

X e RH 

planta Y 

  

No começo ficaram receosos do pessoal da 

planta X tomar o lugar deles   

Produção e 

Administrati

vo da Planta 

Y 

Sentiu-se intruso no começo, 

mas depois ficaram bem 

Administrat

ivo e 

Produção 

  

Feelings / Opiniões sobre a mudança         

Sente um ar de tristeza 

Pessoas da produção chateadas, pessoas que 

gostam da empresa  

E9       

Achou que a empresa demorou muito para 

comunicar, um mês para tomar a decisão de ir 

ou não, não tem como para os pais de família  

E5       

Empresa capitalista está preocupada com 

lucro, as pessoas são números 

E7       

Achou que a empresa poderia ter avisado com 

uns seis meses de antecedência para a pessoa ir 

se programando; também achou tendencioso o 

bônus para quem iria sair 

E7       
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Acha que o pacote privilegiou quem queria sair E6       

Achou que foi desnecessário falar que convida 

todo mundo 

E6       

Achou que a mudança pegou muito de 

surpresa; 

E3       

Achou que poderia ter vindo pessoas para 

treinar como operar as máquinas antes das 

mesmas serem levadas 

E3       

Não foi feita previsão de alguns problemas  Grupo 

designado 

Estão tendo bastante trabalho 

para colocar as máquinas para 

funcionar e conseguir peças que 

não fossem rejeitadas 

Produção 

da área 

transferida 

na Planta Y 

  

Aprendizagem individual - autoconhecimento 

por meio da mudança 

        

É resistente e conservadora (E7); eu sou uma 

pessoa extremamente conservadora, não gosto 

muito de mudanças.  

E7, E9       
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Ação Quem (Re)ação Quem Observação 

Outras mudanças         

Implementação de uma nova forma de gestão 

em paralelo com o projeto de transferência 

Staff + 

Grupo de 

gestão 

      

 


