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RESISTÊNCIA À MUDANÇA ORGANIZACIONAL: 
CORRELATOS VALORATIVOS E ORGANIZACIONAIS 

 
RESUMO. O objetivo principal desta tese foi desenvolver um modelo explicativo da 
resistência à mudança organizacional, tendo como variáveis independentes o clima 
organizacional e os valores humanos, considerando o desempenho autopercebido 
como variável a ser explicada pelo modelo. O Estudo 1 objetivou verificar os 
parâmetros psicométricos das medidas de resistência à mudança, desempenho 
autopercebido e clima organizacional. Participaram 306 funcionários de uma empresa 
privada de João Pessoa (PB). Estes tinham idade média de 28 anos (dp = 7,38), sendo 
a maioria do sexo masculino (77,5%). Responderam a cinco instrumentos: Escala de 
Resistência à Mudança Organizacional, Escala de Clima Organizacional, 
Questionário dos Valores Básicos, Escala de Autoavaliação de Desempenho e 
informações demográficas, os quais também foram utilizados nos estudos seguintes. 
Os resultados indicaram parâmetros psicométricos satisfatórios destes instrumentos, 
podendo ser utilizados para alcançar os objetivos da presente tese. O Estudo 2 
objetivou conhecer as correlações entre as variáveis resistência à mudança, clima 
organizacional, valores humanos e desempenho autopercebido, buscando estruturar o 
modelo explicativo da resistência à mudança. Participaram 240 funcionários de duas 
empresas públicas e uma privada da Paraíba, com idade média de 38 anos (dp = 
12,42), sendo a maioria do sexo feminino (56,7%). Foram elaborados três modelos: o 
primeiro (M1) com a influência direta do clima organizacional (postura da liderança e 
ambiente agradável) e dos valores idealistas na resistência à mudança e desta no 
desempenho autopercebido; o segundo modelo (M2), na mesma direção do primeiro, 
mas com o clima organizacional influenciando diretamente no desempenho 
autopercebido; e, por fim, o terceiro modelo (M3), também na mesma direção do 
segundo, porém com a influência direta dos valores idealistas no desempenho 
autopercebido. Os resultados indicaram o M2 como mais satisfatório, apresentando 
índices de ajuste adequados. O Estudo 3 teve por objetivo testar os modelos 
elaborados no estudo anterior. Participaram 227 funcionários de uma empresa pública 
de João Pessoa (PB), que possui unidades no interior do Estado. Tinham idade média 
de 40 anos (dp= 10,45) e a maioria foi do sexo masculino (83,3%). Diferente do 
Estudo 2, neste o M3 foi o mais adequado, no qual o clima organizacional e os valores 
idealistas influenciaram diretamente no desempenho autopercebido. Por fim, o Estudo 
4 tratou de replicar os três modelos elaborados, sendo que o mais adequado reproduziu 
aquele do Estudo 3. O produto final desta tese foi o desenvolvimento do modelo 
teórico valores/clima organizacional → resistência à mudança organizacional → 
desempenho autopercebido. Assim, após a elaboração, testagem e replicação do 
modelo, têm-se o clima organizacional e os valores humanos como variáveis 
explicadoras da resistência à mudança e a influência desta no desempenho 
autopercebido. Portanto, entende-se que a percepção positiva do funcionário sobre o 
seu ambiente de trabalho, principalmente no diz respeito à postura da liderança e ao 
ambiente agradável, influenciam na atitude de resistir ou não à mudança. Do mesmo 
modo, indivíduos guiados por valores idealistas tendem a resistir menos ao processo 
de mudança. Além disso, o clima organizacional, os valores idealistas e a resistência à 
mudança apresentam impacto direto sobre percepção do indivíduo acerca de seu 
desempenho. 

 
Palavras-chave: Resistência à mudança, clima organizacional, valores humanos, 
desempenho autopercebido. 
 



 

RESISTANCE TO ORGANIZATIONAL CHANGE: VALUES’ AND 
ORGANIZATIONAL’S CORRELATES 

 
ABSTRACT. The aim of this dissertation was to develop an explanatory model of the 
resistance to organizational change, taking as independent variables the organizational 
climate and human values, considering the self-perceived performance as the variable 
to be explained in the model. Study 1 aimed at verifying the psychometric properties 
of the measures of resistance to change, self-perceived performance and 
organizational climate. Participants were 306 employees from a private company of 
João Pessoa (PB). These had mean age of 28 years (sd = 7.38), being mostly male 
(77.5%). They answered five instruments: Resistance to Change Scale, Organizational 
Climate Scale, Basic Values Survey, Self-perceived Performance Scale and 
demographic information, which were used in the subsequent studies. Results 
indicated satisfactory psychometric properties of the instruments, allowing the use to 
reach the objective of the present dissertation. Study 2 aimed at knowing the 
correlation between the variables resistance to change, organizational climate, human 
values and self-perceived performance, seeking to structure the explanatory model of 
resistance to change. Participants were 240 employees from two public companies and 
one private from Paraíba, with mean age of 38 years (sd = 12.42), and being mostly 
female (56.7%). Three models were developed: the first (M1) with the direct influence 
of organizational climate (posture of the leadership and pleasant environment) and of 
idealist values in the resistance to change and of this in the self-perceived 
performance; the second model (M2), in the same direction of the first, but with the 
organizational climate influencing directly the self-perceived performance; and, 
finally, the third model (M3), also in the same direction of the second, but with de 
direct influence of idealist values in the self-perceived performance. Results indicated 
the M2 as more satisfactory, presenting adequate fit indexes. Study 3 aimed to test the 
models developed in the previous study. Participants were 227 employees from a 
public company of João Pessoa (PB), which has unities in the country of the state. 
They had mean age of 40 years (sd = 10.45) and mostly were male (83.3%). Unlike 
the Study 2, in this the M3 was the more adequate, in which organizational climate and 
idealist values influence directly in the self-perceived performance. Finally, the Study 
4 replicated the three developed models, and the more adequate was the one produced 
in Study 3. The final product of this dissertation was the development of the theoretical 
model values/organizational climate → resistance to organizational change → self-
perceived performance. Thus, after the elaboration, testing and replication of the 
model, we have organizational climate and human values as explanatory variables of 
the resistance to change and the influence of this in the self-perceived performance. 
Therefore, it is understood that a positive perception from the employee about his 
work environment, specially concerning the posture of the leadership and the pleasant 
environment, influence the attitude of resisting or not to changing. Similarly, 
individuals guided by idealist values tend to resist less to the process of changing. 
Furthermore, organizational climate, idealist values and resistance to change have a 
direct impact on the individual’s perception about his performance. 
 
Keywords: Resistance to change, organizational climate, human values, self-
perceived performance. 
 

 

 



 

RESISTENCIA AL CAMBIO ORGANIZACIONAL: CORRELATOS 
VALORATIVOS Y ORGANIZACIONALES 

 
RESUMEN: El objetivo principal de esta tesis fue desarrollar un modelo explicativo 
de la resistencia al cambio organizacional, teniendo como variables independientes el 
clima organizacional y los valores humanos, considerando el desempeño auto 
percibido como variable a ser explicada por el modelo. El Estudio 1 objetivó verificar 
los parámetros psicométricos de las medidas de resistencia al cambio, desempeño auto 
percibido y clima organizacional. Participaron 306 funcionarios de una empresa 
privada de João Pessoa (PB). Estos tenían edades promedio de 28 años (dp = 7,38), 
siendo la mayoría del sexo masculino (77,5%). Respondieron a cinco instrumentos: 
Escala de Resistencia al cambio organizacional, Escala de Clima Organizacional, 
Cuestionario de Valores Básicos, Escala de Autoevaluación de Desempeño e 
informaciones demográficas, los cuales también fueron utilizados en los estudios 
siguientes. Los resultados indicaron parámetros psicométricos satisfactorios de estos 
instrumentos, pudiendo ser utilizados para alcanzar los objetivos de la presente tesis. 
El Estudio 2 objetivó conocer las correlaciones entre las variables resistencia al 
cambio, clima organizacional, valores humanos y desempeño auto percibido, buscando 
estructurar el modelo explicativo de la resistencia al cambio. Participaron 240 
funcionarios de dos empresas públicas y una privada de Paraíba, con edades promedio 
de 38 años (dp = 12,42), siendo la mayoría del sexo femenino (56,7%). Fueron 
elaborados tres modelos: el primero (M1) con la influencia directa del clima 
organizacional (postura de líder y ambiente agradable) y de los valores idealistas en la 
resistencia al cambio y de esta en el desempeño auto percibido, el segundo modelo 
(M2), en la misma dirección del primero pero, con el clima organizacional 
influenciando directamente el desempeño auto percibido, y, por fin, el tercer modelo 
(M3), también en la misma dirección del segundo, sin embargo, con la influencia 
directa de los valores idealistas en el desempeño auto percibido. Los resultados 
indicaron M2 como el más satisfactorio, presentando índices de ajuste adecuados. El 
Estudio 3 tuvo por objetivo testar los modelos elaborados en el estudio anterior. 
Participaron 227 funcionarios de una empresa pública de Joao Pessoa (PB), que posee 
unidades en el interior de la provincia. Tenían edades promedio de 40 años (dp = 
10,45) y la mayoría eran del sexo masculino (83,3%). Diferente del Estudio 2, en este, 
el M3 fue el más adecuado, en el cual el clima organizacional e los valores idealistas 
influenciaron  directamente en el desempeño auto percibido. Por último, el Estudio 4 
trató de replicar los tres modelos elaborados, siendo que el más adecuado reprodujo el 
del Estudio 3. El producto final de esta tesis fue el desarrollo del modelo teórico 
valores/clima organizacional → resistencia a los cambios organizacionales → 
desempeño auto percibido. Así, después de elaborar, testar y replicar el modelo, 
tenemos el clima organizacional y los valores humanos como variables explicativas de 
la resistencia al cambio y a la influencia de estas en el desempeño auto percibido. Por 
tanto, se entiende que la percepción positiva del funcionario sobre su ambiente de 
trabajo, principalmente en lo que dice respecto a la postura de líder y al ambiente 
agradable, influencian en la actitud de resistir o no al cambio. Del mismo modo, 
individuos guiados por valores idealistas tienden a resistir menos al proceso de 
cambio. Además de que, el clima organizacional, los valores idealistas y la resistencia 
a cambios presentan impacto directo sobre la percepción del individuo a cerca de su 
desempeño. 
 
Palabras clave: Resistencia a cambios, clima organizacional, valores humanos, 
desempeño auto percibido. 
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As organizações estão passando por mudanças motivadas por vários avanços 

no cenário mundial, como a evolução cada vez mais rápida da tecnologia, o aumento 

da concorrência, a competitividade do mercado, as aquisições e fusões de empresas e 

as privatizações (Schreiber, 2009). E, em meio a estas transformações, encontra-se a 

necessidade de empresas se manterem no mercado. Para tanto, necessita-se aumentar a 

produtividade, reduzir custos, informatizar setores, entre outras ações em que se 

precisa de funcionários atualizados. Dessa forma, a mudança organizacional se torna 

algo não mais opcional e, sim, uma necessidade para a sobrevivência da empresa. 

 Ao implementar inovações, as organizações precisam enfrentar resistências 

internas advindas dos empregados, visto que estas acarretam  modificações de 

equipamentos, nos processos de trabalho e na gestão de pessoas. A resistência ocorre 

porque a mudança pressupõe algo novo, no entanto, as pessoas não se desprendem de 

hábitos anteriores, o que causa dificuldades em quebrarem paradigmas, alterarem 

comportamentos e mudarem suas atitudes (Chiavenato, 2005). Neste sentido, o 

processo de mudança causa incertezas que afetam os indivíduos psicologicamente, 

provocando medo e, consequentemente, gerando resistência, sendo esta uma das 

principais barreiras à mudança bem sucedida dentro das organizações. A questão 

primordial na implementação de qualquer mudança é como fazer para diminuir a 

resistência, qualquer que seja a forma que ela tome. Por isso, torna-se importante a 

necessidade de antecipar suas razões e suas causas específicas (Bortolotti, 2010). 

  Todavia, a implantação de mudanças sofre a influência do clima 

organizacional, o qual pode ser, além de outros fatores, o responsável pela resistência 

à mudança dos funcionários. O clima de uma organização é formado pelas relações 

interpessoais dentro da empresa, seja a nível pessoal ou profissional. Tais relações 

constituem o mecanismo de construção e sustentação do clima organizacional (Puente-
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Palácios & Freitas, 2006). Este, por sua vez, torna-se um elemento fundamental para a 

compreensão do comportamento e da efetividade da organização. 

 Portanto, o clima organizacional é um indicador importante da satisfação dos 

membros da empresa em relação aos diferentes aspectos da realidade organizacional, 

demonstrando os reflexos de todas as mudanças organizacionais, pois se refere à 

descrição de eventos e práticas organizacionais percebidas (Menezes, Sampaio, 

Gomes, Teixeira, & Santos, 2009; Puente-Palácios & Freitas, 2006). 

 Outro construto que pode influenciar na resistência à mudança de funcionários 

são os valores humanos. Estes são princípios que guiam as pessoas, mas que se 

apresentam de formas diferentes, visto que estão relacionados com o contexto sócio-

cultural e com as experiências de cada indivíduo (Gouveia, 2003). Existem diferentes 

modelos teóricos sobre os valores humanos (Braithwaite & Scott, 1991). Não obstante, 

parece se configurar como uma abordagem bastante consolidada a que assume os 

valores como representação das necessidades humanas (Rokeach,1973; Schwartz, 

1994). Dentro desta perspectiva, teve origem a teoria funcionalista dos valores 

(Gouveia, 1998), que configura o marco de referência da presente tese. Esta teoria 

apresenta vantagens pertinentes frente às demais teorias sobre os valores humanos, 

pois se fundamenta em pressupostos teóricos mais sólidos e se mostra mais 

parcimoniosa. Este modelo define os valores como representação das necessidades e 

das pré-condições para satisfazê-las. Esta tipologia estima a existência de três critérios 

de orientação valorativa, os quais dão origem a seis subfunções, como segue: pessoal 

(experimentação e realização), central (existência e suprapessoal) e social 

(interacional e normativa).  

Neste sentido, os valores permeiam todos os ambientes sociais, inclusive o 

ambiente organizacional, pois neste se encontram indivíduos com seus distintos 

valores, o que torna diferentes as percepções do ambiente de trabalho. Diante disto, a 
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importância de se estudar os valores no contexto organizacional é devida aos seguintes 

fatores: os valores são determinantes do comportamento e do desempenho do 

funcionário, influenciam a visão que os empregados possuem sobre a empresa, sobre 

seus colegas e seus gerentes, determinam a avaliação de comportamentos e situações 

organizacionais e, ainda, sustentam as atitudes (Tamayo, 1998). 

 Ademais, estas variáveis (resistência à mudança, clima organizacional e 

valores) podem direta ou indiretamente influenciar no desempenho dos funcionários 

(Queiroga, 2009), outro construto relevante no âmbito organizacional, uma vez que as 

empresas necessitam de funcionários que desempenhem bem o seu trabalho. A 

perspectiva de desempenho apresentada nesta tese se refere ao aspecto 

comportamental do funcionário e não ao aspecto dos resultados (metas) alcançados 

dentro da empresa. Com isto, é possível identificar qual a percepção que o funcionário 

possui de seu próprio desempenho/comportamento frente às atividades exercidas por 

ele no cargo. Então, frente a essas questões cabem algumas perguntas de pesquisa: O 

clima organizacional e os valores humanos influenciam na resistência à mudança 

organizacional? Quais são as subfunções valorativas que predominam nas pessoas 

resistentes à mudança? A autoavaliação do desempenho dos funcionários é afetada por 

tais variáveis (resistência à mudança, clima organizacional e valores humanos)? 

 Sabe-se que são muitos os estudos dentro do contexto organizacional referentes 

ao clima organizacional, aos valores e ao desempenho, porém são escassos aqueles de 

natureza empírica que relacionam tais construtos com a resistência à mudança e o 

desempenho autopercebido de funcionários. Esta tese tem por objetivo principal 

elaborar um modelo explicativo da resistência à mudança organizacional, tendo como 

variáveis independentes o clima organizacional e os valores humanos, e o desempenho 

autopercebido como variável a ser explicada pelo modelo. Mais especificamente, 
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pretende-se verificar se o clima organizacional e as subfunções valorativas 

influenciam na resistência à mudança organizacional e no desempenho autopercebido.  

Esta tese foi divida em duas partes principais. A primeira encerra uma revisão 

da literatura em quatro capítulos: o primeiro versa sobre a mudança e resistência à 

mudança dentro das organizações; o segundo capítulo constitui-se de uma revisão 

teórica sobre o clima organizacional; o terceiro capítulo se refere aos valores humanos; 

e, o quarto, trata do desempenho dentro das organizações. A segunda parte é formada 

por quatro capítulos referentes a quatro estudos: o primeiro estudo teve por objetivo 

verificar os parâmetros psicométricos das medidas de resistência à mudança, clima 

organizacional e autoavaliação de desempenho; o segundo objetivou elaborar o 

modelo explicativo da resistência à mudança; o terceiro estudo testou os modelos 

explicativos da resistência à mudança elaborados no segundo estudo; por fim, o quarto 

estudo teve por objetivo replicar os modelos explicativos da resistência à mudança em 

outro contexto. O nono capítulo apresenta a discussão geral e as considerações finais.
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CAPÍTULO I. MUDANÇA E RESISTÊNCIA À MUDANÇA 
ORGANIZACIONAL 
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As empresas, atualmente, não se econtram mais em cenários estáveis e 

controláveis no mercado; elas estão passando por constantes mudanças, imprevisíveis 

e incontroláveis. Quando se pensa em mudança organizacional, há uma tendência de 

se concentrar primeiro em aspectos como redesenho de estrutura organizacional, 

replanejamento de procedimentos e realocação de pessoal (Morgan, 1996). No entanto, 

costuma-se subestimar o impacto das mudanças no principal componente do sistema 

organizacional, a saber: as pessoas. Neste capítulo são abordadas as concepções de 

mudança e resistência à mudança organizacional (RMO).  

 

1.1. Mudança Organizacional 

 
Os fenômenos de mudança acontecem no mundo desde os primórdios da 

humanidade; tudo se modifica, cresce e evolui. Essas transformações, iniciadas a partir 

da Revolução Industrial, fazem com que as organizações busquem cada vez mais 

aprimorar seus produtos e processos (Maravieski & Reis, 2008). Isso decorre das 

mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que acontecem continuamente 

numa velocidade fantástica e obrigam as organizações a passarem por grandes 

mudanças (Bortolotti, Souza, & Andrade, 2010; Sacomano Neto & Escrivão Filho, 

2000). No entanto, segundo Bortolotti et al. (2010), estas inovações não podem ser 

interpretadas como tendências isoladas, mas sim como modificações radicais nas 

formas de organizar e administrar a produção de bens e serviços conduzidas pela 

globalização dos mercados, por uma reorganização estrutural e conceitual de 

atividades e relações de trabalho. 

Na organização de trabalho, a mudança pode significar desde uma alteração de 

posição no mercado a uma modificação em sua função social ou em seu 

direcionamento estratégico; pode ser uma alteração em sua missão ou até mesmo uma 

mudança em sua cultura com reavaliação de seus valores e práticas, em diferentes 
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níveis de autoridade e responsabilidade (Lopes, Stadler, & Kovaleski, 2003). Portanto, 

as mudanças podem ocorrer dentro de várias dimensões e a velocidade vai depender 

das circunstâncias que rodeiam a organização e, sobretudo, da percepção de urgência e 

viabilidade da mudança por parte dos gestores (Goreske, 2007). 

Do ponto de vista individual, a mudança pode ocasionar emoções e reações que 

variam do otimismo ao medo, podendo incluir ansiedade, resistência, desafio, energia, 

ambiguidade, entusiasmo, incapacidade, receio, motivação e pessimismo (Bortolotti et 

al., 2010). Ela implica  novas abordagens, novas soluções e uma transformação que 

pode ser gradativa e constante ou rápida e impactante (Chiavenato, 2005). O que 

ocorre é uma alteração no estado de equilíbrio existente em uma situação anterior ou 

previamente estabelecida, para uma situação de incerteza, tensão e incômodo. 

Quando feita adequadamente, a mudança permite a manutenção da viabilidade 

e competitividade organizacional em um ambiente mutável e incerto. Trata-se da 

mudança construtiva que assegura condições renovadas e estimuladoras à organização. 

Porém, quando feita de maneira errada, a mudança pode ocasionar a inviabilidade da 

empresa (Chiavenato, 2005).  

1.1.1. Conceito 
 

Conforme Neiva e Paz (2007), pouco se sabe sobre o processo de mudança 

organizacional. Grande parte dos estudos se desenvolve sob orientação de paradigmas 

mecanicistas e muitas das discussões se baseiam em perspectivas do indivíduo e seus 

comportamentos, desconsiderando os componentes simbólicos e as interações que 

fundamentam a realidade das organizações (Feuerschütter, 1997). 

Muitos são os aspectos considerados na definição do conceito de mudança 

organizacional, entre eles, o escopo, a intensidade, o tempo de reação e as pessoas 

envolvidas (Neiva & Paz, 2007, 2012). No entanto, a definição de mudança 

organizacional é tão difícil quanto a de muitos outros construtos dentro da psicologia 
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organizacional (Neiva, 2004). Dentro desta perspectiva, alguns autores (Lima & 

Bressan, 2003; Mauro, 2008; Vieira, 2009) reúnem os principais conceitos sobre o 

fenômeno da mudança organizacional, conforme observado na Tabela 1, adaptada de 

Vieira (2009). 

Tabela 1. Definições de mudança organizacional 
Referências Definições 
Araújo 
(1982) 

Alteração significativa, articulada, planejada e operacionalizada 
por pessoal interno ou externo à organização, que tenha o apoio e 
supervisão da administração superior e atinja integradamente os 
componentes de cunho comportamental, estrutural, tecnológico e 
estratégico.  

Woodman 
(1989) 

Abstração de segunda ordem, ou seja, trata-se do registro de 
impressões sobre a relação entre variáveis dinâmicas. 

Porras & Robertson 
(1992) 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas 
cientificamente embasadas objetivando mudança planejada do 
ambiente de trabalho com o objetivo de elevar o 
desenvolvimento individual e o desempenho organizacional.  

Ford & Ford 
(1994) 

Acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica 
ou ponto de vista individual, que possibilita que as pessoas 
pensem e falem sobre a mudança que percebem.  

Nadler et al. 
(1994) 

Resposta da organização às transformações que vigoram no 
ambiente, com o intuito de manter a congruência entre os 
componentes organizacionais (trabalho, pessoas, arranjos/ 
estrutura e cultura).  

Van de Ven & 
Poole 
(1995) 

Sequência de eventos que se desdobram durante a existência da 
entidade organizacional e que relatam um tipo específico de 
mudança. 

Robbins 
(1999) 

Atividades intencionais pró-ativas e direcionadas para obtenção 
das metas organizacionais.  

Wood Jr. 
(2000) 

Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, 
cultural, tecnológica, humana ou de outro componente, capaz de 
gerar impacto em partes ou no conjunto da organização.  

Bressan 
(2001) 

Qualquer modificação, planejada ou não, nos componentes 
organizacionais formais e informais mais relevantes (pessoas, 
estruturas, produtos, processos e cultura); modificação que seja 
significativa, atinja a maioria dos membros da organização e 
tenha por objetivo a melhoria do desempenho organizacional em 
resposta às demandas internas e externas. 

Amis, Slack, & 
Hinings (2002) 

Arranjos de ideias, crenças e valores que modelam as concepções 
predominantes do que as organizações devem fazer, como devem 
fazer e como devem ser julgadas, combinadas com estruturas e 
processos que servem para implementar e reforçar tais ideias. 

Bruno-Faria 
(2003) 
 

Toda alteração, planejada ou não, ocorrida na organização, 
decorrente de fatores internos e/ou externos à mesma, que traz 
algum impacto nos resultados e/ou nas relações entre as pessoas 
no trabalho.  
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Devido a grande diversidade de conceitos, Neiva (2004, 2012) e Lima e 

Bressan (2003) resumem as principais dimensões consideradas nas definições de 

mudança organizacional: (1) Intencionalidade; (2) Transformação/congruência 

sistêmica entre componentes; (3) Relevância do impacto da mudança; (4) 

Temporalidade; (5) Construção social da mudança; (6) Resposta à demanda interna. 

De maneira geral, a mudança é a passagem de um estado para outro. Segundo 

Lima e Bressan (2003), seria qualquer alteração planejada ou não, nos componentes 

organizacionais – pessoas, trabalho, estrutura formal, cultura – ou nas relações entre a 

organização e as pessoas, que possam ter consequências relevantes, de natureza 

positiva ou negativa, para a eficiência e/ou sustentabilidade organizacional. 

Além da importância de compreender as definições de mudança 

organizacional, torna-se relevante, também, saber os tipos de mudanças que são 

apresentados na literatura. 

 

1.1.2. Tipos de Mudança 
 

Igualmente como na definição, existem divergências quanto à tipologia da 

mudança (Lima & Bressan, 2003; Neiva & Paz, 2007). Para a tipificação da mudança 

a literatura, apresenta classificações diversas, tais como: incremental/organizacional; 

transformacional/institucional; contínua/ episódica; 1ª ordem/ 2ª ordem; incremental/ 

contínua/ descontínua; convergente e radical, as quais apresentam formas de mudança 

organizacional (Souza, 2009) como mostra a Tabela 2, adaptada de Lima e Bressan 

(2003).  
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Tabela 2. Tipologia da mudança organizacional 

 
Referências 

 
Tipos de Mudança 

Porras & Robertson (1992) 1ª ordem  
É uma mudança linear e contínua, 
que envolve interações nas 
características dos sistemas, sem 
causar quebras em aspectos-chave  
para a organização.  

2ª ordem  
É uma mudança 
multidimensional, multinível, 
radical e descontínua, que 
envolve quebra de paradigmas 
organizacionais  

Nadler et al. (1994) Incremental / contínua  
Continuidade do padrão existente. 
Pode ter dimensões diferentes, 
mas é realizada dentro do 
contexto atual da empresa.  

Descontínua  
Mudança do padrão existente, 
que ocorre em períodos de 
desequilíbrio e envolve uma ou 
várias reestruturações de 
características da empresa.  

Greenwood & Hinnings 
(1996) 
 

Convergente  
Ajuste fino na orientação 
organizacional existente.  

Radical  
Ruptura com a orientação 
existente e transformação da 
organização.  

Silva (1999) 
 

Incremental / organizacional  
Aumento da eficiência e do uso 
dos recursos, mudança na 
arquitetura da empresa.  

Transformacional/ Institucional  
Questionamento e mudança da 
missão, natureza e objetivo da 
organização. 

Robbins (1999) 
 

1ª ordem  
Mudança linear e contínua. Não 
implica mudanças fundamentais 
nas pressuposições dos 
funcionários sobre o ambiente e 
sobre aspectos que podem causar 
melhorias na empresa.  

2ª ordem  
Mudança multidimensional,  
multinível, descontínua e 
radical, que envolve 
reenquadramento de 
pressupostos sobre a empresa e 
o ambiente em que ela se 
insere.  

Weick & Quinn (1999) Contínua  
Mudança constante, cumulativa e 
evolutiva. Podem ser pequenos  
avanços que ocorrem 
cotidianamente em toda a  
organização, cujo acúmulo pode 
propiciar uma mudança 
significativa na organização. 

Episódica  
Mudança pouco frequente,  
descontínua e intencional, que 
ocorre durante períodos de 
divergência, quando as 
empresas saem de sua condição 
de equilíbrio. 

 

Os tipos de mudança acima apresentados são muito similares e se caracterizam 

por duas formas principais: (1) a mudança que altera poucos aspectos da organização, 

fazendo os ajustes mínimos continuamente e acontece em empresas que apresentam 
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situações ambientais mais estáveis; e (2) a mudança que rompe com os padrões 

anteriores e atinge toda a organização, exigindo redirecionamento em função de 

alterações no seu ambiente (Lima & Bressan, 2003). 

No que se refere a mudanças na estratégia organizacional Silva (2001) se 

baseia em quatro dimensões: natureza, compatibilidade, tempo de mudança e processo, 

como descrito a seguir: 

1) Quanto à natureza da mudança,  pode ser: parcial ou total, irá depender do impacto 

que a inovação pode causar. Assim, ela pode ser superficial, afetando apenas o nível 

das práticas organizacionais; ou profunda, afetando os postulados de base da estratégia 

da empresa; e, marginal ou radical, estas dependerão das diferenças (ou os gaps) entre 

os dois estágios sucessivos (parcial ou total). 

2) Quanto à possibilidade de articulação com a estratégia atual, a mudança pode ser: 

compatível ou incompatível, ou seja, compatível com a estratégia já existente ou 

imcompatível com esta. 

3) Quanto ao tempo da mudança, pode ser: lenta ou rápida irá depender do ritmo em 

que a mudança será implantada; permanente ou temporária, dependerá da duração dos 

impactos da mudança; e, de urgência percebida ou urgência não percebida, dependerá 

do nível de necessidade da implementação da inovação. 

4) Quanto ao processo, a mudança pode ser: deliberada ou emergente, ou seja, pode 

ser determinada por um superior ou pode surgir de maneira espontênea conforme a 

necessidade de mudança em determinado ambiente do trabalho. 

Em meio a vários conceitos, tipologias e classificações, observa-se que a 

mudança organizacional engloba vários pontos de vista. Porém, a sua compreensão 

encontra-se sob um enfoque que prioriza significados compartilhados, atitudes, 

crenças e valores individuais. Por outro lado, há, também, estudos que enfatizam o 
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papel de elementos estruturais, tecnológicos, mercadológicos e estratégicos como 

principais no processo de mudança (Mauro, 2008).  

A mudança, tanto individual como organizacional, só começa a ser 

concretizada quando os funcionários da empresa sentem a necessidade de mudar 

(Bortolotti, 2010). Não obstante, quando essa necessidade não ocorre surge um outro 

fenômeno: a resistência à mudança organizacional (RMO), pois a inovação mesmo 

quando intencional, não deve ser entendida apenas sob a ótica de estratégias, processos 

ou tecnologias, deve considerar , também, a dimensão social como uma variável 

determinante das possibilidades de sucesso (Silva & Vergara, 2003) Este aspecto da 

RMO é  tratado a seguir. 

 

1.2. Resistência à Mudança Organizacional (RMO) 

Os processos de mudança que ocorrem internamente nas empresas nem sempre 

são aceitos com passividade e tranquilidade pelos funcionários. Apesar das mudanças 

serem naturais e necessárias, nem sempre são aceitas sem contrariedade e reação por 

parte dos indivíduos afetados por elas. Torna-se essencial conhecer as causas da 

resistência à mudança, pois estas podem ser individuais, estruturais e coletivas. 

 

1.2.1. Conceito 
 

O conceito de resistência à mudança foi introduzido por Lewin (1951), fazendo 

uma relação com a homeostase - ou seja, uma tendência exibida por sistemas sociais 

para restabelecer o seu estado de equilíbrio após uma perturbação. A Teoria de Campo 

de Lewin explicava o comportamento do grupo, analisando o ambiente ou "campo" 

que é criado pelas interações entre indivíduos no grupo. O campo seria regulado por 

forças de direção e intensidade diferentes, que tendem a manter o status quo.  



32 
 

Segundo Lewin (1951), um grupo é formado por pessoas que, 

independentemente da sua disposição inicial, dependem uns dos outros a partir de dois 

pontos de vista: eles são amarrados por uma “interdependência de sorte" e por uma 

"interdependência da tarefa". De acordo com o primeiro aspecto, um grupo passa a 

existir quando os seus membros percebem que o seu destino individual depende do 

destino do grupo como um todo. No entanto, a característica mais significativa da 

dinâmica de grupo seria a interdependência da tarefa. Portanto, esta deve ser 

considerada para compreender o comportamento individual e grupal (Patalano, 2007). 

Neste marco, o processo de mudança adquire uma dimensão coletiva, isto é, tem 

um impacto sobre os membros do grupo. Com isso, a dinâmica da inovação começa 

com o rompimento do status quo e envolve três etapas:  

1) O descongelamento. Acontece quando a necessidade para a mudança se torna tão 

óbvia que as pessoas, os grupos ou a organização podem rapidamente entendê-la e 

aceitá-la para que ela possa ocorrer. O descongelamento significa que as velhas ideias 

e práticas são “derretidas” e desaprendidas para serem substituídas por novas que 

devem ser aprendidas (Lewin, 1951; Santos, 2005). 

2) A mudança. Ocorre quando há descoberta e adoção de novas atitudes, valores e 

comportamentos. Um gestor de mudanças pode conduzir pessoas, grupos ou toda a 

organização através do processo (maneira como a inovação é conduzida). Nesse 

ínterim, o agente de mudança deve promover novos valores, atitudes e 

comportamentos por meio de processos de identificação e internalização. Isto ocorrerá 

desde que os funcionários percebam a eficácia destas ações em seu desempenho. A 

mudança é a fase em que as novas ideias e práticas são aprendidas de forma que as 

pessoas passam a pensar e a executar novas atividades (Lewin, 1951; Santos, 2005). 

3) O re-congelamento. Significa a incorporação de um novo padrão de comportamento 

por meio de mecanismos de suporte e esforço, de modo que ele se torne a nova norma, 
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o novo paradigma. O re-congelamento significa que o aprendido foi integrado à prática 

atual. Passa a ser a nova maneira que a pessoa conhece e como desempenha seu 

trabalho. A incorporação ao comportamento e a prática bem sucedida são os objetivos 

finais desta fase (Lewin, 1951; Santos, 2005). 

De acordo com Dent e Goldberg (1999), ao levar em conta o conceito de 

Lewin, a resistência é considerada como um fenômeno do sistema e não apenas 

psicológico. Ocorre dentro de um campo complexo de forças - sistema de papéis, 

atitudes, comportamentos e normas - os quais podem surgir em qualquer parte do 

ambiente. Uma posição semelhante expressa por Burnes (2004) considera que, para 

ocorrer uma mudança bem sucedida, é necessário que as normas do grupo e as rotinas 

sejam transformadas, caso contrário as mudanças de comportamentos individuais não 

acontecerão.  

A resistência à mudança é vista em alguns estudos como multidimensional; 

seria uma resposta à mudança de atitude que inclui dimensões cognitivas, afetivas e 

comportamentais (Piderit, 2000; Ritbumroong, 2006). Na Tabela 3 podem ser 

observadas algumas definições, adaptadas de Ritbumroong (2006). 

Tabela 3. Diferentes definições de resistência à mudança. 
Referências Definições 

Costee (1999) Energias e poderes opostos que objetivam impedir, 
reduzir ou parar mudanças com propósitos positivos ou 
negativos. 

Labianca et al. (2000) 
 

Barreiras cognitivas para qualquer tentativa de aumentar 
o poder entre trabalhadores e gestão. 

Piderit (2000) Atitude para mudança que consiste em três componentes: 
cognitivo, afetivo e comportamental. 

Bovey & Hede (2001) Ações físicas ou mentais de apoio ou oposição a qualquer 
processo de mudança organizacional. 

George & Jones (2001)  Resulta da interação dinâmica entre cognição e afeto 
durante o processo de mudança individual. 

Ford et al. (2002) Respostas à mudança social como realidade construída 
derivada de sucessos e fracassos. 

Zell (2003) Sistemas humanos que mantêm a ordem existente, para 
evitar fortes sentimentos desencadeados pela mudança. 

Val e Fuentes (2003) Qualquer tentativa ou esforço de inércia para tentar 
manter o status quo ou dificultar a mudança. 
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Embora bastante diversificados, os estudos convergem nos seguintes pontos 

(Patalano, 2007): (a) a mudança na organização envolve a mudança pessoal de seus 

membros; (b) a resistência à mudança pode não ser intencional; (c) a resistência pode 

ser controlada e, eventualmente, reduzida por meio da participação dos funcionários 

no projeto e no planejamento da mudança; e (d) a resistência não é apenas uma 

resposta natural à mudança, quando bem gerenciada pode ser benéfica à organização. 

Como salientado por Cheng e Petrovic-Lazarevic (2005), a resistência pode ser 

interpretada como um sintoma de envolvimento pessoal no processo da mudança e, 

desta forma, deve ser considerada um recurso importante nos casos de concordância 

ou discordância da mudança. Caso contrário, qualquer mudança que não encontre 

obstáculo deve ser vista como sinal de escassa participação ou de conformidade de 

pensamento (Patalano, 2007). 

Hernandez e Caldas (2001) ressaltam que a resistência ainda é vista como uma 

grande barreira à mudança, justamente porque o modelo predominante não trata toda a 

complexidade existente, gerando dificuldade em se traçar metas para a prevenção da 

resistência. Afirmam, também, que a resistência é um fenômeno tanto individual 

quanto coletivo. Estes autores apresentam alguns pressupostos e contrapressupostos 

acerca da resistência à mudança, conforme Tabela 4, adaptada de Hernandez e Caldas 

(2001). 
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Tabela 4. Pressupostos e contrapressupostos da resistência à mudança 

Pressupostos Contrapressupostos  
▪ 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 previni-la, os agentes de mudança acabam 
contribuindo para a sua ocorrência e agravamento. 
▪A resistência é um comportamento alardeado pelos detentores 
de poder e agentes de mudança quando são desafiados em seus 
privilégios ou ações. 

▪ 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 
mudanças fracassados ou inadequadamente desenhados. 

▪ Os seres humanos são 
naturalmente resistentes às 
mudanças.  

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

▪ 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). 

▪ A resistência à mudança é 
fenômeno grupal (coletivo). 
 

▪ A resistência é tanto individual quanto coletiva; ela vai variar 
de uma pessoa para outra, em função de muitos fatores 
situacionais e perceptivos. 

 

 Os pressupostos e contrapressupostos apontados por Hernandez e Caldas 

(2001) apresentam duas visões distintas acerca da resistência à mudança. A primeira 

indicando uma visão mais pragmática da resistência e a segunda uma visão mais 

pluralista. Contudo, a resistência à mudança possui suas causas específicas, as quais 

devem ser consideradas. 

 

1.2.2. Causas da resistência à mudança organizacional 
 

Normalmente, a resistência é considerada como um obstáculo que impede o 

desenvolvimento do processo de mudança. Por isso, as pessoas tentam impedir que ela 

aconteça. Mas, a resistência à mudança é um elemento fundamental para a 

compreensão do progresso da organização; ela não é totalmente passiva, mas um fator 
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importante na dinâmica da empresa. Tratada adequadamente pode oferecer uma 

contribuição para o processo da mudança (Yue, 2008). 

Santos (2005) destaca três aspectos da resistência: lógico, psicológico e 

sociológico. O primeiro decorre do tempo e do esforço requeridos para se ajustar à 

mudança, incluindo novos deveres do cargo que precisam ser aprendidos. Estes são os 

custos reais impostos às pessoas. Quando se acredita que a mudança será favorável em 

longo prazo para as pessoas, elas certamente pagarão o investimento em curto prazo. O 

segundo aspecto, psicológico, refere-se às atitudes e sentimentos dos indivíduos em 

relação à mudança. Há o medo do desconhecido, o funcionário desconfia da liderança, 

do gerente ou percebe que sua segurança no emprego pode estar ameaçada. Santos 

(2005) indica que mesmo que a organização não acredite que haja justificativas para 

esses sentimentos, eles devem ser reconhecidos. Já o terceiro aspecto, resistência 

sociológica, refere-se aos interesses do grupo ou valores sociais envolvidos. Os 

valores sociais são forças poderosas e devem ser cuidadosamente considerados, pois 

existem coalizões políticas, valores sindicais opostos e de diferentes comunidades que 

podem afetar o comportamento das pessoas. No nível de pequenos grupos, por 

exemplo, existem colegas de trabalho que podem ser demitidos por causa da mudança; 

as pessoas podem indagar se a mudança é consistente com seus valores sociais ou se 

elas mantêm o espírito de equipe (Santos, 2005). 

Segundo Jacobsen e Rodrigues (2002), a perspectiva cultural da resistência 

pode ser enraizada em ideologias, valores e convicções culturais, relacionamentos 

sociais, bem-estar econômico e necessidades pessoais. Neste contexto, uma barreira 

importante é o etnocentrismo cultural que pode acontecer quando o agente da mudança 

se considera culturalmente superior, transparecendo esse sentimento. Surgem, 

também, reações de resistências quando aqueles que serão afetados no processo de 

mudança se sentem, igualmente, superiores. Em função da diferença entre as 
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perspectivas culturais dos agentes de mudança e dos demais afetados, podem surgir 

percepções distintas sobre o problema e, desse modo, provocar desacordos acerca dos 

resultados esperados com a mudança. 

A resistência ocorre porque estar em um ambiente de comodidade é mais 

seguro e mais confortável para os indivíduos. Tudo que foge da comodidade, do 

conhecido, traz uma tendência natural de resistência (Haslam & Pennington, 2010; 

Maravieski & Reis, 2008; Yue, 2008). Segundo Kotter e Schlesinger (2000), os 

motivos que levam as pessoas a resistirem às mudanças organizacionais são: 

1) Interesse próprio e limitado. As pessoas pensam que perderão algo de valor. Isso 

decorre do fato delas, normalmente, estarem preocupadas com seus próprios interesses 

e não com os interesses da empresa. 

2) Desentendimento e falta de confiança. As pessoas resistem à mudança quando não 

compreendem as suas implicações e julgam que ela pode levá-las a perder mais do que 

ganhar. Este tipo de situação costuma ocorrer quando há falta de confiança entre o 

autor da mudança e os funcionários. 

3) Avaliações diferentes. A situação pode ser avaliada pelo indivíduo de forma 

diferente dos autores da mudança, encontrando mais custos do que benefícios. 

4) Baixa tolerância à mudança. Os funcionários possuem o medo de não serem 

capazes de desenvolver novas habilidades e comportamentos. 

Oreg (2003) identificou seis causas de resistência à mudança:  

1) Relutância em perder o controle. As pessoas resistem às mudanças porque sentem 

que é retirado delas o controle sobre sua situação de vida.  

2) Rigidez cognitiva. Indivíduos que são dogmáticos apresentam rigidez e mentalidade 

fechada e, assim, são menos propensos a se ajustarem a novas situações.  

3) Falta de resiliência psicológica. A resiliência deve ser entendida como a habilidade 

que um indivíduo tem em lidar com a mudança. Indivíduos resilientes são os que mais 
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aceitam participar de uma mudança organizacional e os que demonstram capacidade 

melhorada de lidar com a mudança (Wanberg & Banas, 2000). 

4) Intolerância ao período de ajuste envolvido na mudança. Há pessoas que possuem 

mais disposição à mudança e são capazes de suportar o período de ajustamento, pois 

tarefas novas exigem aprendizagem e ajuste; porém, há outras que podem, a princípio, 

suportar uma mudança, mas podem resistir por causa de sua relutância em encarar o 

período de ajuste.  

5) Preferência por níveis baixos de estímulo e novidade. As pessoas que resistem à 

mudança exibem uma necessidade mais fraca para a novidade. E o processo de inovar 

frequentemente envolve um aumento de estímulo frente à novidade, uma vez que os 

indivíduos deverão mudar padrões de comportamentos já enraizados. Assim, os que 

preferem níveis mais baixos de estímulo podem resistir à mudança.  

6) Relutância em desistir de velhos hábitos. Quando os indivíduos encontram novos 

estímulos que são incompatíveis com os que já são experienciados por eles, 

ocasionando, assim, níveis de estresse.  

Por sua vez, Robbins (2002) também identificou seis causas para a resistência à 

mudança dentro do contexto organizacional:  

1) Inércia estrutural. São mecanismos internos que dão condições de estabilidade à 

organização. Entre eles está o processo de seleção que escolhe e rejeita certos tipos de 

pessoas. Novos funcionários, ao serem admitidos, têm em conta que se ajustarão à 

organização e, por isso, são moldados e orientados a se comportar de determinada 

maneira. 

2) Foco limitado de mudança. O fato de haver interdependência entre os sub-sistemas 

de uma organização faz com que as mudanças afetem o todo, e ocorrendo tais 

mudanças nos processos de trabalho, surge a necessidade da adaptação da mudança à 

estrutura organizacional para que esta seja bem aceita.  
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3) Inércia de grupo. As normas dos grupos influenciam no comportamento individual, 

restringindo sua mudança. Mesmo que alguns elementos do grupo aceitem a mudança 

das normas e padrões de ação do grupo, as pessoas podem agir como barreiras à 

mudança.  

4) Ameaça à especialização. Alguns grupos especializados podem se sentir ameaçados 

em sua exclusividade. Isso é válido, principalmente, quando ocorrem mudanças 

tecnológicas, quando os especialistas do contexto vigente perdem domínio 

tecnológico, ocorrendo tendência à resistência. 

5) Ameaça às relações de poder estabelecidas. As estruturas formais de poder face à 

inovação e à mudança têm consciência das possíveis reduções de nível e de posições 

hierárquicas. Assim, a redistribuição de autoridade para a tomada de decisão pode 

ameaçar as relações de poder estabelecidas na organização. 

6) Ameaça às alocações de recursos estabelecidas. Os grupos que controlam os 

recursos (por exemplo, materiais, financeiros) de suporte aos processos tradicionais da 

organização se sentem ameaçados com a mudança de processos e procedimentos 

vigentes.  

A mudança pode afetar as variáveis transformacionais da organização, cuja 

alteração exige um repertório de comportamentos inteiramente novo de seus membros 

(Burke & Litwin, 1992; Mauro, 2008; Ritbumroong, 2006). De acordo com Lima e 

Bressan (2003), os processos de mudança geram incertezas para os funcionários, os 

quais reagem ou resistem numa tentativa de manutenção de identidade, autonomia e 

controle sobre a tarefa que era realizada, além do temor da perda de poder ligada ao 

cargo ocupado. 

Portanto, segundo Maravieski e Reis (2008), todo ser humano teria uma 

capacidade de mudança limitada, alguns mais que outros e, às vezes, a RMO se 

tornaria algo de prestígio e ceder significaria admitir que algumas de suas decisões ou 
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crenças anteriores estariam equivocadas. Neste sentido, é possível que se produzam 

diversas formas de resistência. 

 

1.2.3. Formas de resistência organizacional  
 

A resistência à mudança pode tomar algumas formas, isto é, pode ser expressa 

de várias maneiras. Conforme Moscovici (2000), a RMO é uma fase inicial prevista 

em qualquer programa de mudança planejada pelas organizações. Esta resistência pode 

tomar uma forma ativa ou passiva. Na resistência ativa, o indivíduo se defende contra 

a mudança proposta de forma direta, questionando-a, apresentando argumentos 

contrários à sua validade, oportunidade ou maneira de implementação. Já na 

resistência passiva, o indivíduo tenta atrapalhar a implementação da mudança por 

meio de manobras diversas, tais como diluição do seu impacto nas ações, ritmo mais 

lento naquelas atividades ligadas à mudança e incremento de atividades supérfluas que 

ocupam todo o tempo das pessoas. 

Por sua vez, Judson (1980) assinala que as reações frente à mudança 

dependerão da personalidade do indivíduo, das suas atitudes para com a mudança e 

das forças que derivam do grupo e da organização. Nesta perspectiva, apresentou 

quatro formas de reações frente à mudança: a aceitação, a indiferença, a resistência 

ativa e a resistência passiva; estas duas últimas corroboram as apresentadas por 

Moscovici (2000). 

Bauer (1991) destacou o nível de participação (individual e coletiva) e 

enfatizou, também, os comportamentos ativo, passivo e indiferente. Nesta direção, 

Giangreco (2002), corroborando os autores supracitados, dividiu as formas de 

resistência por meio de dois critérios: o primeiro fazendo uma discriminação entre 

resistência ativa, passiva e indiferente e o segundo separando a resistência em 
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individual e coletiva. Cada critério com suas devidas características pode ser 

contemplado na Tabela 5: 

 

Tabela 5. Tipos de resistência à mudança e nível de participação 

 

Tipos de resistência 

 
Nível de Participação 

 
Individual Coletiva 

 
Indiferente 

● Indiferença 
● Apatia 
● Perda de interesse pelo trabalho 
● Esperando 

● Adere a antigas formas de 
fazer as atividades 

 
 
 
Passiva 

● Faz apenas o que é ordenado 
● Não quer aprender 
● Recusa-se a pensar 
● Aparente aceitação, mas depois 
volta à forma antiga de trabalhar 
● Risos, ironia, sente prazer com 
as falhas do sistema. 
● Retarda o trabalho 

● Pronuncia-se 
● Baixa taxa de difusão 

 
 
Ativa 

●Redução dos níveis de 
desempenho 
● Crítica à gestão 
●Recusa a carga de trabalho 
adicional 

● Alta rotatividade 
● Aumento do absenteísmo e da 
morbidade 
● Baixa produtividade 
●Redução da qualidade na 
produção 

 

Motta (2001) apresenta outros três tipos de resistência à mudança 

organizacional: dissidência, apatia e ressentimento. Segundo este autor, os indivíduos 

reagem não só de forma ativa, mas também mostrando apatia ou indiferença: 

1) Dissidência. Quando os funcionários não vêem sua capacidade reconhecida e 

valorizada, se recusam a aceitar algumas das práticas propostas. Combatem as 

propostas apresentadas, preocupando-se com o destino da empresa e agindo no sentido 

de reverter a situação atual. 

2) Apatia. Os funcionários são apáticos, não se importando com o destino da 

organização; eles são indiferentes. Não se opõem à mudança, mas não participam dela 

ou fingem não percebê-la. São resistentes passivos. 
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3) Ressentimento. Os funcionários agem resistindo tanto ao status quo quanto às 

propostas de mudança. Procuram alongar o processo de mudança, apontando erros e 

dificuldades. Ficam magoados pela percepção de exclusão.  

Por fim, a resistência pode levar a administração da empresa a reexaminar suas 

propostas de mudança, adequando-as às expectativas das pessoas envolvidas. Estas 

podem se tornar elementos críticos para que a mudança possa ser ajustada e 

implementada de maneira bem sucedida. A resistência pode ajudar a identificar áreas 

problemáticas onde a mudança pode provocar dificuldades, permitindo à 

administração tomar as ações corretivas antes que problemas mais sérios aconteçam. 

Proporciona que a administração faça um melhor trabalho de comunicação sobre a 

mudança, uma abordagem que torna a mudança mais aceitável (Chiavenato, 1998). 

 

1.2.4. Modelos explicativos da resistência à mudança 
 

Na literatura há alguns modelos explicativos sobre a resistência à mudança, 

apresentando as possíveis variáveis que favorecem o seu surgimento. Hernandez e 

Caldas (2001) propuseram um modelo de resistência individual à mudança (Figura 1).  
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Figura 1. Modelo individual de resistência à mudança 

 
 

Segundo Hernandez e Caldas (2001), seu modelo tem uma natureza cíclica. 

Portanto, durante o processo de percepção, o indivíduo pode se deparar com novos 

estímulos interiores e exteriores (novas informações, novas emoções, novas pressões 

do grupo, etc.). Ele representa o processo de percepção individual durante a 

implementação da mudança, sendo composto por sete estágios que configuram desde a 

exposição aos estímulos do ambiente até a adoção de um comportamento. Este último 

pode ser dividido em adoção de um comportamento resistente, decisão para superar a 

resistência, indecisão ou adoção espontânea da mudança. O modelo também aborda a 

existência de variáveis individuais e situacionais. Os sete estágios propostos por 

Hernandez e Caldas (2001) são descritos a seguir: 
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1) Exposição à Mudança ou Inovação. É caracterizado pelo contato inicial do 

indivíduo com a intenção de mudança ou com informações sobre ela. A mudança será 

percebida de forma distinta por cada um dos indivíduos, apesar de compartilharem o 

mesmo ambiente organizacional, o que dá espaço para diversas interpretações. 

2) Processamento Inicial. O indivíduo compara os atributos percebidos da mudança 

com as consequências previstas e suas expectativas, atitudes e comportamentos 

adotados no passado.  

3) Resposta Inicial. O terceiro estágio é determinado pelo segundo estágio, no qual o 

indivíduo apresentará uma aceitação ou uma rejeição inicial com relação à mudança, 

que pode ter uma natureza ativa ou passiva.  

São três os resultados desse primeiro processo: percepção de baixa 

consistência, alta consistência e consistência moderada. O indivíduo pode exibir 

rejeição inicial em situações de baixa consistência (quando os atributos da mudança 

proposta e as consequências previstas de sua adoção não puderem ser conciliados com 

o seu conhecimento ou não fizerem sentido quando comparados às suas atitudes e 

comportamentos adotados no passado). O indivíduo pode exibir aceitação em 

situações de alta consistência (este tipo de resposta ocorre quando ele rapidamente 

conclui, após o processamento inicial, que os atributos da mudança e suas 

consequências são aceitáveis ou fazem sentido). Finalmente, o indivíduo pode exibir 

uma aceitação parcial da mudança em situações de consistência moderada (isso ocorre 

quando ele percebe que os atributos da mudança e suas consequências são 

parcialmente aceitáveis). Este último é o caso mais frequente, no qual o indivíduo vai 

se sentir estimulado a buscar novas informações sobre a mudança proposta. 

4) Processamento Estendido. Neste estágio, o indivíduo avalia mais cuidadosamente, 

os atributos da mudança proposta, tentando reconciliar as inconsistências encontradas 

entre tais atributos e o seu conhecimento, com o objetivo de diminuir a sua 
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dissonância. Este estágio tem um ciclo mais longo do que o estágio de processamento 

inicial, não apenas porque a busca de informações adicionais demora mais, mas 

também porque o processo cognitivo do indivíduo tende a ser mais lento. O resultado 

dessa avaliação é a percepção da mudança como oportunidade, ameaça ou, em alguns 

casos, oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. 

5) Aceitação e Resistências Emocionais. No quinto estágio formam-se as emoções, 

geradas pelas comparações conscientes e inconscientes, normalmente de natureza 

automática, entre a situação real e a situação almejada. Quando a mudança proposta é 

percebida como oportunidade, as emoções são positivas e podem incluir amor, 

carinho, orgulho, paz, etc. A resistência emocional, por sua vez, é o resultado da 

formação de emoções negativas, tais como medo, angústia, tristeza, raiva, culpa, 

vergonha, etc. 

6) Integração. No sexto estágio, o indivíduo integra todas as emoções e respostas 

cognitivas geradas no estágio anterior. 

7) Conclusão. O modelo prevê que no sétimo estágio o indivíduo pode adotar quatro 

diferentes possibilidades de comportamentos: (a) resistência, (b) decisão de superar a 

resistência, (c) indecisão e (d) adoção (ou teste) da mudança. 

Moura (2002) identificou quatro fases do processo de mudança: sensação, 

interação, interpretação e internalização. Estas são descritas a seguir: 

Fase 1- Sensação: a percepção é o início do processo de mudança. A partir da 

divulgação do programa de mudança, os indivíduos são expostos às informações e 

acontecimentos, os quais são internalizados de forma particular. As variáveis 

situacionais, ligadas ao contexto organizacional, são as crenças e os valores, fatores 

influenciadores do processo perceptivo e, consequentemente, determinantes para a 

assimilação da proposta de mudança (Moura, 2002; Pereira, 1999). 



46 
 

Fase 2- Interação: após a percepção da mudança, inicia-se a coleta de 

informações, momentos em que os  indivíduos irão comparar os atributos percebidos 

com as consequências previstas, com suas expectativas e seus comportamentos 

passados (Hernandez & Caldas, 2001). Poderão, então, adotar diferentes atitudes em 

relação à mudança (Moura, 2002). 

Fase 3- Interpretação: nesta fase os indivíduos irão comparar a situação real 

com a almejada à luz de seus sentimentos, valores e experiências passadas. Poderão 

encarar a mudança como ameaça, quando a comparação indicar que os atributos da 

mudança não poderão ser conciliados ou não fazem sentido ao serem comparados com 

os comportamentos adotados no passado (Moura, 2002). Segundo Hernandez e Caldas 

(2001), esta rejeição inicial pode ser de natureza ativa ou passiva. Quando a resistência 

tem uma natureza ativa, o indivíduo tentará evitar que organização mude ou inove, 

podendo adotar comportamentos de protesto, sabotagem ou enfrentamento. Quando 

ela é de natureza passiva, poderá ser manifestada com os indivíduos ignorando as 

mudanças ou agindo como se nada tivesse acontecido (Hernandez & Caldas, 2001). 

Outra atitude extrema frente ao processo de mudança é encará-la como oportunidade. 

Neste caso, o indivíduo se mostra disposto a aceitar a mudança. E, por fim, quando o 

indivíduo mostra atitudes de indecisão irá buscar mais informações (Moura, 2002). 

Fase 4- Internalização: a integração do contexto organizacional com os 

aspectos cognitivos individuais e grupais pode  levar a comportamentos de resistência, 

de comprometimento ou de indecisão (Moura, 2002). Quando o comportamento se 

traduz em comprometimento, o indivíduo atuará como agente da mudança. A 

visualização do modelo proposto por Moura (2002) é retratada na Figura 2: 
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Figura 2. Possíveis manifestações diante de um processo de mudança 

 

Oreg (2006) apresentou um modelo empírico global de resistência à mudança 

organizacional (Figura 3), adotando a visão multidimensional proposta por Piderit 

(2000). Ele investigou a relação entre personalidade, contexto organizacional e a 

resistência que podem afetar os resultados no trabalho. Segundo o autor, as pessoas 

diferem umas das outras por meio da disposição interna para resistir ou aprovar 
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mudanças. Estas diferenças podem predizer atitudes pessoais em relação a mudanças 

específicas, tanto voluntárias como impostas. A disposição para a resistência à 

mudança é conceituada como um traço de personalidade estável; as pessoas que têm 

esta disposição são menos propensas a incorporar as mudanças voluntariamente e, 

quando estas são impostas, experimentam reações emocionais negativas, tais como 

ansiedade, raiva e medo. 

Neste sentido, Oreg (2006) considera a disposição individual para resistir à 

mudança e os antecedentes da resistência levando em conta o contexto específico, 

classificando-os em dois grupos: resultados e processos. Assim, utilizou no modelo 

três variáveis de resultados (poder e prestígio, segurança no trabalho e recompensa 

intrínseca) e três de processos (confiança na gestão, informação e influência social), as 

quais são descritas, respectivamente, a seguir: 

1) Poder e prestígio. A mudança organizacional implica frequentemente 

alterações na atribuição de poder. Para alguns são atribuídos papéis mais influentes, 

enquanto outros perdem o controle que tinham sobre as pessoas ou os recursos. 

Associadas à noção de poder há também questões de status e prestígio, em que 

algumas posições são mais desejáveis do que outras. Goltz e Hietapelto (2002) 

afirmam que as ameaças ao poder estão entre os principais instigadores da resistência à 

mudança. Caso a ameaça ao poder e prestígio aumente, a avaliação cognitiva dos 

trabalhadores sobre a mudança se torna negativa. 

2) Segurança no trabalho. Com base em suas posições e ocupações dentro de 

uma organização, os funcionários apresentam diferentes níveis de preocupação quanto 

à possibilidade de perderem seus empregos. A resistência devido a ameaças de 

segurança no trabalho é dirigida por fatores emocionais (Burke & Greenglass, 2001). 

3) Recompensa intrínseca. Mudanças organizacionais podem também ameaçar a 

satisfação intrínseca dos trabalhadores em relação aos ganhos obtidos em seus 
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empregos. Mudanças organizacionais, muitas vezes, envolvem mudanças nas posições 

e redefinições das tarefas. Para muitos, a expectativa de transferência para uma 

posição menos interessante, menos autônoma e menos desafiadora, cria avaliações 

negativas da mudança, visto que há comparações com os setores em que não 

acontecerão mudanças (Oreg, 2006). Segundo Ryan e Deci (2000), o bem-estar dos 

indivíduos é em grande medida dependente da sua capacidade para satisfazer as 

necessidades intrínsecas, tais como a necessidade de autonomia e autodeterminação. 

No contexto organizacional, a capacidade de satisfazer tais necessidades demonstra a 

resposta afetiva dos funcionários no trabalho. 

4) Confiança na gestão. É necessário que exista uma atmosfera de confiança em 

que os funcionários possam contar com seus supervisores no momento de fazer o 

melhor pela organização e por seus membros (Kotter, 1996).  

5) Informação. A quantidade e a qualidade da informação que é fornecida 

também influenciam o modo como os membros organizacionais reagem à mudança 

(Oreg, 2006).  

6) A influência social. A influência social a favor ou contra a mudança é um outro 

fator no processo de mudança que pode aumentar ou diminuir a resistência. Os 

sistemas sociais em que um funcionário trabalha têm um papel importante na 

determinação das atitudes do empregado (Gibbons, 2004). 

A principal razão pela qual os gerentes tentam evitar a resistência à mudança é 

porque traz consequências negativas para a organização. Embora não incidindo sobre 

o conceito de resistência, alguns estudos encontraram que as condições de mudança 

(por exemplo, as incertezas, a pressão percebida) são vistas como antecedentes da 

resistência e prevêem os resultados organizacionais, tais como satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional e intenção de deixar a organização (Schweiger & 

DeNisi,1991).  



50 
 

De acordo com Wanberg e Banas (2000), a forma como a mudança 

organizacional é conduzida pode aumentar os indicadores de RMO dos funcionários e 

esta, por sua vez, estaria associada com níveis baixos de satisfação no trabalho e com a 

intenção de sair da organização. A satisfação no trabalho representa um resultado com 

uma forte afinidade afetiva (Spector, 1997) e, portanto, espera-se associar mais 

fortemente com o componente afetivo da resistência. O componente comportamental 

das atitudes envolve os comportamentos e a intenção de se comportar, ou seja, a 

intenção de deixar a organização (Oreg, 2006). Por último, o comprometimento 

organizacional possui o componente cognitivo. De acordo com Meyer e Allen (1991), 

o comprometimento envolve, dentre outros, uma abordagem calculista em que os 

membros da organização avaliam se é ou não válido permanecer na organização. Os 

processos cognitivos envolvidos nessa construção são explícitos. Assim, os três 

componentes da resistência à mudança estariam associados com a satisfação dos 

funcionários, a intenção de sair do emprego e o comprometimento organizacional 

(Oreg, 2006). Este modelo é vizualizado na Figura 3: 
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Figura 3.  Modelo empírico de resistência à mudança 

  
Bortolotti, Souza e Andrade (2010) propuseram o modelo de resistência à 

mudança organizacional considerando o conceito proposto por Piderit (2000). 

Destacam as variáveis que se relacionam com a resistência à mudança organizacional, 

as quais influenciam as atitudes dos indivíduos frente à inovação. Além disso, 

relaciona as causas da RMO a variáveis específicas de contexto, traço de 

personalidade e causas derivadas da personalidade. 

As variáveis específicas de contexto são: informação, participação, recompensa 

(motivação) intrínseca, confiança na gerência, poder e prestígio e segurança no 

trabalho. Já o traço de personalidade foi a abertura à experiência. E, por fim, as causas 

da resistência derivadas da personalidade foram o medo ou receio em relação à 

mudança, preferência por rotina e intolerância ao período de ajuste envolvido na 

mudança (Bortolotti et al., 2010). O modelo é ilustrado na figura 4. 
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Figura 4. Modelo teórico da resistência à mudança 

 

Segundo Bortolotti et al. (2010), as variáveis estão relacionadas às atitudes dos 

indivíduos frente à mudança e seus respectivos componentes (cognitivo, afetivo e 

comportamental). Dependendo dos componentes, os funcionários que vivenciarem 

mudanças organizacionais podem apresentar um sentimento de satisfação no trabalho, 

fortalecer o comprometimento com a organização ou apresentar intenções de sair da 

empresa. Conhecer tais variáveis permite diagnosticar a resistência de funcionários 

que experienciam processos de mudança organizacional. 
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Assim, o modelo pode ser percebido da seguinte maneira: os motivos pelos 

quais os indivíduos reagem à mudança organizacional podem ser oriundos de 

determinada variável individual ou mais de uma, bem como, devido a uma ou mais 

variáveis de contexto determinadas por uma ou mais causas da RMO, ou ainda 

originadas das três variáveis (individual, contextual e causal). Neste sentido, as 

variáveis descritas no modelo podem apresentar impactos distintos em cada 

componente, podendo ser mais forte em um do que em outro. Por exemplo, o 

componente afetivo tem como consequência a satisfação no trabalho; o componente 

cognitivo se relaciona ao comprometimento organizacional; e, o componente 

comportamental se refere à saída ou intenção em sair do trabalho (Bortolotti, 2010). 

Salienta-se que a presente tese tem em conta a medida de Resistêcia à Mudança 

Organizacional proposta por Bortolotti (2010). Tal medida apresenta um indicativo 

que é definido por três níveis referentes a três tipos de comportamentos que podem ser 

observados frente às inovações organizacionais:  

1) Nível de Aceitação. Envolve as variáveis resiliência psicológica, participação, 

recompensa intrínseca, abertura à experiência e confiança na gerência e compreende 

os três componentes (afetivo, cognitivo e comportamental). Este nível é caracterizado 

pela capacidade que o indivíduo possui em aceitar as inovações mesmo quando 

submetido à pressão da empresa e, ainda, ter motivação ao acreditar que tem 

estabilidade emocional para lidar com tais mudanças. Confia que as modificações têm 

por objetivo trazer melhorias para empresa. Neste sentido, o indivíduo gosta de 

participar e cooperar com as mudanças, costuma se adapatar e ter disposição para 

promover e colaborar com elas, manifestando interesse em ganhar novas experiências. 

2) Nível de Indiferença. Compreende as variáveis participação e abertura à 

experiência e é representado pelos componentes comportamental e afetivo. Este nível 

é caracterizado por não haver interesse do indivíduo nas mudanças, este faz apenas o 
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que é necessário e solicitado, devido à indiferença e apatia com relação à inovação, 

além de não se sentir compromissado com a mesma. Tem preferência por rotinas e 

quer sempre fazer a mesma atividade. 

3) Nível de Resistência (passiva/ativa): (a) Passiva. Incluem as variáveis 

participação e abertura à experiência (componente comportamental e cognitivo). O 

indivíduo neste nível apresenta desinteresse pelas modificações que estão ocorrendo 

na empresa, de maneira que evita qualquer atividade gerada por ela e atua sem 

compromisso. (b) Ativa. Abrange as variáveis participação, abertura à experiência, 

medo e confiança na gerência (componente cognitivo, afetivo e comportamental). Este 

nível é caracterizado pela lentidão do indivíduo em realizar o trabalho, reclama da 

gerência, apoia ações contra as mudanças, acredita que estas são negativas e procura 

maneiras de impedir que elas aconteçam por meio de manipulações e, também, as 

evitam por medo do novo. 

Destarte, compreende-se que a resistência à mudança organizacional envolve 

um sentido de ambivalência cujos sentimentos, comportamentos e pensamentos dos 

indivíduos (funcionários) sobre a mudança podem não coincidir necessariamente 

(Bortolotti et al., 2010). Assim, a RMO pode ser concebida como uma atitude 

multidimensional frente à mudança, contendo componentes afetivos, cognitivos e 

comportamentais (Piderit, 2000). 

 

Em resumo, mudanças organizacionais frequentemente acontecem em virtude 

da influência externa e sua dinâmica engloba a liderança, missão, estratégia, cultura e 

performance individual e organizacional. Por outro lado, a mudança também pode 

emergir de dinâmicas transacionais, as quais envolvem relações recíprocas de curto 

prazo entre indivíduos e grupos. O conjunto de variáveis envolvidas nesse tipo de 

mudança abarca práticas gerenciais, políticas, procedimentos, estrutura, habilidades, 
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conhecimentos, necessidades e valores individuais (Burke & Litwin, 1992; Mauro, 

2008). Quando se fala em mudanças nas organizações, percebe-se que o maior foco de 

transformação está relacionado com mudanças de atitudes, por parte tanto de 

empregados quanto de gerentes. Porém, em meio à necessidade da organização em 

promover mudanças, existe o fator resistência advindo dos funcionários da empresa, 

que é o foco da presente tese. Como foi descrito no capítulo, esta resistência à 

mudança tem causas específicas, desde interesses individuais a grupais, e podem ser 

expressas de formas diversas, seja de maneira ativa, passiva ou mesmo indiferente em 

relação à mudança. A dificuldade da mudança organizacional, em muitos casos, é 

agravada pela má gestão da resistência. Alguns modelos explicativos podem ajudar os 

gestores a conhecer as causas desta e a melhor maneira de criar estratégias para 

administrá-la. 

 Neste sentido, o modelo que é proposto nesta tese envolve variáveis externas e 

internas, concebendo-as como preditoras (antecedentes) da resistência à mudança e 

uma variável fim (consequente). Partindo do princípio de que a resistência à mudança 

pode ter diversas causas, podendo ser internas ou externas, tomaram-se como causas 

internas os valores do indivíduo, pois estes guiam o comportamento humano 

(Gouveia,1998), e como causa externa o clima organizacional, por ser a maneira como 

o individuo percebe o ambiente de trabalho. Por conseguinte, tem-se em conta a 

influência que tais variáveis (valores, clima organizacional e resistência à mudança) 

possam exercer sobre a autopercepção de desempenho do funcionário. Este modelo 

pode ser visualizado a seguir (Figura 5). 



 

 

Figura 5. Modelo proposto para resistência à mudança organizacional

 

 Assim, sabendo das causas distintas da resistência à mudança, o capítulo 

seguinte trata dos fatores ambientais que podem contribuir pa

isto é, a percepção que o funcionário possui a respeito do ambiente de trabalho (clima 

organizacional).

Modelo proposto para resistência à mudança organizacional 

Assim, sabendo das causas distintas da resistência à mudança, o capítulo 

seguinte trata dos fatores ambientais que podem contribuir para o seu aparecimento, 

isto é, a percepção que o funcionário possui a respeito do ambiente de trabalho (clima 
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As percepções construídas por trabalhadores acerca de diferentes aspectos de 

seu trabalho são responsáveis por guiá-los em linhas consistentes de ação (Maia & 

Oliveira, 2007). O clima organizacional é um dos atributos mais relevantes à detecção 

dos elementos reguladores e orientadores do comportamento humano dentro das 

empresas (Menezes, Sampaio, Gomes, Teixeira, & Santos, 2009). Neste sentido, o 

clima organizacional torna-se uma das temáticas de maior interesse no campo do 

comportamento organizacional.  

A palavra klima vem da meteorologia, ciência que utiliza instrumentos físicos 

para medir o tempo na superfície da terra (Tamayo, 1999). Ela tem origem grega e 

significa tendência, inclinação (Coda, 1997). O clima organizacional representa o 

resultado coletivo das percepções dos diferentes perfis de pessoas inseridas nas 

organizações. Por ser um sistema complexo, emergem percepções resultantes das 

interações entre os indivíduos com a distribuição física do trabalho, a eficiência dos 

canais de comunicação, o exercício da autoridade e condicionantes físicos e 

psicológicos do sistema sócio-produtivo (Procopiuck, Costa, Roglio, & El-Kouba, 

2009). Um clima organizacional positivo aumenta a motivação dos funcionários e a 

probabilidade de que irão alocar esforço discricionário em suas tarefas no trabalho 

(Neal, West, & Patterson, 2005). 

 

2.1. Conceito 

 Há um conjunto de definições empregadas para caracterizar o clima 

organizacional, porém não existe um consenso quanto a uma definição integrada e 

única para este construto (Menezes et al., 2009). Os primeiros estudos sobre clima 

organizacional são encontrados nos trabalhos sobre a Teoria de Campo de Lewin 

(1939). Segundo esta teoria, as atividades psicológicas das pessoas se desenvolvem em 

um campo psicológico, denominado pelo autor como campo vital. Em seguida Lewin, 
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Lippit e White (1939) desenvolveram um novo estudo com a finalidade de verificar 

quais eram as condições psicológicas criadas por líderes de um grupo de rapazes 

dentro de um ambiente controlado. Com isso foram criados os conceitos de clima 

social e atmosfera social que, a partir dos anos 1950, foram denominados de clima 

organizacional devido aos trabalhos de Argyris (1958).  

 Nos estudos de Argyris (1958), o clima organizacional é também chamado de 

“caráter homeostático”, cujas características representam diferentes níveis de análise, 

ou seja, distintas variáveis e níveis de análise que buscam compreender melhor este 

construto.  

 Os primeiros trabalhos sobre o clima organizacional propostos por Litwin e 

Stringer (1968) sugeriam um modelo global do clima, pois queriam quantificar, ou 

melhor, criar um diagrama com todas as variáveis situacionais relevantes para a 

análise e previsão dos efeitos do ambiente de trabalho sobre os indivíduos. Portanto, 

neste trabalho inicial, o clima era visto como uma construção que permitia aos 

pesquisadores examinarem uma base ampla de determinantes dos comportamentos dos 

empregados (Litwin & Stringer, 1968). Estes estudos buscavam compreender as 

influências situacionais dentro das organizações e seus efeitos sobre os indivíduos 

(Kuenzi & Schminke, 2009), e, com isto, tornou-se uma base para a compreensão da 

eficácia organizacional (Kozlowski & Klein, 2000). 

Inicialmente, a preocupação estava direcionada para a identificação das 

variáveis que constituíam o construto ou o estudo das dimensões do clima 

organizacional. O que se buscava era responder ao seguinte questionamento: o clima 

organizacional pode ser conceituado como um atributo do indivíduo ou da 

organização? (Menezes et al., 2009; Schneider, 2000). Assim, a falta de clareza na 

definição do clima organizacional levou os estudiosos a questionarem se o fenômeno 

refletia condições organizacionais ou percepções individuais (Tagiuri & Litwin, 1968). 
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Todavia, a distinção entre clima psicológico e organizacional ajuda a esclarecer 

esta questão: o clima psicológico reflete as percepções de um indivíduo sobre o 

impacto que o ambiente de trabalho traz para o seu bem-estar (James & James, 1989). 

Por outro lado, o clima organizacional representa as percepções compartilhadas entre 

os funcionários da unidade de trabalho sobre o ambiente organizacional (Kuenzi & 

Schminke, 2009). 

Quando as percepções dos funcionários da unidade de trabalho são agregadas 

(normalmente depois de se obter um nível de acordo entre os funcionários) refletem o 

clima organizacional. Assim, as origens do clima organizacional estão em percepções 

individuais, porém é uma propriedade da unidade de trabalho (Kuenzi & Schminke, 

2009). Com isso, entende-se que o clima organizacional está diretamente relacionado 

com elementos cognitivos, enquanto que o clima psicológico está relacionado com 

elementos afetivos do ambiente de trabalho (Martins, 2000). 

Uma outra questão é quanto à confusão entre as definições de clima 

organizacional e cultura organizacional. A similaridade conceitual entre estes dois 

construtos se deve ao fato da cultura ser relacionada com crenças, valores e aspectos 

de natureza coletiva e ideacional compartilhada entre os funcionários e a organização 

que, por sua vez, são responsáveis pela manutenção de um determinado clima na 

empresa (Hofstede, Neuijen, Ohayv, & Sanders, 1990). 

No entanto, existe diferença entre clima organizacional e cultura 

organizacional (Manning, Davidson, & Manning, 2004). Sabe-se que o clima e a 

cultura são formas em que os indivíduos tentam dar sentido ao ambiente de trabalho. 

Estes construtos são apreendidos por meio da interação entre os membros dos grupos. 

Não obstante, mesmo com essas semelhanças, existem várias razões para se visualizar 

clima e cultura de maneira distinta. Em primeiro lugar, as pesquisas sobre clima têm 
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uma história muito mais longa do que aquelas sobre cultura organizacional e cada uma 

reflete raízes acadêmicas diferentes (Kuenzi & Schminke, 2009).  

Os estudos sobre cultura têm suas bases na Antropologia enquanto os de clima 

derivam da Psicologia Lewiniana (Manning et al., 2004). A cultura geralmente 

engloba dimensões mais profundas (por exemplo, crenças, mitos) e tenta compreender 

os pressupostos subjacentes da organização, muitas vezes incorporados de forma 

profunda e inconsciente, tomados como corretos (Schein, 2004). Portanto, a cultura 

organizacional tende a existir em um nível de abstração maior do que o clima. Por 

outro lado, o clima pertence a um nível de manifestação mais superficial, ou seja, 

como as coisas são realizadas. Por fim, a cultura manifesta os fenômenos por meio de 

suas formas (por exemplo, artefatos, lendas e símbolos) que revelam valores 

compartilhados. Por sua vez, o clima enfatiza os processos pelos quais tais valores 

compartilhados são atendidos (Moran & Vokwein, 1992). 

Sendo assim, tem-se a cultura como uma variável mais profunda do que o 

clima. Enquanto a cultura organizacional diz respeito às práticas adotadas pelos 

funcionários da organização, dando-lhe uma identidade própria, o clima é a atmosfera 

presente nas organizações, derivada das práticas, procedimentos e recompensas 

percebidos diariamente pelos funcionários, diretamente ligados ao comportamento dos 

gestores e às ações por estes recompensadas (Schneider, Salvaggio, & Subirats, 2002; 

Silva & Zanelli, 2004). Atualmente, há uma concordância que, enquanto o clima 

organizacional é uma condição temporária (construída em razão de significados que os 

indivíduos dão às suas percepções e que guiam suas decisões e ações no ambiente 

organizacional), a cultura organizacional possui um papel normativo, havendo um 

compartilhamento de valores que dão identidade à organização, favorecendo uma 

maior capacidade adaptativa e de autodesenvolvimento interno e externo (Menezes et 

al., 2009). 
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Antes de tudo, é consenso para alguns autores que o clima organizacional é um 

fenômeno coletivo (James, 1982; Schneider, 2000) e multidimensional que descreve o 

ambiente social do local de trabalho (Manning et al., 2004). Desta forma, em meio a 

vários questionamentos, algumas definições foram surgindo cujos elementos 

buscavam caracterizar o clima organizacional. Uma delas foi a proposta por Forehand 

e Gilmer (1964), que definiram o construto apresentando as seguintes características: 

(1) diferenciam a organização de outras organizações; (2) são duradouras ao longo do 

tempo; e (3) influenciam os comportamentos dos indivíduos no ambiente de trabalho. 

Similarmente, Taguiri e Litwin (1968) afirmaram que o clima organizacional seria 

algo experimentado pelos membros da organização cujos comportamentos seriam 

influenciados por este construto, na medida em que pode ser avaliado por um conjunto 

particular de características da organização. Já Schneider e Reichers (1983) 

identificaram o clima como um fenômeno perceptual, ao invés de uma característica 

objetiva da organização. Neste mesmo sentido, Pinheiro (2002) conceitua o clima 

organizacional como a qualidade do ambiente interno de trabalho, resultado de 

comportamentos dos indivíduos, os quais avaliam o seu setor de trabalho e direcionam 

suas atividades laborais. 

Diante do exposto, compreende-se que o clima organizacional é formado por 

um conjunto de características organizacionais que vai desde a composição da 

estrutura organizacional até a forma como os indivíduos se relacionam no seu dia a 

dia. Dentro desta perspectiva, Tamayo (1999) ressalta que a definição de clima 

organizacional perpassa por dimensões objetivas e subjetivas as quais influenciam os 

comportamentos dos funcionários na organização de trabalho. Outrossim, o clima 

organizacional possui algumas variáveis que o antecedem. 
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2.2. Antecedentes do clima organizacional 

 O clima organizacional sofre a influência de variáveis que o antecedem e se 

relacionam com os vários tipos de clima que permeiam o ambiente da empresa. Estes 

antecedentes podem ser a nível individual, grupal ou organizacional, os quais são 

apresentados em alguns estudos encontrados na literatura. 

 

2.2.1. Antecedentes a nível individual  
 

Foram encontradas poucas pesquisas que analisavam o impacto das 

características dos empregados sobre o clima organizacional (Mayhew, Grunwald, & 

Dey, 2006) . Características como sexo, idade, escolaridade, nível de posição e classe 

social (Kuenzi & Schminke, 2009) são alguns exemplos. Nesta tese são apresentados 

alguns estudos que examinaram os antecedentes do clima organizacional a nível 

individual.  

No estudo de Schminke, Ambrose e Neubaum (2005), constatou-se que o 

desenvolvimento cognitivo moral de líderes influenciava o clima ético. Os resultados 

de seu estudo indicaram que a relação entre o desenvolvimento moral do líder e o 

clima ético era moderada por dois fatores: a medida em que o líder utilizava a sua 

capacidade de raciocínio moral e a idade da organização. A influência do 

desenvolvimento moral do líder foi mais forte para aqueles cujas ações eram 

congruentes com o seu raciocínio moral. Além disso, a influência do desenvolvimento 

moral do líder foi mais forte em organizações mais jovens. Ainda neste estudo, foi 

indentificado que a congruência entre o desenvolvimento moral do líder e o 

desenvolvimento moral do empregado era positivamente associada com a satisfação 

no trabalho e o comprometimento organizacional, porém negativamente associada 

com as intenções de negócio. Da mesma forma, Cullen, Parboteeah e Victor (2003) 

encontraram uma relação entre o compromisso individual e clima ético. Estes autores 
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idenficaram que o clima ético de benevolência tinha uma relação positiva com o 

comprometimento organizacional, enquanto o clima egoísta se mostrou negativamente 

correlacionado. 

Um outro construto que vem sendo analisado é o papel da liderança como um 

antecedente do clima, ou seja, os pesquisadores investigaram a influência de 

características individuais dos líderes. Mayer, Nishii, Schneider e Goldstein (2007), 

especificamente, averiguaram o efeito da personalidade do líder nos tipos de clima de 

justiça. Eles descobriram que traços de personalidade como afabilidade e 

conscienciosidade foram positivamente correlacionados com climas de justiça, 

enquanto o neuroticismo o foi negativamente.  

Ainda nesta perspectiva, Koene, Vogelaar e Soeters (2002) encontraram que a 

consideração do líder era positivamente associada com todas as dimensões do clima 

organizacional (comunicação, respeito, imparcialidade, etc). Além disso, diferentes 

estilos de liderança e comportamento foram encontrados e relacionados com os climas 

de trabalho. A liderança transformacional, por exemplo, mostrou-se positivamente 

correlacionada com o apoio para a inovação, como também com o clima de segurança 

(Jung, Chow, & Wu, 2003; Zohar & Luria, 2004). Já a liderança compartilhada foi 

positivamente correlacionada com o clima de justiça processual (Ehrhart, 2004). 

Koene et al. (2002) constataram que a liderança carismática foi positivamente 

correlacionada com as dimensões do clima da organização (comunicação, respeito, 

imparcialidade etc) e a liderança transacional (recompensa contingente) tem sido 

positivamente associada com o clima de justiça processual (Walumbwa, Wu, & Orwa, 

2008). Além disso, Naumann e Bennett (2000) encontraram que a visibilidade do 

supervisor era positivamente associada com o desenvolvimento do clima de justiça 

processual. 
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2.2.2. Antecedentes a nível grupal  
 

Os estudos sobre os antecedentes a nível grupal têm verificado o impacto do 

grupo, da equipe ou fatores de departamento em vários climas de trabalho. Como 

exemplo, tem-se a pesquisa de Colquitt, Noe e Jackson (2002) na qual descobriram 

que o tamanho da equipe e o seu coletivismo eram preditores significativos do clima 

de justiça processual: o tamanho da equipe era negativamente correlacionado com o 

clima de justiça processual, enquanto o coletivismo o foi positivamente. Por outro 

lado, a diversidade da equipe não foi significativamente relacionada com o clima de 

justiça processual. Neste mesmo sentido, Darr e Johns (2004) não encontraram 

qualquer relação entre a heterogeneidade do grupo com o clima político, mas este 

estudo permitiu verificar que a tarefa exercida pelo funcionário e os conflitos de 

relacionamentos foram positivamente relacionados com o clima político. 

Em outro estudo sobre o impacto da composição do grupo sobre o clima, de 

Jong, de Ruyter e Lemmink (2004, 2005), constatou-se que a percepção coletiva de 

equipes autogerenciadas influenciava na percepção do clima de serviço, ou melhor, o 

suporte para um grupo independente e o apoio e flexibilidade dos membros da equipe 

são variáveis que podem explicar a formação da percepção do clima de serviço.  

A predição do clima organizacional foi associada também com processos 

intragrupo e as interações entre os membros. Como pode ser observado nos estudos de 

Gilson e Shalley (2004), os membros das equipes que estavam mais envolvidas em 

processos criativos manifestavam um clima com mais suporte à criatividade. Além 

disso, outra pesquisa demonstrou uma correlação positiva entre o suporte dado à 

equipe e a flexibilidade com o clima de serviço, porém nenhuma correlação entre  

estabelecimento de metas da equipe com o clima de serviço (de Jong et al., 2004, 

2005).  
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2.2.3. Antecedentes a nível organizacional  
 

Além dos antecedentes a nível individual e grupal, a literatura  também 

analisou o impacto de aspectos da organização a título de antecedente, incluindo 

outros climas de trabalho. Entre os mais prevalentes está o grau de ênfase gerencial ou 

institucional sobre políticas que suportam vários climas. Por exemplo, Borucki e 

Burke (1999) constataram que a importância do serviço para a gestão estava 

positivamente correlacionada com dimensões do clima de serviço, tais como 

preocupação com a tarefa dos empregados e preocupação com os clientes. Ainda 

assim, o serviço de orientação de qualidade tem sido positivamente associado com o 

clima de serviço (Salvaggio et al., 2007). Na pesquisa realizada por Klein, Conn e 

Sorra (2001), constatou-se que a disponibilidade de recursos financeiros e o suporte à 

gestão de implementação da tecnologia levou a um forte clima de implementação. 

Além disso, o compromisso com práticas de recursos humanos se mostrou 

positivamente correlacionado com o clima social da organização (confiança, 

comunicação e cooperação) (Collins & Smith, 2006). 

Outros estudos têm mostrado como as características da própria empresa e de 

seu sistema de gestão estão relacionados com o clima de trabalho. Isto pode ser visto 

na pesquisa de Neubaum, Mitchell e Schminke (2004), que identificaram o impacto da 

inovação na empresa e da orientação empresarial sobre o clima ético. Os autores 

descobriram que a inovação exibe um impacto significativo numa variedade de 

dimensões do clima ético (instrumental, cuidar, indepedência, regras, leis e códigos), 

muito mais do que a orientação empresarial. 

Ainda nesta perspectiva, alguns climas de trabalho podem servir como 

antecedentes para outros climas. Por exemplo, Dejoy, Schaffer, Wilson, Vandenberg e 

Butts (2004), com o intuito de verificar se os fatores organizacionais determinavam o 

clima de segurança, constataram que as políticas e os programas de segurança tinham 
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maior correlação positiva com o clima de segurança, seguido por mais duas dimensões 

do clima organizacional: comunicação e apoio organizacional. Ainda neste sentido, 

Wallace, Popp e Mondore (2006) verificaram que dois climas fundamentais estão 

relacionados com a prevenção da segurança:a relação da gestão com o empregado e o 

suporte organizacional. Por sua vez, a prevenção da segurança media a relação entre 

acidentes de trabalho e estes dois tipos de clima. 

Neste contexto, entende-se que o clima organizacional possui alguns 

antecedentes, os quais estão relacionados aos vários tipos de clima encontrados no 

ambiente organizacional. Além disso, há algumas variáveis que são mediadoras e 

moderadoras entre o clima organizacional e os resultados da empresa. Este aspecto é 

discutido no tópico a seguir. 

 

2.3. Mediadores e moderadores entre clima organizacional e outras variáveis 

organizacionais 

O clima exerce um impacto significativo sobre uma variedade de resultados 

individuais e organizacionais. Diversos efeitos das mediações e moderações podem 

entrar em jogo quando se tenta entender o impacto do clima sobre os resultados na 

organização. Desta forma, a literatura traz alguns estudos acerca desses efeitos 

moderadores e mediadores. 

Há uma variedade de mediadores na relação entre clima e resultado, os quais 

foram agrupados em três tipos: variáveis de processo, comportamentos e práticas 

(Kuenzi & Schminke, 2009). Iniciando com a variável de processo organizacional, os 

estudos identificaram como a qualidade destas variáveis mediava a relação entre o 

clima e os resultados. Conforme Maynard, Mathieu, Marsh e Ruddy (2007), a 

resistência ao clima de capacitação estava correlacionada negativamente com a 

satisfação do cliente, e estes eram mediados pelos processos de transição da equipe. 
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Da mesma forma, a resistência à capacitação foi correlacionada negativamente com a 

satisfação no trabalho e estes foram parcialmente mediados pelos processos 

interpessoais da equipe. Segundo Darr e Johns (2004), as tarefas departamentais e os 

conflitos de relacionamento mediaram parcialmente a relação entre conflito de papéis 

e o clima político.  

Da mesma maneira, vários fatores comportamentais têm sido mediadores da 

relação entre o clima e os resultados. Estudos neste sentido têm explorado o papel 

mediador dos comportamentos de cidadania organizacional (Schneider, Ehrhart, 

Mayer, Saltz, & Niles-Jolly, 2005), desempenho de funcionários e comportamentos 

específicos (por exemplo, comportamentos de qualidade de serviço associados ao 

clima de serviço) (Salanova, Agut, & Peiró, 2005). 

Diante deste fato, os estudos de Naumann e Bennett (2000) verificaram que o 

comportamento cooperativo do grupo mediou a relação entre o clima de justiça 

processual e a percepção de desempenho do grupo (por exemplo, a produtividade, 

precisão, confiabilidade). Schneider et al. (2005) identificaram que os comportamentos 

de cidadania organizacional mediaram a relação entre clima de segurança e satisfação 

do cliente. Por sua vez, os resultados do estudo de Salanova et al. (2005) indicaram 

que a análise por modelagem de equações estruturais foi consistente com um modelo 

de mediação integral em que os recursos organizacionais e de engajamento no trabalho 

previram o clima de serviço, que por sua vez, previu o desempenho do empregado e, 

em seguida, a fidelidade do cliente. Por sua vez, Gamero, González-Roma e Peiró 

(2008) verificaram que os conflitos de relacionamento mediaram a relação entre os 

conflitos de tarefas e o clima de afeto da equipe. 

 Por fim, as práticas organizacionais também têm sido usadas como variáveis 

mediadoras. Estas incluem políticas e procedimentos, clareza de papel e as prioridades 

de metas (Chen & Bliese, 2002; Naveh, Katz-Navon, & Stern, 2005). A pesquisa de 
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Chen e Bliese (2002) mostrou que a clareza de papel mediava a relação entre os 

diversos níveis de liderança e o clima de autoeficácia e a pressão psicológica mediou 

totalmente a relação entre o baixo nível do clima de liderança e a autoeficácia. Já 

Naveh et al. (2005) verificaram que a prioridade de segurança mediava parcialmente a 

relação entre clima de segurança e a taxa de erros médicos em hospitais.  

Em uma tentativa de explorar as condições reguladoras do impacto do clima 

sobre os resultados, os pesquisadores começaram a examinar o papel dos moderadores 

do clima (Kuenzi & Schminke, 2009). Um dos moderadores mais estudados tem sido a 

força do clima (Colquitt et al., 2002;. González-Roma, Peiró, & Tordera, 2002; Lindell 

& Brandt, 2000; Schneider et al., 2002). A força do clima reflete o grau de acordo 

entre os membros da unidade de trabalho com relação às suas percepções de clima. 

Esta força desempenha um papel importante na relação de moderação entre os vários 

tipos de clima e resultados (Lindell & Brandt, 2000).  

Schneider et al. (2002) encontraram que a força do clima de resistência ao 

serviço moderava a relação entre o nível do clima de serviço e a satisfação do cliente. 

Analogamente, Dietz, Pugh e Wiley (2004) verificaram as condições para regular os 

efeitos do clima de serviço e encontraram que a mais forte relação foi entre o clima de 

serviço e as atitudes do cliente. Além disso, a quantidade de contato entre os 

funcionários e clientes moderou a relação entre o clima de serviço e as atitudes do 

cliente. 

As características individuais dos empregados e dirigentes também podem 

interagir com o clima para influenciar os resultados (Kuenzi & Schminke, 2009; 

Lindell & Brandt, 2000). Yang, Mossholder e Peng (2007) verificaram o efeito da 

moderação da distância do poder sobre a relação entre o clima e os resultados. Com 

isto, descobriram que a distância do poder moderava a relação entre o clima de justiça 
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processual com os resultados a nível individual, tais como: comprometimento 

organizacional e comportamento de cidadania organizacional. 

Ademais, Ambrose, Arnaud e Schminke (2008) apresentaram em sua pesquisa 

que o ajuste entre o desenvolvimento moral e cognitivo de um indivíduo e o meio 

ambiente influenciavam as atitudes éticas de trabalho. Como tal, o desenvolvimento 

moral individual servia para moderar a relação entre o clima ético e as atitudes de 

trabalho.  

Diante disto, entende-se que os diferentes tipos de clima organizacional são 

mediados ou moderados por outras variáveis, as quais interferem nos resultados da 

organização. No entanto, o clima organizacional também pode servir como mediador e 

moderador de variáveis organizacionais, como pode ser observado no tópico seguinte. 

 

2.4. Clima organizacional como mediador e moderador de variáveis 

organizacionais 

O clima pode exercer um papel moderador e mediador nas relações com outras 

variáveis organizacionais. O efeito moderador do clima tem sido observado na relação 

entre várias medidas de desempenho organizacional. Isto pode ser visto no  apoio à 

inovação (Jung et al., 2003) e no desempenho organizacional (King, de Chermont, 

Oeste, Dawson, & Hebl, 2007).  

Conforme Jung et al. (2003), o clima de apoio à inovação moderava a relação 

entre liderança transformacional e inovação, de tal maneira que a relação é mais forte 

quando o suporte para inovação é alto. Da mesma forma, segundo King et al. (2007), o 

clima de inovação moderava os efeitos negativos da exigência do trabalho e o 

desempenho organizacional, visto que os resultados demonstraram que a relação 

negativa entre as exigências do trabalho (definida como percepção coletiva de que o 
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tempo e a energia  são insuficientes para atender as demandas de trabalho) e o 

desempenho era diminuída em organizações com apoio à inovação. 

Outros climas também serviram como moderadores nas relações entre 

antecedentes e os resultados individuais relacionados à saúde e bem-estar. Foi 

verificado que o clima de justiça processual moderava a relação entre o clima de 

justiça distributiva com os sentimentos de ansiedade e depressão, ou seja, níveis mais 

elevados de clima de justiça processual foram encontrados para amortecer a relação 

negativa entre o clima de justiça distributiva com depressão e ansiedade (Spell & 

Arnold, 2007). 

 Por fim, um estudo examinou a interação entre o nível de percepção do 

indivíduo e o clima de justiça (Mayer et al., 2007). Estes autores descobriram que a 

relação entre as percepções individuais de justiça interpessoal e informacional 

dependia do clima de  justiça relacionado, tal que a força das relações aumentava 

quando os climas de justiça eram elevados. 

Por outro lado, o clima também desempenha um papel de mediador entre 

outras variáveis organizacionais. O mais comum deles tem sido de mediar a relação 

entre os tipos de liderança e os resultados, a exemplo do comportamento de cidadania 

organizacional (Walumbwa et al., 2008) e os resultados de segurança (Zohar, 2002).  

Walumbwa et al. (2008) verificaram que o clima de justiça processual mediava 

a relação entre o comportamento do líder contingente e a satisfação do supervisor, 

como também, o comprometimento organizacional e o comportamento de cidadania 

organizacional. Por sua vez, Zohar (2002) identificou que o clima de segurança 

preventiva mediava totalmente a relação entre estilo de liderança (transformacional e 

contingente) e a taxa de acidentes.  

Além disso, o clima tem servido como um mediador de variáveis que refletem 

sinais de supervisão e resultados. De acordo com Zohar e Luria (2004), o clima de 
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segurança mediava parcialmente a relação entre a orientação de supervisão e o 

comportamento que causa lesões. Da mesma forma, Hofmann e Stetzer (1998) 

mostraram que o clima de segurança mediava a relação entre a segurança da 

comunicação e as atribuições feitas a respeito da segurança.  

Finalmente, o clima tem sido estudado como um mediador entre o desempenho 

e os seus diversos antecedentes (Gelade & Ivery, 2003; Salanova et al., 2005). Por 

exemplo, Salanova et al. (2005) verificaram que o modelo de suporte organizacional 

encontrado no clima de serviço mediava totalmente a relação entre os recursos 

organizacionais e o engajamento no trabalho. Gelade e Ivery (2003) também 

descobriram que as dimensões gerais do clima organizacional mediavam a relação 

entre os vários fatores da gestão de recursos humanos e o desempenho. 

Destarte, até o momento foram apresentadas as variáveis que antecedem o 

clima organizacional, aquelas que mediam e moderam a relação entre o clima e os 

resultados e como o próprio clima age enquanto mediador e moderador na relação com 

as variáveis organizacionais. Entretanto, o clima organizacional também exerce 

influência sobre o indivíduo e os resultados organizacionais, como a seguir se 

explicita. 

 

2.5. Influência do clima organizacional sobre o indivíduo e os resultados 

organizacionais 

 O clima organizacional é o resultado da maneira como as pessoas percebem o 

que torna o ambiente benéfico ou não (Sparrow & Gaston, 1996). Desta forma, quando 

o clima organizacional é favorável, isto pressupõe um baixo nível de estresse, um alto 

nível de autonomia, uma forte coesão, mais suporte da supervisão e um baixo nível de 

pressão decorrente das atividades (Nasurdin, Ramayah, & Beng, 2006). Neste sentido, 
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a variação no clima dentro da organização afeta diretamente o comportamento dos 

funcionários (Manning et al., 2004). 

É importante salientar que as relações acontecem em duas esferas: indivíduo-

indivíduo e indivíduo-ambiente. Na primeira, a relação entre indivíduos é direta e 

imediata, enquanto na segunda o ambiente serve como mediador de tal relação, 

embora as condições ambientais possam ser influenciadas ou alteradas por outros 

indivíduos (Procopiuck et al., 2009). 

O clima organizacional pode interferir na satisfação do funcionário com o 

trabalho (Patterson, Payne, & West, 1996), no empenho e na cooperação entre os 

membros (Ayers, 2005), está relacionado à estabilidade e ao controle de sistemas e 

subsistemas da organização (Yahyagil, 2006), pode interferir na produtividade, no 

desenvolvimento organizacional (Johnson, 2000) e no suporte às inovações (Montes, 

Moreno, & Fernandez, 2004). 

Para verificar a influência do clima nos resultados organizacionais, pode-se 

dividi-los em dois tipos de resultados: globais e facetas específicas. Os primeiros 

refletem algo mais amplo, como comprometimento organizacional ou desempenho da 

unidade de trabalho. Os demais estão relacionados aos resultados de facetas 

particulares do clima, como segurança, serviço e inovação. Estes refletem resultados 

que estão estreitamente ligados às taxas de acidentes, reclamações de clientes e 

eficácia da inovação (Kuenzi & Schminke, 2009). 

Outra maneira de dividir os resultados é por meio de subgrupos. Dividem-se os 

resultados globais em duas categorias: os operacionalizados a nível individual e os 

operacionalizados em nível de unidade (por exemplo, grupo, equipe, departamento ou 

organização). O mesmo pode ser realizado com os resultados dos climas das facetas 

específicas da organização (Kuenzi & Schminke, 2009). 
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2.5.1. Resultado global  
 

Os resultados globais a nível individual incluem variáveis como atitudes e 

comportamentos individuais no trabalho. Entre os resultados individuais mais 

estudados estão às atitudes de satisfação no trabalho, comprometimento organizacional 

e intenções de volume de negócio (Kuenzi & Schminke, 2009). 

Os climas relacionados a níveis elevados de satisfação são: o clima de 

participação (Tesluk, Vance, & Mathieu, 1999), o clima de justiça (Liao & Rupp, 

2005; Mossholder, Bennett, & Martin, 1998; Yang et al., 2007) e o clima de 

empoderamento (Maynard et al., 2007). Enquanto os climas éticos (Cullen et al., 

2003), de participação (Tesluk et al, 1999), de justiça (Liao & Rupp, 2005; Simons & 

Roberson, 2005; Walumbwa et al., 2008) e de apoio (Gelade & Young, 2005) foram 

positivamente correlacionados com o comprometimento organizacional, o clima de 

justiça tem sido associado com um menor volume de intenções de negócios (Simons & 

Roberson, 2005).  

De maneira geral, foram encontradas fortes correlações  entre climas 

organizacionais e atitudes no  trabalho. Climas que são, geralmente, vistos como 

positivos  (por exemplo, climas de justiça, solidário, participativo, ético) surgiram 

como preditores confiáveis de atitudes positivas (Kuenzi & Schminke, 2009).  

O clima organizacional também foi relacionado a outros resultados de 

comportamentos individuais, como comportamento de cidadania organizacional e 

desempenho individual. Assim, níveis mais elevados de climas de justiça previram 

níveis mais elevados de comportamento de cidadania organizacional (Liao & Rupp, 

2005; Naumann & Bennett, 2000; Yang et al., 2007; Walumbwa et al., 2008). O clima 

de envolvimento também se mostrou relacionado positivamente com o clima de 

comportamento de cidadania organizacional (Richardson & Vandenberg, 2005). Da 

mesma forma, níveis elevados de clima de envolvimento (Richardson & Vandenberg, 



75 
 
2005) e clima de serviço (Schneider & Bowen, 1985) foram associados com a 

diminuição do absenteísmo. 

Outros estudos têm relacionado as medidas de clima organizacional com 

desempenho. Por exemplo, Baer e Frese (2003) verificaram que os climas de iniciativa 

e de segurança psicológica ajudavam no processo de inovação e eram positivamente 

relacionados com os resultados organizacionais, tais como desempenho financeiro 

(retorno sobre ativos) e realização do objetivo da empresa. O clima de capacitação foi 

relacionado positivamente ao desempenho da unidade de trabalho que refletia a 

qualidade, custo, cronograma e, em geral, o desempenho dos projetos (Siebert, Silver, 

& Randolph, 2004). 

O clima de serviço também tem sido ligado ao desempenho organizacional. Em 

um estudo com agências bancárias, Gelade e Young (2005) verificaram que o clima de 

serviço estava positivamente relacionado com o desempenho em vendas . Por sua vez, 

Patterson, Warr e West (2004) verificaram que oito das 17 dimensões da medida geral 

de clima organizacional (formação, apoio social, fiscalização, inovação, esforço e 

flexibilidade, qualidade, avaliação de desempenho e formalização) foram 

positivamente correlacionadas com a produtividade da empresa. 

Além disso, estudos examinaram a relação entre o clima e os resultados globais 

ao nível da unidade de trabalho. Foi verificado que o clima da equipe era 

positivamente correlacionado ao desempenho da equipe (Pirola-Merlo, Härtel, Mann, 

& Hirst, 2002). Nesta direção, Colquitt et al. (2002) também encontraram uma relação 

positiva entre o clima de justiça processual e desempenho da equipe, bem como uma 

relação negativa entre o clima de justiça processual e absenteísmo da equipe. Ainda 

neste contexto, Ehrhart (2004) analisou os efeitos do clima de justiça processual sobre 

o comportamento de cidadania organizacional e descobriu que quando os membros da 

equipe se sentiam bem tratados, eles eram mais propensos a exibirem comportamentos 
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de cidadania organizacional. Finalmente, Schneider et al. (2005) descobriram que um 

clima de serviço positivo também aumentava o nível de comportamentos de cidadania 

organizacional no departamento. 

 

2.5.2. Resultado de facetas específicas 
 
 Além dos resultados globais de pesquisas de clima organizacional, há estudos 

que têm explorado a relação entre o clima e resultados de facetas específicas. A 

construção do clima permite que os pesquisadores analisem os determinantes da 

motivação em comportamentos reais de situações sociais complexas e organizem estes 

tipos de clima em categorias com base em seus diferentes impactos sobre a eficácia 

motivacional (Litwin & Stringer, 1968). Katz e Kahn (1966) identificaram quatro tipos 

de padrões motivacionais que produziam os comportamentos necessários para que as 

organizações fossem eficazes. Estes incluem o cumprimento legal (relativo às questões 

políticas destinadas a orientar o comportamento adequado dentro da organização), a 

satisfação instrumental (relativa às recompensas, identificação e busca por aprovação 

de líderes e colegas de trabalho), a autoexpressão (satisfação das realizações e 

expressão de talentos e habilidades), e os valores internalizados (incorporando metas 

organizacionais). 

Foram utilizados estes quatro padrões de motivação como base para categorizar 

os vários climas de facetas específicas, tomando em conta o tipo de motivação que eles 

ativam dentro dos indivíduos e grupos (Katz & Kahn, 1966) . Os climas focados 

foram: orientação comportamental, participação, desenvolvimento e operações básicas 

(Kuenzi & Schminke, 2009).  

Com relação aos climas referentes à orientação comportamental, Simons e 

Roberson (2005) afirmaram que os efeitos processuais e interpessoais, a nível de 

unidade, das percepções de clima de justiça com relação à satisfação do cliente, 
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afetavam os tipos de serviços e os comportamentos discricionários em nível de 

departamento. Já o estudo de Dietz et al. (2003) identificou ausência de impacto 

significativo do clima de justiça processual sobre a agressão no local de trabalho. 

Climas que focam a participação dos indivíduos são: apoio, afeto no grupo, 

cooperação, capacitação e ausência de assédio moral (Kuenzi & Schminke, 2009). 

Estas facetas específicas de climas estão relacionadas aos resultados individuais 

associados a cada tipo de clima. Por exemplo, Bachrach, Bamberger e Vashdi (2005) 

verificaram os efeitos do clima de apoio na unidade (percepção comum de que os 

colegas de trabalho em uma unidade podem dar ou esperar apoio emocional e 

instrumental) e constataram que as percepções compartilhadas de apoio da unidade 

tiveram um efeito positivo sobre a prevalência relativa das relações de apoio com 

pares diferentes. Da mesma forma, o clima de afeto no grupo (padrão de interação 

total ou compartilhada da percepção positiva entre os membros e a atmosfera que 

caracteriza as interações dentro de uma equipe) aumentava as amizades no local de 

trabalho (Tse, Dasborough, & Ashkanasy, 2008). Ainda neste sentido, Tesluk et al. 

(1999) constataram que o clima participativo (um clima que suporta participação dos 

trabalhadores no planejamento do trabalho) estava relacionado ao envolvimento dos 

trabalhadores a nível de unidade. Por fim, o clima de empoderamento (percepção 

compartilhada de funcionários sobre a medida em que um grupo faz uso de estruturas, 

práticas e políticas, ou seja, “acesso ao poder”) tem sido associado a um sentimento de 

empoderamento nos empregados (Chen, Lam, & Zhong, 2007).  

Em se tratando de climas que têm focado o desenvolvimento da empresa, tem-

se o estudo de Jung et al. (2003), os quais constataram que o apoio à inovação era 

positivamente associado com a inovação na organização. Similarmente, Pirola-Merlo e 

Mann (2004) encontraram que o clima da equipe para a inovação era positivamente 
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relacionado com a criatividade da equipe, enquanto Tracey e Tews (2005) mostraram 

que o clima de treinamento estava relacionado ao investimento em formação. 

Por outro lado, os climas que focam operações básicas refletem objetivos 

operacionais específicos da organização. Eles incluem climas como o serviço e 

segurança. Climas para cada uma destas facetas têm sido associados a resultados 

individuais. Por exemplo, as pesquisas mostraram que as percepções do clima de 

segurança estavam positivamente associadas à conformidade de segurança e 

negativamente associadas com as incidências de insegurança, tais como acidentes, 

erros de tratamento, problemas com o paciente  e comportamentos inseguros 

(Hofmann & Mark, 2006; Hofmann & Stetzer, 1996; Zohar, 2000). Ainda numa 

perspectiva individual, Liao e Chuang (2004) encontraram que o clima de serviço 

estava positivamente correlacionado com o nível de desempenho individual do 

empregado.  

Não obstante, os estudos sobre o clima, ao nível de unidade, estão relacionados 

ao clima de serviço (Kuenzi & Schminke, 2009). Johnson (1996) identificou os efeitos 

do clima de serviço sobre a satisfação dos clientes. Ele descobriu que todas as 

dimensões do clima de serviço foram relacionadas a pelo menos uma faceta da 

satisfação do cliente: busca e compartilhamento de informações sobre as necessidades 

do cliente, formação das expectativas com relação a qualidade na entrega, serviço/ 

gratificações e reconhecimento de um excelente serviço, foram os mais altamente 

relacionados à satisfação com a qualidade do serviço. No geral, o clima de serviço se 

relaciona a resultados intimamente associados a facetas de climas específicos (Gelade 

& Young, 2005). 

 

 

 



79 
 
2.6. Avaliação do clima organizacional 

 

 Como descrito anteriormente o clima organizacional é representado pelas 

percepções individuais e coletivas acerca do ambiente de trabalho. Não obstante, este 

construto apresenta ainda as características de ser avaliável e mensurável. Neste 

sentido, a literatura aponta alguns modelos de medidas do clima organizacional, a 

saber. 

O modelo desenvolvido por Litwin e Stringer (1968) teve por objetivo analisar 

os sentimentos dos funcionários com relação as ações da empresa e compreende nove 

fatores: (1) Estrutura: é a percepção dos funcionários com relação as regras, 

procedimentos e limitações enfrentadas na realização das atividades; (2) 

Responsabilidade: refere-se ao sentimento de autonomia com relação as decisões 

tomadas; (3) Desafio/risco: é a percepção dos membros da empresa no que diz 

respeito aos desafios ou riscos impostos pelo trabalho; (4) Recompensa: corresponde a 

recompensa por um trabalho bem feito; (5) Relações: compreende a existência de um 

ambiente de trabalho gratificante e com boas relações sociais; (6) Cooperação: diz 

respeito ao espírito de ajuda por parte da liderança e dos demais colegas; (7) Conflito: 

é a aceitação de opiniões contrárias e o enfretamento e soluções de problemas. (8) 

Identidade: sensação de ter um ambiente familiar na empresa; (9) Padrões: é 

percepção que os funcionários possuem acerca das normas e processos 

organizacionais. 

 A partir das dimensões propostas por Litwin e Stringer (1968) , Kolb, Rubin e 

Mcintyre (1986) propõem outro modelo em que além dos fatores recompensa, padrões 

e responsabilidade, observados no modelo anterior, adicionam outros que dizem 

respeito ao impacto sentido pelo indivíduo ao ser enquadrado na cultura da empresa: 

(1) Conformismo: o indivíduo deve se adaptar as imposições da organizacão; (2) 
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Clareza organizacional: é a definição clara dos objetivos da empresa; (3) Calor e 

apoio: refere-se ao apoio e confiança mútua entre todos na organização; (4) 

Liderança: percepção que os membros possuem acerca da forma como a chefia 

coordena as ações. 

Por sua vez, Sbragia (1983) propôs um modelo da avaliação do clima 

organizacional envolvendo 20 fatores. Tal modelo objetivou observar o grau de 

interação entre a empresa e o funcionário e os seus impactos. Os fatores são descritos a 

seguir:  

1) Estado de tensão: é o grau em que os membros da organização agem e 

tomam decisões de maneira lógica e racional;  

2) Conformidade exigida: é a flexibilidade da organização com relação ao 

cumprimento das normas e regulamentos formais;  

3) Ênfase na participação: envolvimento dos funcionários nos processos de 

decisão e a aceitação de ideias e sugestões;  

4) Proximidade da supervisão: indica como é o controle da chefia e em que 

grau os funcionários têm autonomia para definir os métodos de trabalho;  

5) Consideração humana: descreve o quanto os indivíduos são tratados de 

maneira humanizada;  

6) Adequação da estrutura: refere-se ao quanto a empresa facilita as ações de 

trabalho e o quanto a sua estrutura (normas, canais de comunicação etc) estão 

adequados ao trabalho executado; 

7) Autonomia presente: reflete o grau de liberdade que os funcionários 

possuem ao tomar decisões;  

8) Recompensas proporcionais: descreve o quanto os funcionários são 

recompensados pelo trabalho que executam e o quão justa é a sua remuneração; 
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9) Prestígios obtidos: diz respeito a percepção dos funcionários quanto a 

maneira como são vistos pela organização;  

10) Cooperação existente: é o grau de confiança e a boa relação existente entre 

os membros da empresa; 

11) Padrões enfatizados: indica o grau de importância atribuído às metas e aos 

padrões de desempenho;  

12) Atitude perante conflitos: refere-se ao grau em que os membros da empresa 

estão dispostos a servir e considerar distintas opiniões;  

13) Sentimento de identidade: compreende em que medida os indivíduos 

sentem que pertence a organização;  

14) Tolerância existente: descreve o grau de tolerância que a empresa tem com 

relação aos erros dos funcionários;  

15) Clareza percebida: indica o grau de clareza com relação as informações 

relevantes transmitidas aos funcionários;  

16) Justiça predominante: compreende o grau em que os critérios de habilidade 

e desempenho são considerados nas tomadas de decisões da empresa;  

17) Condições de progresso: indica o grau em que a empresa disponibiliza 

oportunidades e estimula o desenvolvimento profissional;  

18) Apoio logístico proporcionado: refere-se ao quanto a organização dispõe 

de recursos necessários para a execução das atividades e do bom desempenho;  

19) Reconhecimento proporcionado: diz respeito ao quanto o desempenho 

acima do padrão exigido é reconhecido pela empresa;  

20) Forma de controle: refere-se ao grau em que a empresa utiliza os 

indicadores de desempenho para melhorias ao invés de utilizá-los para punições. 

Já o modelo proposto por Kozlowski e Doherty (1989) é composto por onze 

dimensões: (1) Estrutura do trabalho: indica a percepção do funcionário acerca da 
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estrutura da organização; (2) Entendimento do trabalho: refere-se a clareza que os 

membros possuem acerca dos objetivos da organização; (3) Apropriação: é a 

percepção que o funcionário tem sobre suas responsabilidades; (4) Responsabilidade: 

indica a percepção de autonomia na tomada de decisões; (5) Ênfase de supervisão: diz 

respeito a como é percebida a pressão exercida pelo supervisor; (6) Participação: 

compreende o grau de incentivo do supervisor na participação dos funcionários nos 

processos de decisões; (7) Suporte: refere-se ao grau de apoio, confiança e respeito 

demonstrado pelo supervisor; (8) Trabalho em equipe: é o grau de cooperação e 

amizade dentro da equipe de trabalho; (9) Cooperação: descreve o grau de cooperação 

entre as diversas áreas da empresa; (10) Gerenciamento consciente: diz respeito ao 

grau de preocupação dos gerentes com as necessidades dos funcionários; (11) 

Comunicação: é o grau em que os canais de comunicação são eficientes em termos de 

receptividade, abertura e fluxo. 

O modelo de Coda (1997) foi aplicado em empresas públicas e privadas no 

Brasil. Tal instrumento contém dez fatores, conforme descritos a seguir: (1) 

Liderança: indica o grau de opinião e orientação fornecido aos funcionários sobre seu 

desempenho e assuntos de seu interesse; (2) Compensação: refere-se a política de 

remuneração, ou seja, os benefícios, a relatividade com o mercado, a concessão de 

promoções por desempenho; (3) Maturidade empresarial: descreve a percepção dos 

funcionários sobre o mercado, concorrência e expectativas de clientes; (4) 

Colaboração entre áreas funcionais: compreende o grau de respeito e colaboração 

entre as áreas da organização com a finalidade de atingir os objetivos; (5) Valorização 

profissional: refere-se ao estímulo dado ao desenvolvimento profissional, oferecendo 

oportunidades de crescimento e promoção; (6) Identificação com a empresa: é o 

sentimento de pertencer a equipe da empresa buscando objetivos em comum; (7) 

Processo de comunicação: refere-se a clareza na comunicação no que diz respeito as 



83 
 
informações necessárias sobre o desempenho e a rapidez com que as decisões são 

informadas; (8) Sentido de trabalho: é a importância atribuída pelo funcionário ao 

trabalho realizado para que se alcance os objetivos da organização; (9) Política global 

de recursos humanos: compreende o apoio dado pelas políticas de RH; (10) Acesso: 

indica em que grau o funcionário tem acesso a outros tipos de atividades ao longo da 

carreira. 

 Além desses modelos supracitados há na literatura outros que deram grandes 

contribuições para os estudos do clima organizacional (Alvarez, 1992; Campbell et al., 

1970; Luz, 1995; Martins et al., 2004; Rizzatti, 2002). Entretanto, a medida de clima 

organizacional adotada na presente tese segue o modelo do Great Place to Work 

Instituto, que é uma consultoria americana que atua no Brasil desde da década de 1990 

(Levering & Moskowitz, 1993). Segundo o autor um excelente lugar para se trabalhar 

é onde o individuo confia na organização, tem orgulho do que faz e gosta das pessoas 

com quem trabalha. 

 O modelo de Levering (1997) possui cinco fatores, a saber: (1) Credibilidade: 

indica o grau de acessibilidade e abertura nos canais de comunicação, a competência 

em coordenar os recursos humanos e materiais, tomadas de decisões íntegras e 

consistentes; (2) Respeito: compreende o respeito da empresa pelo funcionário, 

tratando-o com cordialidade, apoiando o seu desenvolvimento e dando suporte em 

decisões relevantes; (3) Imparcialidade: refere-se ao tratamento igualitário para todos 

os membros da organização em termos de recompensa, não havendo favoritismo em 

recrutamentos e promoções; (4) Orgulho: diz respeito ao sentimento de orgulho do 

indivíduo com relação ao trabalho realizado, ao resultado alcançado pelos membros do 

grupo e dos produtos e serviços ofertados pela organização; (5) Camaradagem: 

compreende a qualidade da hospitalidade entre os membros da empresa, a intimidade 

entre eles no ambiente de trabalho, bem como, o senso de equipe. 
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 Ao comparar alguns modelos do clima organizacional, constatou-se que os 

modelos mais abrangentes eram os de Sbragia (1983) e o de Levering (1997). Os dois 

modelos juntos conseguem abranger em média 80% de todos os itens pesquisados nos 

outros modelos. A comparação pode ser visualizada na Tabela 6, adaptada de Pereira 

(2003). 

 

Tabela 6. Comparação entre os modelos do clima organizacional 

Fatores Litwin 
& 

Stringer 
Kolb Sbragia 

Kozlowiski 
& Doherty 

Levering Coda 

Estrutura/regras Sim Sim Sim Sim - Sim 
Responsabilidade/autonomia Sim Sim Sim Sim Sim - 
Desafio Sim Sim Sim - Sim - 
Recompensa Sim Sim Sim - Sim Sim 
Relações interpessoais Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Cooperação Sim Sim Sim Sim- Sim Sim 
Conflito Sim - Sim - - - 
Chefia/suporte - Sim Sim Sim Sim Sim 
Clareza - Sim Sim Sim Sim - 
Participação - - Sim Sim Sim - 
Reconhecimento - - Sim Sim Sim Sim 
Identidade/orgulho - - Sim - Sim Sim 
Imparcialidade/justiça - - Sim - Sim - 
Oportunidade de crescimento - - Sim - Sim Sim 
Consideração humana - - Sim Sim - Sim 
Comunicação - - - Sim Sim Sim 

 

O modelo de Levering (1997) é bastante utilizado por empresas no Brasil, das 

quais a maioria se destaca no Guia Exame das 100 melhores empresas para se 

trabalhar. Além disso, já foi utilizado em alguns estudos que trata da temática em 

questão (Caiafa, 2007; Lemos, 2007; Pereira, 2003). Segundo Sehn (2005), o Great 

Place to Work Instituto já fez pesquisas com este instrumento em um universo de mais 

de dez milhões de funcionários em todo o mundo e em mais de 5.000 empresas, 

tornando-o uma referência. Esta medida contém itens que enfatizam o relacionamento 
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entre chefia e funcionários; entre os funcionários e a empresa; e, a relação entre os 

membros da equipe. Estes três aspectos devem estar em nível satisfatório para que seja 

possível representar um clima organizacional ideal, ou seja, um clima propício à 

produtividade e ao desempenho (Sehn, 2005).  

 

Em resumo, foi possível observar neste capítulo o quanto é vasta a literatura 

sobre o clima organizacional e, principalmente, as distintas formas que o clima pode 

tomar. No início, foi realizada uma discussão acerca do conceito deste construto, 

apresentando suas raízes e quando começou a ser estudado. Em seguida, foram 

apresentados alguns antecedentes do clima organizacional, ou seja, variáveis que 

interferem ou influenciam na formação do clima da organização. Outrossim, foram 

descritos alguns estudos que destacam variáveis que são mediadoras e moderadoras 

entre o clima e os resultados da organização. O clima também foi colocado enquanto 

mediador e moderador na relação com as variáveis organizacionais. Mostrou-se, 

também, a influência dos vários tipos de clima organizacional sobre os indivíduos e os 

resultados da organização. Por fim, foram apresentados alguns modelos do clima 

organizacional que estão dispostos na literatura. Desta forma, entende-se que o clima é 

uma variável que deve ser observada constantemente no âmbito organizacional, visto 

que, quando se tem o controle sobre ela, é possível criar melhores estratégias de 

trabalho.  

Além disso, a causa da resistência à mudança pode estar relacionada com a 

percepção que o funcionário possui acerca do ambiente de trabalho: quanto mais 

positiva for esta percepção, mais satisfação este terá ao desempenhar a sua função. 

Caso contrário, pode haver uma insatisfação e, consequentemente, prejuízos no seu 

desempenho e dificultades em alcançar os objetivos e metas organizacionais. Neste 

sentido, é necessário que as empresas possam favorecer um ambiente agradável, de 
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maneira que os funcionários sintam prazer em exercer a sua função, o que é favorável 

e vantajoso para a própria empresa, uma vez que irão desempenhar seu trabalho de 

maneira eficaz dando o resultado que é esperado pela organização. Não obstante, sabe-

se que há questões individuais que contribuem para determinados comportamentos do 

indivíduo. Dentro desta perspectiva, o próximo capítulo tratará dos valores humanos, 

que são variáveis que guiam o comportamento, sendo assim uma variável interna 

distinta do clima organizacional, que é uma variável externa. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO III. VALORES HUMANOS 
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A palavra valor se refere à oposição que os indivíduos estabelecem entre o 

principal e o secundário, o essencial e o acidental, o desejável e o indesejável, o 

significante e o insignificante. Expressa a ausência de igualdade entre os fatos, os 

fenômenos ou as ideias. Portanto, o valor diz respeito ao rompimento da indiferença 

do indivíduo frente aos objetos, comportamentos, eventos ou ideias, o que promove 

sua preferência por algo ou alguém (Tamayo, 1998).  

Os valores também se referem ao grau de generalização (valores culturais, 

valores universais) ou ao número de valores que são adotados pelos indivíduos. 

Também contempla uma ênfase em processos básicos que representam (necessidades, 

motivos) ou indicam a existência de alguma ordem dimensional (tipos de valores, 

valores de primeira ou segunda ordem) (Gouveia, 2003). 

Neste sentido, os valores têm um aspecto motivacional que orienta as atitudes e 

comportamentos dos seres humanos (Pakizeh, Gebauer, & Maio, 2007). Enquanto 

princípios-guia, eles se fizeram essenciais a partir do momento em que o homem se 

percebeu enquanto indivíduo, adquirindo consciência de suas ações e vendo no outro a 

possibilidade para existir (Gouveia, Fonsêca, Milfont, & Fischer, 2011). Frente a uma 

perspectiva social, os valores são considerados elementos relativamente padronizados 

e fundamentais, presentes na mente das pessoas e nas sociedades de maneira geral, 

cuja interação norteia a relação entre o mundo físico e social em que vivem (Andrade, 

2006). Desta forma, os valores humanos são considerados como um construto central 

na Psicologia (Rokeach, 1973) e possuem uma importância essencial na compreensão 

de diversos fenômenos sociopsicológicos (Schwartz, 1994). 

 

3.1. Valores humanos: Contribuições iniciais 

O estudo dos valores teve seu início com a Filosofia na primeira metade do 

século XIX. Grandes filósofos, como Platão, Sócrates e Aristóteles, estudaram a 
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respeito deste construto (Medeiros, 2011). Além disso, referências sobre este tema são 

encontradas em outras vertentes teóricas, como a Antropologia, a Sociologia e a 

Psicologia (Gouveia, 2003; Santos, 2008). 

Sabe-se que houve grandes contribuições de autores no estudo sobre os valores 

humanos, tais como: Tönnies (1887/1979) com as concepções sobre comunidade e 

sociedade; Merton (1938) com a ideia de adesão às normas sociais ou desvio delas; e 

Kluckhohn (1951) com o princípio do desejável. Porém, este tópico destaca, 

brevemente, apenas algumas teorias, entendendo que a teoria dos outros autores não é 

menos importante. Mas, por não ser foco desta obra descrever sobre todos os 

precursores no estudo dos valores, buscou-se apenas destacar alguns. Desta forma, dá-

se ênfase a autores-chave tais como: Thomas e Znaniecki (1918), Parsons (1959/1976) 

e Maslow (1954).  

Iniciando com a contribuição dada por Thomas e Znaniecki (1918), os quais 

demarcaram o seu pioneirismo no estudo dos valores com a publicação da obra O 

Campesino Polonês, introduziram os conceitos de valores e atitudes de maneira 

distinta. Os autores entendiam as atitudes como um processo pelo qual o indivíduo 

apreende cognitivamente uma realidade social e decide como agir. Os valores, por 

outro lado, fariam a conexão entre as atitudes e a estrutura social, guiando a ação dos 

indivíduos por meio das regras do grupo. No entanto, seriam as atitudes que 

elucidariam o processo de elaboração individual (intrassubjetivo) no universo social 

no qual se estabelecem os valores (intersubjetivo e extrassubjetivo) (Ros, 2006). 

Uma outra contribuição foi dada por Parsons (1959/1976) com a teoria da ação 

social. Este autor contribui com uma base teórica no contexto dos estudos sobre os 

valores, apesar de não ter deixado muitas contribuições empíricas (Medeiros, 2011). 

Segundo Parsons (1976), os indivíduos são guiados por três critérios: cognitivos, 

catéticos (afetivos) e avaliativos, bem como pelas orientações de valor que os obrigam 
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a respeitar as normas que delimitam suas escolhas. Assim, os valores estariam ligados 

a critérios normativos e apresentariam aspectos cognitivos, avaliativos e de 

responsabilidade social, em que o indivíduo assumiria as conseqüências de suas ações 

tanto para si mesmo quanto para o sistema social (Ros, 2006). 

Outro precursor dos estudos sobre os valores foi Maslow (1954), que, por sua 

vez, traz as primeiras contribuições psicológicas acerca deste construto, diferente dos 

autores anteriormente citados que tratam os valores numa perspectiva 

socioantropológica. Sua teoria da motivação afirma que as necessidades fisiológicas, 

de segurança, de pertencimento e amor, de estima, de autorrealização, de 

conhecimento e estética são as que motivam as pessoas em busca de seus objetivos. 

De acordo com este autor, as necessidades de ordem superior são atendidas a partir da 

satisfação das necessidades mais básicas. Assim, concebe-se os valores enquanto 

necessidades. Mais detalhes acerca da teoria podem ser vistos em sua obra Motivation 

and personality. Entretanto, Gouveia, Fonsênca, Milfont e Fischer (2011) resumem o 

que Maslow propôs em sua teoria da seguinte forma: os valores seriam todos positivos 

devido à natureza benevolente do homem e por ser orientado à autorrealização. Eles 

também representariam as necessidades deficitárias e de desenvolvimento. 

Alguns modelos de valores têm sido identificados como adotando uma 

perspectiva cultural. Este construto reflete as representações de necessidades 

construídas socialmente na realidade, as quais são estabelecidas sob o reflexo de 

normas sociais e institucionais vigentes (Mangabeira, 2002). Estes modelos se 

apresentam como referências para as pontuações médias das culturas nacionais, 

normalmente países, buscando conhecer ou testar determinada estrutura teórica ou 

dimensões valorativas (Medeiros, 2011).  

Para tanto, têm-se os estudos de Hofstede (1984) que analisou as prioridades 

valorativas considerando a cultura em que as pessoas estavam inseridas. Este autor 
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mapeou os valores de várias culturas. Para isto, contou com 100.000 empregados da 

empresa IBM, multinacional com filiais espalhadas pelos cinco continentes. As 

dimensões encontradas foram definidas como: distância de poder, individualismo-

coletivismo, masculinidade-feminilidade e evitação de incerteza.  

Por outro lado, Inglehart (1977) conta com estudos sobre os valores humanos 

nesta mesma direção, porém no âmbito das Ciências Sociais e Políticas. Partindo da 

teoria das necessidades de Maslow, este autor elaborou um modelo em que considerou 

os aspectos sociais e culturais dos valores, contemplando duas dimensões nas quais 

buscou identificar as mudanças geracionais e comparar as culturas nacionais: 

materialismo e pós-materialismo. A primeira se refere às necessidades mais básicas ou 

os valores materiais (por exemplo, satisfação de necessidades de segurança física e 

econômica), já a segunda diz respeito às necessidades mais elevadas (por exemplo, 

autoestima, pertencimento, cognitiva e estética). 

Não obstante, no plano individual, de acordo com Ros (2006), as teorias sobre 

valores são úteis para caracterizar as prioridades que orientam os indivíduos, as bases 

motivacionais nas quais são apoiados os valores, servindo igualmente para entender as 

diferenças entre os indivíduos. Esta autora enfatiza que as teorias na perspectiva 

individual são comumente relacionadas com tomadas de decisões e atitudes 

manifestas. Portanto, são úteis para o estabelecimento de relações entre as prioridades 

valorativas e os comportamentos de pessoas e grupos. 

O foco desta tese prima por um enfoque individual dos valores. Neste sentido, 

os tópicos seguintes versam sobre as principais teorias dos valores no âmbito 

individual considerando os trabalhos de Rokeach (1973), Schawartz (2006) e Gouveia 

et al. (2008, 2011), tendo a teoria deste último como referência principal. 
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3.2. Os valores humanos na perspectiva de Rokeach 

 Diante de tantos teóricos que contribuíram para o estudo dos valores humanos, 

Rokeach (1973), sem dúvida, é considerado um dos autores que deram contribuições 

substanciais para as pesquisas nesta área. Este autor pode ser considerado o pai do tema 

como tem sido tratado nos últimos 50 anos na Psicologia Social, uma vez que mais da 

metade do conhecimento acerca dos valores humanos são derivados de suas contribuições 

(Gouveia et al., 2011; Medeiros, 2011). 

 Rokeach (1973) foi quem primeiro mensurou os valores de maneira específica, 

propondo, assim, diversas versões para o Rokeach Value Survey. Seu modelo teórico 

parte de cinco pressupostos: (1) O número de valores que uma pessoa possui é 

relativamente pequeno; (2) Os seres humanos possuem os mesmos valores em graus 

diferenciados, independente da cultura na qual estejam inseridos; (3) Os valores são 

ordenados de acordo com o seu grau de importância; (4) Os antecedentes dos valores 

humanos são determinados pela cultura, pela sociedade e por instituições, além da 

personalidade de cada indivíduo; (5) Os valores se manifestam em todos os fenômenos 

os quais os cientistas sociais considerem como importantes de serem pesquisados.  

Rokeach (1973) define os valores como uma “crença duradoura de um modo 

específico de comportamento ou estado final de existência, é pessoal ou socialmente 

preferível a um modo de comportamento ou estado final de existência oposto ou 

inverso” (p 5). Assim, para este autor, os valores são entendidos como crenças 

prescritivas/proscritivas que permitem aos indivíduos julgarem objetos ou ações como 

desejáveis, indesejáveis, recomendáveis ou reprováveis. De acordo com seu modelo, 

uma vez que um valor é internalizado, ele se torna, consciente ou inconscientemente, 

um padrão ou critério que guia a ação. 

Segundo Rokeach (1981), os valores se dividem em instrumentais (os 

comportamentos) e terminais (o desejável). Os instrumentais podem ser morais e de 
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competência. Os morais se referem a uma perspectiva interpessoal que provocam 

sentimentos de culpa ao serem violados. Já os de competência, quando são transgredidos, 

provocam sentimentos de vergonha ou inadequação pessoal. Os valores terminais tomam a 

forma do comparável: “Eu creio que tal e tal estado da existência (por exemplo, a 

salvação, um mundo de paz) é pessoal e socialmente um valor que se deve lutar para 

obter” (Rokeach, 1981, p. 132). Assim, os valores terminais podem estar centrados no 

indivíduo (pessoais) ou na sociedade (sociais). Estes valores podem ser melhor 

visualizados na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7. Tipos de valores instrumentais e terminais propostos por Rokeach (1973) 

Tipos de Valores 

Terminais 
Estados finais de existência 

Instrumentais 
Modos de comportamento 

Pessoais 
Centrados na própria pessoa, foco 

intrapessoal. 
Exemplos: salvação, harmonia interior. 

De competência 
Sua transgressão provoca vergonha, foco 

intrapessoal. 
Exemplos: lógico, inteligente. 

Sociais 
Centrados na sociedade, foco 

interpessoal. 
Exemplos: um mundo de paz, amizade 

verdadeira. 

Morais 
Sua transgressão provoca culpa, foco 

interpessoal. 
Exemplos: honesto, responsável. 

 

Rockeach (1973) também buscou verificar a função dos valores, dividindo-as 

em cinco tipos: (1) Ego-defensiva: esta função significa que sentimentos e ações pouco 

aceitos, seja a nível pessoal ou social, possam se transformar, por meio de mecanismos 

de racionalização e formação defensiva, em algo mais aceitável que represente 

conceitos culturalmente justificáveis; (2) Conhecimento ou autorrealização: indica 

que os valores aumentam o significado e a compreensão, o que envolve a busca 

incessante de conhecimento acerca de si mesmo e do mundo, culminando na 

autorrealização; (3) Critérios de orientação: refere-se à forma como os indivíduos se 
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posicionam frente aos problemas, possuem tendência favorável ou não diante de uma 

ideologia, executam tarefas como avaliar, julgar, emitir elogios a si e a outrem, 

comparar, persuadir, influenciar, racionalizar crenças, atitudes e comportamentos que 

de outra maneira seriam pessoal ou socialmente condenados no âmbito moral e 

necessária à manutenção da autoestima. (4) Motivacional: esta função guia as ações 

humanas em situações diárias e expressa suas necessidades básicas; (5) Adaptativa: 

diz respeito a valores que dão destaque a modos de conduta ou estados finais que são 

de orientação adaptativa ou orientados para a utilidade. 

 É evidente que Rokeach contribuiu considerávelmente com os estudos sobre os 

valores, contribuições que podem ser resumidas da seguinte forma: (1) resumiu 

conceitos e concatenou ideias de perspectivas e conhecimentos de áreas diferentes, 

como Antropologia, Sociologia e Psicologia; (2) fez a distinção entre valores e outros 

construtos com os quais costumam ser relacionados, como, por exemplo, atitudes e 

traços de personalidade; (3) mostrou uma definição específica para os valores 

humanos e os sistemas de valores; (4) apresentou um instrumento especifico para 

mensurar os valores; e (5) deu ênfase a centralidade dos valores no sistema cognitivo 

das pessoas, juntando dados sobre seus antecedentes e consequentes (Gouveia, 

Martínez, Meira, & Milfont, 2001; Medeiros, 2011). 

 Não obstante, Gouveia, Milfont, Fischer e Santos (2008) afirmam que a teoria 

de Rokeach contém alguns pontos que deviam ser melhor discutidos, como o tipo de 

medida aplicada, que é de natureza ipsativa (interdependência de pontuações de um 

mesmo sujeito), a falta de uma definição da estrutura dos valores e a limitação das 

amostras constituídas de estudantes universitários estadunidenses. Frente a estas 

questões, outros modelos teóricos foram propostos, como, por exemplo o de Shalom 

H. Schwartz e seus colaboradores.  
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3.3. Tipos motivacionais de Schwartz 

 O modelo desenvolvido por Shalom H. Schwartz é, sem dúvida, a principal 

referência no campo dos estudos sobre os valores. Schwartz concebe os valores como 

uma crença pertencente a fins desejáveis ou à forma de comportamentos, que 

ultrapassam situações específicas, guiando as ações humanas e se ordenando por sua 

importância com relação a outros valores (Schwartz, 1992, 1994; Schwartz & Bilsky, 

1987, 1990). Não obstante, Schwartz afirma que a utilização desta definição para 

distinguir os valores de outros construtos (por exemplo, necessidade, atitudes), não se 

refere ao conteúdo substancial e à estrutura dos valores. Assim, devido a estas críticas 

o autor afirma que a identificação da estrutura das relações entre os valores faz 

avançar o estudo das associações entre um valor isolado e outras variáveis, como 

também o sistema global de valores (Schwartz, 1994).  

A tipologia da estrutura e do conteúdo universais dos valores humanos de 

Schwartz (1994) tem reunido provas da sua adequação tanto intra como 

interculturalmente. Ele reelabora seus conteúdos conceituais e define os valores como 

“metas desejáveis e trans-situacionais, que variam em importância, servem como 

princípio na vida de uma pessoa ou de outra entidade social” (Schwartz, 1994, p. 55). 

Esta definição apresenta características importantes dos valores: (1) servem a 

interesses para entidades sociais; (2) podem motivar a ação humana, dando-lhe direção 

e intensidade emocional; (3) operam como padrões para julgar e justificar as ações; e 

(4) são apreendidos tanto pela socialização do grupo dominante como por intermédio 

de experiências singulares dos indivíduos. De acordo com Schwartz, os valores 

indicam as necessidades inerentes à existência humana, as quais respondem a três 

requisitos universais: as necessidades humanas (organismo biológico), os motivos 

sociais (interação) e as demandas institucionais (bem-estar e sobrevivência dos 
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grupos). Em função destes requisitos, ele deriva os dez tipos motivacionais descritos 

na Tabela 8. 

Tabela 8. Tipos motivacionais de Schwartz (1994) 

Tipo motivacional Valores Fontes 

Autodireção  
Criatividade; Curiosidade; 
Liberdade 

Organismo; 
Interação 

Estimulação 
Ousadia; Vida variada; Vida 
excitante 

Organismo 

Hedonismo Prazer; Apreciar a vida Organismo 

Realização  
Bem sucedido; Capaz; 
Ambicioso  

Interação; Grupo 

Poder  
Poder social; Autoridade; 
Riqueza 

Interação; Grupo 

Segurança  
Segurança nacional; Ordem 
social; Limpo 

Organismo; 
Interação; Grupo 

Conformidade  
Bons modos; Obediente; Honra 
os pais e os mais velhos 

Interação 

Tradição  Humilde; Devoto Grupo 

Benevolência  
Prestativo; Honesto; Não 
rancoroso 

Organismo; 
Interação; Grupo 

Universalismo 
Tolerância; Justiça social; 
Igualdade; Proteção do meio 
ambiente 

Grupo; 
Organismo 

 

Segundo Schwartz (1992, 2006), os tipos motivacionais mostram as relações 

dinâmicas entre si. Quando se age escolhendo um dos valores como meta, ocorrem 

consequências práticas, psicológicas ou sociais que podem ser conflitantes ou 

compatíveis com algum outro valor que se persiga. Por exemplo, ações que indicam 

valores de hedonismo são susceptíveis de conflito com aquelas que expressam tradição e 

vice-versa, e a ação que expressa valores de autodireção é conflitante com valores de 

conformidade e vice-versa. Por outro lado, valores hedonistas são compatíveis com 

valores de autodireção, e aqueles de tradição o são com os de conformidade (Schwartz & 

Boehnke, 2004). Este padrão de compatibilidade e conflito entre os tipos motivacionais 

de valores é representado na Figura 6, cujos tipos conflitantes aparecem em direções 
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opostas com relação ao centro da figura, enquanto aqueles compatíveis se situam 

adjacentes ao longo do círculo. 

 

A proposta de Schwartz (1994) é de uma estrutura composta por dez tipos 

motivacionais, nos quais todo e qualquer valor humano encontraria sua representação, 

independente da cultura. Mesmo distinguindo os tipos de valores, seu modelo assume 

que estes construtos formam um contínuo de motivações, representado por uma 

estrutura circular (Figura 6). A seguir são descritos os tipos motivacionais com seus 

respectivos valores específicos ou marcadores entre parênteses: 

1. Autodireção: Refere-se à busca de independência do pensamento e ação, 

envolvendo escolhas, criatividade e exploração (por exemplo, criatividade, 

independente, liberdade).  

2. Estimulação: Representa a busca de excitação, novidades e mudanças na vida (por 

exemplo, ser atrevido, uma vida excitante, uma vida variada).  

Figura 6. Estrutura bidimensional dos tipos motivacionais 
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3. Hedonismo: Indica a busca de prazer e gratificação sexual (por exemplo, desfrutar 

da vida, prazer).  

4. Realização: Diz respeito ao sucesso pessoal e à competência de acordo com padrões 

sociais aceitáveis (por exemplo, ambicioso, capaz, obter êxito). 

5. Poder: Busca de status social e prestígio, além de controle e/ou domínio sobre 

pessoas e recursos (por exemplo, autoridade, poder social, riqueza). 

6. Segurança: Busca de segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos 

relacionamentos e de si mesmo (por exemplo, ordem social, segurança familiar, 

segurança nacional).  

7. Conformidade: São as restrições de ações, impulsos e inclinações que quebram as 

expectativas e normas sociais vigentes (por exemplo, autodisciplina, bons modos, 

obediência). 

8. Tradição: Caracteriza-se pela busca de respeito, compromisso e aceitação de 

costumes e ideias impostos pela cultura ou religião (por exemplo, devoto, honra aos 

pais e mais velhos, respeito pela tradição, vida espiritual). 

9. Benevolência: Diz respeito à busca e preservação do bem-estar das pessoas com 

quem se mantém relações íntimas (por exemplo, ajudando, honesto, não-rancoroso, ter 

sentido na vida). 

10. Universalismo: Refere-se à busca da compreensão, tolerância, aceitação e bem-

estar de todos, além da proteção e preservação dos recursos naturais (por exemplo, aberto, 

amizade verdadeira, igualdade, justiça social, protetor do meio ambiente, sabedoria, um 

mundo em paz, um mundo de beleza). 

O modelo de Schwartz (1994) também apresenta dimensões bipolares de 

ordem superior, ou seja, a dimensão localizada no eixo horizontal é formada pela 

oposição entre abertura à mudança (compatibilidade entre os tipos motivacionais 

autodireção e estimulação), que focaliza a independência e o favorecimento da 
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mudança, e a conservação (compatibilidade entre os tipos tradição, conformidade e 

segurança), que indica a estabilidade pessoal, a submissão e a manutenção das 

tradições. Em seguida, a segunda dimensão, na vertical, é composta pela oposição de 

autotranscedência (compatibilidade entre universalismo e benevolência), que enfatiza 

a superação dos próprios interesses em função do bem-estar dos outros, e a 

autopromoção (poder e realização), que foca na busca de poder e sucesso pessoal 

(Medeiros, 2011). 

Como já foi mencionada anteriormente, a proposta teórica de Schwartz tem 

grande notoriedade no meio científico e, atualmente, vem sendo utilizada em diversos 

estudos da Psicologia Social, entretanto, não está isenta de falhas. Em resumo, 

Gouveia et al. (2008) elencam algumas destas: primeiramente, aponta-se para a 

ausência de uma base teórica subjacente à origem dos valores; há uma omissão de 

justificativa para a lista dos 56 valores contidos no Schwartz Value Survey; a falta de 

justificativa para o emprego de uma escala de resposta (quase) ipsativa 

(interdependência de pontuações), ou seja, a escala não é simétrica, com um ponto -1 

(menos um), um ponto 0 (zero), e, logo, pontuações de 1 (um) a 7 (sete); recomenda-se 

não empregar esta última pontuação para mais do que dois valores, visto que o 

indivíduo é forçado a escolher (lembrando, Schwartz dividiu seus valores em 

instrumentais e terminais, como o fez Rokeach), em cada uma de suas listas, aquele(s) 

valor(es) que é (são) contrário(s) aos seus valores. Desta forma, isto não permitiria um 

sistema integrado de valores, tal como propõe Gouveia (2003), sobretudo em razão da 

natureza socialmente desejável dos valores; pondera-se que a ideia de conflitos dos 

valores não é compatível com a concepção do desejável, evidenciando ambiguidade de 

um modelo de ser humano adotado por Schwartz. 

Apesar de ser amplamente difundido na comunidade científica, este modelo 

valorativo apresenta alguns pontos passíveis de crítica, dando abertura à formulação de 
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outras teorias que se propõem a desenvolver a temática. Um exemplo é a Teoria 

funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 1998, 2003), que fundamenta-se em 

pressupostos teóricos mais sólidos, além de integrar os modelos de R. Inglehart e S. H. 

Schwartz. Procura-se a seguir descrevê-la mais pormenorizadamente, uma vez que 

servirá de base para a presente tese. 

 

3.4. Teoria funcionalista dos valores humanos 

Ao revisar os principais referenciais teóricos no âmbito dos estudos sobre os 

valores, Gouveia (1998) verificou que, em geral, os modelos existentes não 

apresentavam critérios no momento de identificar a fonte e a natureza dos valores. 

Observou que raramente as propostas teóricas partiam de uma concepção de homem, o 

que sugeria a composição de uma lista de valores tanto positivos como negativos 

(contra-valores). Ademais, afirma que Schwartz (1992) incluiu, em seu modelo, 

valores sem conteúdo ou direção clara (por exemplo, limpo) e omitiu outros de 

fundamental importância como critérios de orientação do comportamento (por 

exemplo, sobrevivência). Schwartz derivou 40% dos valores utilizados em seu modelo 

dos estudos de Rokeach (1973), o qual admitiu que escolheu de maneira intuitiva os 

valores de seu instrumento.  

Gouveia, Milfont, Fisher e Santos (2008) reconhecem as contribuições dos 

modelos existentes, mas não deixam de considerar as críticas que foram elencadas a 

respeito. A propósito, Gouveia (1998, 2003) apresenta um modelo alternativo, mais 

parcimonioso e que, apesar de menos difundido no contexto internacional que os 

previamente tratados, tem apresentado padrões satisfatórios de adequação. Com este 

modelo já foram realizados estudos que abrangem próximo a 50.000 pessoas do Brasil 

e mais de 20 países (Gouveia et al., 2011; Medeiros, 2011). 
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Esta teoria admite quatro suposições teóricas principais: (1) Natureza Humana. 

Os seres humanos possuem uma natureza benevolente ou positiva, o que conduz a 

considerar apenas os valores positivos. No entanto, alguns valores podem assumir um 

significado negativo para algumas pessoas (por exemplo, poder), mas sua essência é 

positiva. Com isto, é possível integrá-los no mesmo sistema de valores, como 

caracterizado por um indivíduo autorrealizado; (2) Princípios-guia Individuais. Nesta 

suposição os valores não são particulares a uma determinada situação, como ocorre 

com as atitudes. Eles funcionam como padrões gerais de orientação para os 

comportamentos dos indivíduos; (3) Base Motivacional. Considera a ideia dos valores 

como representações cognitivas das necessidades humanas (Maslow, 1954); e (4) 

Caráter Terminal. Os valores terminais são substantivos, ou seja, expressam um 

propósito em si, por outro lado, os valores instrumentais são definidos como adjetivos. 

Portanto, Gouveia, Milfont, Fisher e Coelho (2009) consideram apenas valores 

terminais em seu modelo, sob o argumento de que tais valores são mais precisos e em 

menor número do que os instrumentais, assegurando a propriedade de parcimônia, já 

que evita a inclusão de valores relacionados ou semelhantes. 

Todavia, de acordo com as quatro suposições teóricas anteriormente descritas, 

são consideradas as seguintes características consensuais para a definição dos valores: 

“(a) são conceitos ou categorias; (b) sobre estados desejáveis de existência; (c) 

transcendem situações específicas; (d) assumem diferentes graus de importância; (e) 

guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos; e (f) representam 

cognitivamente as necessidades humanas” (Gouveia et al., 2008, p. 55). 

A teoria funcionalista dos valores humanos, proposta por Gouveia (1998, 

2003; Gouveia, et al., 2009), tem como foco principal as funções dos valores. Este 

autor e seus colaboradores afirmam que são poucos os estudos que fazem referência a 

este aspecto, e a partir da análise das publicações acerca do tema identificam duas 
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funções consensuais dos valores: eles guiam as ações do homem (tipo de orientação) e 

expressam suas necessidades (tipo de motivador). Este modelo apresenta outra 

característica inovadora, que diz respeito à inclusão do critério de orientação central. 

Tendo em vista que Rokeach (1973) dividiu os valores terminais em sociais (referem-

se àqueles de caráter interpessoal) e pessoais (considerados de foco intrapessoal), 

Gouveia (2003), ao revisar estudos empíricos sobre o tema observou que alguns 

valores figuravam entre si e eram congruentes com os pessoais e sociais. Deste modo, 

tais valores foram denominados como centrais, indicando seu caráter central ou 

adjacente. Além disso, os valores podem ser classificados em termos materialistas 

(pragmáticos) ou humanitários (idealistas); valores materialistas dizem respeito às 

ideias práticas e a ênfase neles corresponde a uma orientação para metas específicas e 

regras normativas. Por sua vez, os valores humanitários apresentam uma orientação 

universal com ênfase em princípios mais abstratos e ideias. Portanto, as funções dos 

valores compreendem os aspectos psicológicos que guiam os comportamentos e 

representam cognitivamente as necessidades humanas.  

Descrevendo de maneira estrutural o modelo da teoria funcionalista dos valores 

humanos (Gouveia, Fonsêca, Milfont, & Fischer, 2011), tem-se que as duas dimensões 

funcionais dos valores formam dois eixos principais na representação espacial da 

estrutura dos valores (Figura 7). O eixo horizontal se refere à função dos valores ao 

guiar as ações humanas, cuja dimensão funcional representa o tipo de orientação 

(valores sociais, centrais ou pessoais). O eixo vertical representa a função dos valores 

que dá expressão às necessidades humanas, correspondendo à dimensão funcional tipo 

de motivador (valores materialistas ou humanitários). Logo, do cruzamento dos eixos 

horizontal e vertical derivam seis subfunções específicas dos valores: experimentação, 

realização, existência, suprapessoal, interativa e normativa.  
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Figura 7. Facetas, dimensões e subfunções dos valores básicos 

 
 

Como podem ser observados na Figura 7, os três tipos de orientação são 

representados por duas subfunções cada: social (normativa e interativa), central 

(existência e suprapessoal) e pessoal (realização e experimentação). 

Simultaneamente, as três subfunções representam cada um dos tipos de motivadores: 

materialista (existência, normativa e realização) e humanitário (suprapessoal, 

interativa e experimentação). Assim sendo, estas subfunções são mapeadas em um 

delineamento 3 x 2 (três por dois), com três tipos de orientações (social, central e 

pessoal) e dois tipos de motivadores (materialista e humanitário), derivando seis 

quadrantes: social-materialista, central-materialista, pessoal-materialista, social-

humanitário, central-humanitário e pessoal-humanitário. As setas que partem do tipo 

central de orientação (isto é, das subfunções existência e suprapessoal) indicam que os 

valores que a representam são a fonte principal ou a referência dos outros valores 

(Gouveia et al., 2011).  
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Conforme Gouveia et al. (2011), as subfunções valorativas podem ser 

caracterizadas como seguem, oferecendo no final de cada uma, três valores que podem 

servir para descrevê-la: 

1) Subfunção existência. Esta subfunção representa as necessidades fisiológicas 

mais básicas (por exemplo, comer, beber, dormir) e a necessidade de segurança. É 

compatível com orientações sociais e pessoais dentro do domínio motivador 

materialista. Os valores de existência têm como função principal assegurar as 

condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica dos seres humanos. 

Tais valores são referência para os valores de realização e normativos e são os mais 

importantes na representação do motivador materialista (estabilidade pessoal, saúde e 

sobrevivência). 

2) Subfunção realização. Compreende um motivador materialista, porém com 

uma orientação pessoal e, ainda, representa as necessidades de autoestima do 

indivíduo. Os valores desta subfunção advêm de um princípio pessoal que guia os 

comportamentos dos indivíduos, enquanto dá ênfase às realizações materiais, 

buscando a praticidade em decisões e comportamentos (êxito, poder e prestígio).  

3) Subfunção normativa. Esta subfunção se refere à importância dada em 

preservar a cultura e as normas convencionais. Possui um motivador materialista com 

uma orientação social. Enfatiza os valores normativos e evidencia uma orientação 

vertical, cuja obediência à autoridade é importante (obediência, religiosidade e 

tradição).  

4) Subfunção suprapessoal. Os valores desta subfunção organizam e 

categorizam o mundo de forma consistente, favorecendo clareza e estabilidade na 

organização cognitiva do indivíduo. Ela apresenta orientação central e motivador 

humanitário, sendo referência para os valores da subfunção interativa e a 
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experimentação, compreendendo a mais importante na representação do motivador 

humanitário (conhecimento, maturidade e beleza).  

5) Subfunção experimentação. A necessidade fisiológica de satisfação em 

sentido amplo é representada por esta subfunção. Ela apresenta um motivador 

humanitário e uma orientação pessoal. Os valores desta subfunção contribuem para a 

promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais (emoção, 

prazer e sexualidade). 

6) Subfunção interativa. Esta subfunção possui um motivador humanitário e 

uma orientação social. Ela representa as necessidades de pertença, amor e afiliação, 

enquanto os indivíduos estabelecem e mantém as relações interpessoais (afetividade, 

apoio social e convivência). 

Por fim, Gouveia et al. (2008, 2011) observaram que há correlações 

predominantemente positivas entre as subfunções dos valores, podendo variar entre os 

indivíduos em termos de força e, com isso, tais autores demonstram que há uma 

congruência entre os valores, a qual se refere à consistência interna do sistema 

funcional dos valores. No modelo, a congruência entre as subfunções dos valores pode 

ser representada pela figura de um hexágono (Figura 8) 

 



 

Figura 8. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos 

 

De acordo com a teoria de Gouveia et al. (2011), a 

três níveis de congruência: 

1. Congruência baixa

e motivadores; elas estão localizadas em lados opostos do hexágono (valores das 

subfunções experimentação 

relativamente independente destes valores é responsável pela baixa congruência.

2. Congruência moderada

mesmo motivador, no entanto, com orientações diferentes. 

subfunções realização-normativa e experimentação

que são extrínsecas e intrínsecas, respectivamente;

3. Congruência alta

motivadores diferentes. E

normativo-interativa, situados em lados adjacentes do hexágono. 

Observa-se que os valores de existência e suprapessoais não foram colocados 

na hipótese de congruência, mas Gouveia et al. (2008) apresentam duas razões teóricas 

Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos  

De acordo com a teoria de Gouveia et al. (2011), a figura do hexágono indica

três níveis de congruência:  

ongruência baixa. Reflete as subfunções que possuem distintas orientações 

e motivadores; elas estão localizadas em lados opostos do hexágono (valores das 

subfunções experimentação - normativa e realização - interativa). O princípio

relativamente independente destes valores é responsável pela baixa congruência.

Congruência moderada. Aqui são concentradas as subfunções que têm o 

mesmo motivador, no entanto, com orientações diferentes. Refere-se

normativa e experimentação-interativa. Estas possuem

intrínsecas, respectivamente;  

Congruência alta. Reúne os valores com a mesma orientação, mas com 

Esta corresponde aos pares experimentação

, situados em lados adjacentes do hexágono.  

se que os valores de existência e suprapessoais não foram colocados 

na hipótese de congruência, mas Gouveia et al. (2008) apresentam duas razões teóricas 
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figura do hexágono indica 

. Reflete as subfunções que possuem distintas orientações 

e motivadores; elas estão localizadas em lados opostos do hexágono (valores das 

interativa). O princípio-guia 

relativamente independente destes valores é responsável pela baixa congruência.  

. Aqui são concentradas as subfunções que têm o 

se aos pares de 

interativa. Estas possuem metas 

os valores com a mesma orientação, mas com 

onde aos pares experimentação-realização e 

se que os valores de existência e suprapessoais não foram colocados 

na hipótese de congruência, mas Gouveia et al. (2008) apresentam duas razões teóricas 
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para esta decisão: (a) São valores centrais e apresentam correlações positivas e fortes 

com todas as outras subfunções, sendo os valores de existência os que possuem as 

correlações mais fortes com os de realização e normativos, e os valores suprapessoais 

com os de experimentação e interativa; e (b) há uma distinção teórica entre os valores, 

cuja diferença principal está entre os valores sociais e pessoais, e não entre os 

materialistas e humanitários, porque os primeiros se referem a unidade principal de 

sobrevivência (indivíduo ou sociedade).  

O modelo de Gouveia et al. (2011) tem mostrado sua adequabilidade em 

diversos estudos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, apresentando 

parâmetros psicométricos adequados e uma relação com outros construtos (Aquino, 

2009; Chaves, 2006; Coelho Júnior, 2001; Coelho, 2009; Formiga, 2002; Maia, 2000; 

Pimentel, 2004; Vasconcelos, 2004). Destarte, o presente modelo apresenta vantagens 

pertinentes frente às demais teorias que foram expostas, pois se fundamenta em 

pressupostos teóricos mais sólidos e por ser um modelo mais parcimonioso, o que o 

faz ser adotado como referencial na presente tese. 

 

3.5. Valores humanos: Estudos empíricos 

A presente tese procura relacionar os valores humanos com variáveis 

organizacionais. Este tópico apresenta alguns estudos empíricos que relacionam este 

construto com variáveis organizacionais e outras, visto que os valores podem ser 

considerados importantes preditores de comportamentos e atitudes, que são 

contextualmente condicionados, mas pouco resistentes à mudança (Pakizeh et al., 

2007). 

Neste sentido, os valores têm uma substancial influência sobre as respostas 

afetivas e comportamentais dos indivíduos (Rokeach, 1973). Entretanto, os valores de 

uma pessoa não refletem necessariamente como ela deseja se comportar, e sim como 
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expressam as concepções internalizadas sobre determinados padrões de conduta 

socialmente desejáveis e que atendem às suas necessidades. No nível organizacional, 

tais valores são vistos como um dos principais componentes da cultura organizacional 

e são frequemente descritos como os princípios responsáveis pela gestão bem sucedida 

de algumas empresas (Meglino & Ravlin, 1998). 

Conforme Tamayo (2007), os valores pessoais estão estruturados em duas 

categorias: (1) uma estrutura geral que integra os valores relacionados a todos os 

aspectos da vida do indivíduo; e (2) uma estrutura de valores associados a contextos 

específicos da vida, tais como o sexo, a religião, a família e o trabalho. De acordo com 

Schwartz (1992), a avaliação de valores específicos não objetiva revelar aqueles que 

são básicos aos indivíduos, mas deixar clara as diferenças interpessoais e interculturais 

que podem aparecer quando os valores são expressos em julgamentos e 

comportamentos específicos.  

Segundo Meglino e Ravlin (1998), os valores podem ter um impacto direto 

sobre os resultados do indivíduo ou podem afetar os resultados na medida em que eles 

são semelhantes ou congruentes com os valores de outro indivíduo, ou até mesmo 

àqueles agregados de um grupo ou organização. A congruência entre os valores pode 

refletir sobre os resultados na medida em que esclarece as comunicações, remove as 

ambiguidades e os conflitos, melhorando também as interações. Algumas destas 

influências podem ser moderadas por tarefa e variáveis situacionais (por exemplo, os 

valores terão pouco impacto sobre o comportamento se variáveis situacionais 

impedirem que o comportamento aconteça). Da mesma forma, o efeito da congruência 

dos valores sobre o desempenho, tende a ser diferente dependendo da tarefa. A 

congruência dos valores também é susceptível de influenciar o efeito da tarefa e das 

variáveis situacionais sobre os resultados.  
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Assim, as intervenções situacionais, tais como as destinadas a aumentar o 

desempenho, são susceptíveis de ter efeitos diferentes sobre as pessoas com estruturas 

de valores diferentes (por exemplo, pessoas com alta ou baixa realização) e em 

unidades com diferentes níveis de congruência de valor. Espera-se que os resultados e 

o comportamento reforce a estrutura de valores do indivíduo. Caso este reforço não 

ocorra de maneira uniforme, espera-se que haja mudança nos valores do indivíduo. 

Este processo é ilustrado pelo ciclo de realimentação de resultados voltados para os 

valores (Figura 9). 

 

Figura 9. Uma estrutura para os efeitos dos valores 

 

Tamayo (2000) verificou o impacto das prioridades axiológicas do indivíduo 

sobre a sua satisfação no trabalho. Segundo este autor o papel dos valores na satisfação 

no trabalho ocorre da seguinte forma: valores → esquemas cognitivos → avaliação das 

condições de trabalho → satisfação no trabalho. Os instrumentos utilizados na 

pesquisa foram o Inventário de Valores de Schwartz e a Escala de Satisfação no 
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Trabalho. Os resultados demonstraram uma influência significativa da dimensão 

autotranscendência sobre o fator colegas de trabalho. A orientação coletivista teve 

impacto sobre os fatores “colegas de trabalho” e “chefia”, e sobre a pontuação total de 

satisfação. Nos três casos a satisfação foi maior para os sujeitos com índice alto de 

coletivismo. 

Em outro estudo, Tamayo et al. (2001) verificaram a influência dos valores do 

empregado sobre o comprometimento organizacional. Para isto, utilizaram o modelo 

de valores de Schwartz e verificaram que tipos motivacionais como tradição, poder e 

universalismo influenciavam positivamente o comprometimento afetivo 

organizacional, enquanto que a estimulação influenciava de forma negativa.  

Dentro desta mesma perspectiva, Gouveia et al. (2009) investigaram a 

influência das prioridades axiológicas no comprometimento organizacional. Para 

tanto, utilizaram a teoria funcionalista dos valores e consideraram um modelo mais 

amplo de comprometimento organizacional. Os resultados de seu estudo indicaram 

que os valores das subfunções interativa e normativa prediziam o comprometimento 

organizacional.  

Entende-se, pois, que os valores interativos são essenciais para estabelecer, 

regular e manter as relações interpessoais, uma vez que representam as necessidades 

de pertença, amor e afiliação. Por sua vez, os valores normativos refletem a 

importância de preservar as normas convencionais. Desta forma, os resultados 

apontam que as motivações que embasam o comprometimento organizacional são a 

conservação das relações interpessoais e a manutenção do status quo na organização. 

Por outro lado, os valores de existência se relacionaram com o comprometimento 

organizacional instrumental, apesar de não ter sido previamente esperado. Porém, esta 

relação ocorreu devido a necessidade de segurança ser representada cognitivamente 

por valores desta subfunção, que tende a ser endossada em contexto de escassez, 
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indicando que o comprometimento organizacional instrumental representa a 

permanência do indivíduo na organização por uma questão de necessidade ou 

sobrevivência (Gouveia et al., 2009). Neste mesmo artigo, os autores apresentam 

resultados de mais dois estudos em que relacionam as subfunções valorativas com 

outras três variáveis organizacionais: bem-estar afetivo, síndrome de burnout e fadiga. 

Ros, Schwartz e Surkiss (1999) verificaram a relação entre valores pessoais e 

valores laborais. Utilizaram o modelo de S. H. Schwartz para os valores individuais e 

hipotetizaram que os tipos motivacionais de segunda ordem estariam associados de 

forma difusa com os valores laborais. Concretamente, que os valores intrínsecos 

estariam relacionados positivamente com abertura à mudança, os valores extrínsecos 

com conservação, os valores sociais com autotranscendência e os valores de prestígio 

com autopromoção. Os participantes da pesquisa responderam a medida de valores de 

Schwartz e um instrumento para avaliar valores laborais. Os resultados indicaram que 

os valores pessoais estariam relacionados com os valores laborais, tendo sido 

encontradas as seguintes correlações: (1) positiva dos valores extrínsecos com 

conservação e negativa com abertura à mudança; (2) positiva dos valores intrínsecos 

com abertura à mudança e negativa com conservação; (3) positiva dos valores sociais 

com autotranscendência e negativa com autopromoção; e, finalmente (4) positiva dos 

valores de prestígio com autopromoção e negativa com autotranscendência. Porém, os 

valores sociais e de prestígio também se correlacionaram com a outra dimensão 

bipolar (abertura à mudança e conservação). 

Porto e Tamayo (2007) também verificaram a relação entre valores pessoais e 

valores laborais. Utilizaram o Questionário de Valores de Schwartz e a Escala de 

Valores Relativos ao Trabalho (EVT), observando as seguintes correlações positivas: 

(1) realização profissional com abertura à mudança; (2) relações sociais com 

autotranscendência; (3) prestígio com autopromoção; e (4) estabilidade com 
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conservação. Segundo estes autores, tais resultados fortalecem a teoria dos valores 

humanos, que prevê estruturas interrelacionadas, ou seja, as pessoas apresentam uma 

estrutura geral de valores e, a partir dela, formam estruturas específicas para contextos 

específicos e significativos da vida como, por exemplo, o trabalho. Os resultados 

também indicaram que o mecanismo de difusão é mais apropriado para explicar a 

relação entre os valores pessoais e os valores laborais, visto que os valores pessoais 

guiam os valores laborais, sendo que, quanto mais os valores pessoais são importantes 

para o indivíduo, mais ele buscará tais valores no contexto do trabalho. 

De outra perspectiva, O’Brien (2009) realizou um estudo teórico em que 

argumentou a relação entre adaptação dos indivíduos às alterações climáticas da 

Noruega com os valores. Este estudo, apesar de não ser focado no âmbito 

organizacional, pode dar contribuições se observado sob a ótica da adaptação dos 

empregados às mudanças que ocorrem dentro da empresa.  

O’Brien (2009) mostrou como os diferentes valores podem influenciar as 

prioridades de adaptação das pessoas. Os limites para a adaptação podem ser definidos 

subjetivamente ao invés de se utilizarem unicamente critérios objetivos. Os valores 

que estão relacionados às alterações climáticas podem representar limites à adaptação 

de alguns indivíduos. Este autor argumenta que as adaptações às alterações do clima 

devem primeiramente satisfazer os valores de segurança e sobrevivência, que estão 

ligados às necessidades fisiológicas, de segurança e ordem social. Estas adaptações 

podem ser consideradas como um alicerce para o desenvolvimento e a segurança 

humana. Por outro lado, ele também argumenta que as adaptações às alterações 

climáticas devem ter como objetivo preservar os valores que estão associados a visões 

de mundo pós-moderno (valores que enfatizam autoexpressão, autorrealização, 

pluralismo e integração) bem como, universalismo, altruísmo, benevolência e valores 

biosféricos. Tais valores podem dominar as futuras gerações se as necessidades 
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materiais e de sobrevivência forem satisfeitas. Uma adaptação bem sucedida vai 

depender da capacidade dos indivíduos e das sociedades de perceber e responder a um 

espectro de valores legítimos que se estendem além daqueles que são relevantes para si 

mesmo ou seu grupo. 

 

 Em resumo, no presente capítulo foi possível observar que os valores têm sido 

estudados por várias áreas do conhecimento humano para predizer atitudes e 

comportamentos das pessoas e justificar suas ações. Os valores são vistos sobre duas 

perspectivas: individual e cultural. Neste capítulo foi feito um histórico breve sobre os 

estudos dos valores, apresentando os principais teóricos. Como a presente tese trata 

dos valores a nível individual, foi dada maior ênfase a este, sem deixar de dar 

importância e descrever brevemente os estudos sobre os valores a nível cultural. Desta 

forma, foram apresentadas as teorias de Rokeach (1973), Schwartz (1992) e Gouveia 

(2003), sendo está última a que embasa esta tese. Por fim, foram apresentados alguns 

estudos empíricos relacionando os valores individuais com variáveis organizacionais. 

Neste sentido, tendo os valores individuais como uma das variáveis que irá compor o 

modelo que será proposto, espera-se verificar se tais variáveis influenciam a 

resistência à mudança no contexto organizacional, ou seja, se é algo mais interno do 

que externo ou se há causas internas e externas ao mesmo tempo. 

Por fim, os valores pessoais desempenham um papel que visa compreender 

como as pessoas se comportam no âmbito organizacional, como exercem influência 

entre si e constroem o mundo sócio-organizacional em que se inserem, porém, apesar 

de crescentes os estudos, ainda são escassos (Teixeira & Monteiro, 2008). Portanto, a 

presente tese busca relacionar o construto valores com as variáveis resistência à 

mudança e clima organizacional, descritos nos capítulos anteriores, além do 

desempenho autopercebido, que será abordado no próximo capítulo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. DESEMPENHO NO TRABALHO  
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A evolução dos sistemas de avaliação de desempenho organizacional pode ser 

dividida em três fases diferentes: (1) a primeira, no período que vai século XIV ao 

XIX, quando apareceram as primeiras práticas de contabilidade que controlavam o 

processo produtivo e quando surgiram os primeiros sistemas de administração e 

controle de produção; (2) a segunda, que foi do início do século XIV até meados da 

década de 1980, período em que a avaliação de desempenho começou a fazer parte do 

planejamento e controle das organizações; e (3) a terceira teve início a partir da 

segunda metade da década de 1980 até os dias atuais. Devido às várias críticas feitas 

aos modelos de avaliação de desempenho tradicionais, novos modelos com múltiplas 

dimensões foram surgindo (Figueiredo, Soares, Fuks, & Figueiredo, 2005). 

A avaliação de desempenho ocupa uma posição de relevância na gestão de 

pessoas por ter uma influência significativa sobre a produtividade no trabalho, seja 

diretamente, enquanto processo de controle do desempenho, seja indiretamente, por 

meio de sua relação com a seleção, formação, desenvolvimento, promoção e 

remuneração dos funcionários da empresa (Caetano, 2008). 

As organizações de trabalho precisam de pessoas/funcionários com alto 

desempenho para que se possam atingir as metas estabelecidas. Espera-se que, ao 

entregar os produtos e serviços (nos quais são especializados) às pessoas com alto 

desempenho, alcance vantagem no mercado competitivo. Além disso, o bom 

desempenho é importante para o próprio indivíduo, pois se torna fonte de satisfação e 

orgulho, já que o baixo desempenho pode ser visto como fracasso pessoal (Sonnentag 

& Frese, 2002). 

Assim, diante da competitividade do mercado, as organizações estão buscando, 

constantemente, estratégias de trabalho que visam aumentar o desempenho 

organizacional por meio de intervenções no comportamento do funcionário 

(Welbourne, Johnson, & Erez, 1997). Neste sentido, é investida uma grande 
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quantidade de recursos em testes, entrevistas e programas de treinamento na tentativa 

de aumentar a motivação, desenvolver o capital humano e, finalmente, melhorar o 

desempenho dos funcionários no trabalho (Rotundo & Rotman, 2002). Logo, este 

desempenho deve incluir apenas aqueles comportamentos que contribuem para os 

objetivos da organização (Campbell, 1990), sendo, então, um construto de grande 

relevância no contexto organizacional (Sonnentag & Frese, 2002). Portanto, a presente 

tese procura estudar, também, o desempenho sob o ponto de vista do indivíduo, 

desempenho este compreendido à luz de indicadores comportamentais. 

 

4.1. Conceito 

 O desempenho no trabalho é sem dúvida uma das variáveis de grande 

importância no âmbito organizacional. Houve uma grande discussão acerca da 

conceituação de desempenho no trabalho a nível individual, pois não possuía uma 

definição clara (Sonnentag & Frese, 2002). Rotundo e Rotman (2002) explicam que, 

embora os pesquisadores apresentem conceitos distintos, uma definição típica se 

centra em comportamentos ou ações dos indivíduos, e não no resultado desses 

comportamentos, ou seja, deve haver uma diferenciação entre a ação (aspecto 

comportamental) e o resultado. O aspecto comportamental se refere ao que o indivíduo 

faz na situação de trabalho (por exemplo, montar peças de um motor de carro, vendas 

de computadores, ensino de habilidades básicas de leitura para alunos do ensino 

fundamental etc.). Já o resultado se refere às consequências do comportamento do 

indivíduo (por exemplo, número de motores montados, números de vendas, os alunos 

que têm boa leitura etc.) (Sonnentag & Frese, 2002). Em muitas situações os 

comportamentos e os resultados estão relacionados de maneira empírica, mas eles não 

se sobrepõem completamente. O resultado depende, também, de outros aspectos além 

do comportamento [por exemplo, um professor que oferece uma aula de leitura 
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perfeita (aspecto comportamental), mas um ou dois alunos não melhoram suas 

habilidades de leitura devido a seus déficits intelectuais (resultado)] (Sonnentag & 

Frese, 2002).  

 Nesta perspectiva, Murphy (1989) afirma que os resultados baseados em 

medidas nem sempre são funcionais para a organização, pois os funcionários podem 

tentar maximizar os resultados em detrimento de outras coisas. No trabalho de um 

vendedor do varejo, exemplos de comportamentos incluem o bom atendimento ao 

cliente, respondendo a perguntas sobre os produtos da loja, demonstrando 

conhecimento sobre a política de armazenamento e procedimentos, cuja medida de 

resultado inclui o total de vendas por semana ou mês. Uma situação na qual os 

funcionários são apenas avaliados pelas vendas pode comprometer certos 

comportamentos (por exemplo, ser educado com o cliente), a fim de maximizar as 

vendas (por exemplo, forçando a compra de produtos pelo cliente). Assim, o 

desempenho deve ser definido em termos de comportamentos e não de resultados, e 

tais comportamentos estão relacionados com os objetivos da organização, ou seja, são 

ações e comportamentos que estão sob o controle do indivíduo, contribuindo para os 

objetivos organizacionais (Johnson & Meade, 2010; Murphy, 1989; Rotundo & 

Sackett, 2002). 

 Outra definição de desempenho diz respeito às ações ou aos comportamentos 

que são controlados pelos indivíduos, que contribuem para os objetivos da 

organização, podendo ser medidos de acordo com o nível de conhecimento individual 

(Campbell 1990; Campbell, McCloy, Oppler, & Sager, 1993). Além disso, Campbell 

(1990) e Campbell et al. (1993) afirmam que a estrutura latente do desempenho no 

trabalho pode ser modelada utilizando oito fatores: 

1. Proficiência em uma tarefa específica. Compreende o grau com o qual o 

funcionário realiza de maneira adequada as tarefas centrais de seu trabalho; 
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2. Proficiência em uma tarefa não-específica. Diz respeito aos comportamentos do 

funcionário em tarefas não-específicas de seu trabalho; 

3. Proficiência em comunicação oral e escrita. Refere-se ao desempenho do indivíduo 

em atividades que necessitem de apresentações orais ou escritas; 

4. Demonstração de esforço. Diz respeito ao esforço diário e ao esforço extra do 

funcionário no trabalho e ao grau em que ele mantém esse esforço em condições 

adversas; 

5. Manutenção de disciplina pessoal. Este fator se caracteriza pelo índice de 

comportamentos negativos que ocorrem, tais como o uso de álcool e substâncias 

abusivas, desrespeito às regras, absenteísmo elevado. 

6. Facilitação do desempenho de pares e equipes. Refere-se ao suporte oferecido pelo 

indivíduo no momento de ajudar seus pares ou equipe na resolução de problemas no 

trabalho. Caracteriza-se, também, pelo grau de comprometimento do indivíduo com as 

metas do seu grupo de trabalho, sendo um bom modelo de funcionário, direcionando o 

grupo a alcançar suas metas e reforçando a participação de outros membros; 

7. Supervisão/Liderança. Este fator compreende todos os comportamentos que podem 

modificar o desempenho dos funcionários por meio do relacionamento interpessoal e 

do poder de influência. Esta dimensão é típica de indivíduos que ocupam cargos de 

liderança; e 

8. Gestão/Administração. Este componente inclui comportamentos que estão 

direcionados a articular as metas de uma unidade ou departamento de trabalho, bem 

como a organização de pessoas e recursos de trabalho que irão compor estas unidades. 

Assim, são elementos maiores do gerenciamento que são independentes da supervisão 

direta. 

 Por sua vez, Viswesvaran e Ones (2000) definiram o desempenho como ações 

escaláveis, comportamentos e resultados que os funcionários possuem e obtêm com a 
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finalidade de alcançar as metas organizacionais. Na prática, pode ser difícil descrever 

o comportamento de desempenho sem se referir ao resultado, pois não é qualquer 

comportamento e, sim, as ações que são relevantes para os objetivos organizacionais 

que constituem o desempenho (Campbell, 1990; Rotundo & Rotman, 2002). Por isso, 

é necessário critérios que avaliem o grau em que o desempenho individual atende aos 

objetivos da empresa. Assim, o desempenho não é definido pela ação em si, mas por 

processos de julgamento e avaliação. Além disso, apenas as ações que podem ser 

medidas em escala são consideradas como desempenho (Sonnentag & Frese, 2002). 

O desempenho no trabalho pode ser descrito por três grandes categorias de 

comportamentos, os quais são rotulados como tarefas, cidadania organizacional e 

desempenho contraproducente (Lievens, Conway, & Corte, 2008; Rotundo & Rotman, 

2002). A primeira categoria reflete comportamentos que são consistentes com a 

realização de tarefas e responsabilidade. A segunda categoria, a cidadania 

organizacional, inclui comportamentos que são claramente relacionados com as metas 

organizacionais de uma forma positiva (por exemplo, manter relacionamentos 

profissionais, apoiar e ajudar os outros), mas não necessariamente contribui para o 

funcionamento do núcleo da organização. Finalmente, a categoria comportamento 

contraproducente, representa comportamentos negativos que podem prejudicar o bem-

estar da organização ou colegas de trabalho (por exemplo, abuso de substâncias, o 

absenteísmo, atrasos, roubo etc) (Rotundo & Rotman, 2002). 

 Não obstante, o conceito de desempenho pode ser considerado multi-

dimensional. Autores como Borman e Motowidlo (1993), por exemplo, fazem uma 

distinção entre desempenho voltado para a tarefa e desempenho voltado para o 

contexto. O primeiro refere-se ao conhecimento que o funcionário possui e que 

contribui para o aspecto técnico da organização. Já o segundo refere-se às atividades 

que não contribuem para o aspecto técnico e sim ao suporte dado ao ambiente 
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organizacional a nível social e psicológico no qual as metas organizacionais são 

exercidas. Este último, na perspectiva de Rotundo e Rotman (2002), é denominado de 

cidadania organizacional. Há três premissas básicas que diferenciam o desempenho 

voltado para a tarefa e o desempenho voltado para o contexto (Borman & Mowidlo, 

1993; Sonnentag & Frese, 2002): 

1) As atividades que são relevantes para o desempenho voltado para a tarefa 

variam entre os tipos de trabalho, enquanto as atividades do desempenho 

voltado para o contexto são relativamente semelhantes entre os tipos de 

trabalho; 

2) O desempenho voltado para tarefa se relaciona com a capacidade de fazer 

algo, ao passo que o desempenho contextual se relaciona com a 

personalidade e motivação; e 

3) O desempenho voltado para tarefa é mais prescrito e constitui o 

comportamento esperado para determinada tarefa, já o desempenho 

contextual é mais discricionário e menos restrito a tarefa que está sendo 

desempenhada. 

O desempenho voltado para tarefa pode ser identificado por meio de cinco 

fatores, dentre os oito propostos no modelo de Campbell (1990), já citados 

anteriormente: (1) Proficiência em uma tarefa específica; (2) Proficiência em uma 

tarefa não-específica; (3) Proficiência em comunicação oral e escrita; (4) 

Supervisão/Liderança; e (5) Gestão/Administração. Cada fator contém subfatores que 

podem variar entre distintos trabalhos: O fator gestão/administração, por exemplo, 

contém subdimensões, tais como planejar e organizar, direcionar e motivar 

subordinados, fornecer feedback, etc. Portanto, o desempenho voltado para tarefa é um 

construto multidimensional por englobar vários comportamentos. 



121 
 

No desempenho contextual é possível distinguir dois tipos de desempenho: 

comportamentos que têm por objetivo promover o bom funcionamento da 

organização, visto que se referem ao momento presente; e comportamentos pró-ativos 

que promovem a mudança e o refinamento de processos laborais e organizacionais. A 

“estabilidade” do desempenho contextual implica em comportamento de cidadania 

organizacional figurada por cinco componentes: (1) altruísmo (dedicação ao próximo e 

à organização); (2) conscienciosidade (comportamentos de responsabilidade, de 

preocupação com o bem-estar do próximo); (3) virtude cívica (ser cidadão tendo 

consciência de seus direitos e deveres, e respeitando o direito do próximo); (4) 

comportamento de espontaneidade organizacional (ajudar colegas e proteger a 

organização); e (5) comportamento pró-social (comportamento com a intenção de 

promover o bem-estar do indivíduo, do grupo e da organização). Os comportamentos 

pró-ativos compreendem iniciativa pessoal, ter voz e assumir responsabilidade. Assim, 

da mesma forma que o desempenho voltado para a tarefa, o desempenho contextual é 

um construto multidimensional, pois não é um conjunto de comportamentos uniformes 

(Sonnentag & Frese, 2002). 

Em um estudo realizado por Johson e Meade (2010), utilizou-se a análise 

multinível para entender como o supervisor atribuía o desempenho geral no trabalho 

do funcionário. Os resultados indicaram que a relação entre o desempenho voltado 

para a tarefa e o desempenho global foi consistente entre os avaliadores, ou seja, havia 

uma clareza e coerência com o que estava sendo avaliado; enquanto houve uma 

variabilidade significativa na relação entre o desempenho contextual e o global. A 

noção que se tem é que o desempenho contextual tende a ser menos ligado às 

recompensas organizacionais do que o desempenho voltado para a tarefa. Os 

comportamentos voltados para o contexto são muito menos prováveis de serem 

formalmente reconhecidos pela organização como exigência de trabalho do que 
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aqueles voltados para a tarefa. Consequentemente, os supervisores recebem menos 

informações da empresa a respeito de como e em que grau o desempenho de seus 

funcionários está relacionado com um desempenho contextual de trabalho bem 

sucedido (Organ, 1997). 

Entretanto, o desempenho também pode ser visualizado como um construto 

dinâmico, uma vez que não é algo estável. Há uma variabilidade no desempenho dos 

indivíduos que reflete processos de aprendizagem e mudanças a longo prazo, bem 

como mudanças temporárias de desempenho (Rotundo & Sackett, 2002). Pesquisas 

mostraram que o desempenho inicialmente aumenta com o tempo, ou seja, aumentam-

se os gastos em um trabalho específico e, posteriormente, atinge-se um patamar de 

desempenho (Avolio, Waldman, & McDaniel, 1990). Além disso, há os processos 

subjacentes à mudança de desempenho com o passar do tempo. Durante as fases 

iniciais de aquisição de habilidades, o desempenho depende do “controle do 

processamento”, da disponibilidade do conhecimento declarativo (conhecimento que 

se tem sobre algo e se sabe explicar) e da atenção à boa alocação de recursos 

limitados. Posteriormente, ele depende em grande medida de processamento 

automático, conhecimento processual e habilidade psicomotora (Ackerman, 1988; 

Kanfer & Ackerman, 1989). 

 Para identificar os processos subjacentes da mudança de desempenho no 

trabalho, Murphy (1989) faz uma distinção entre a fase de transição e a de 

manutenção. A primeira ocorre quando os indivíduos são novos no trabalho e, 

consequentemente, realizam tarefas novas; a fase de manutenção, por sua vez, surge 

quando o conhecimento e as habilidades necessárias para executar o trabalho são 

aprendidas e a realização da tarefa se torna automática.  

 As alterações de desempenho com o passar do tempo não são invariáveis entre 

os indivíduos. Há evidência empírica de que os indivíduos diferem no que diz respeito 
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aos padrões de mudança intra-individual (Hofmann, Jacobs, & Guerras, 1992; 

Ployhart & Hakel, 1998). Estes estudos indicam que não há um padrão uniforme de 

desenvolvimento de desempenho.  

Ademais, existe um curto prazo na variabilidade do desempenho que se deve às 

mudanças no estado psico-fisiológico do indivíduo, incluindo a capacidade de 

processamento (Kahneman, 1973). Estas alterações podem ser causadas por longas 

horas de trabalho, distúrbios no ritmo cardíaco ou a exposição ao estresse, podendo 

resultar em fadiga ou diminuição na atividade. No entanto, esses estados não resultam, 

necessariamente, em uma diminuição do desempenho. Além disso, o desempenho 

pode ser visto por meio de algumas perspectivas, algo que é discutido no tópico 

seguinte. 

 

4.2. Perspectivas do desempenho 

Sonnentag e Frese (2002) propõem que o desempenho seja compreendido por 

meio de três perspectivas: (1) diferenças individuais (por exemplo, habilidades 

mentais gerais, traços de personalidade) como fonte de variação do desempenho; (2) 

aspectos situacionais como facilitadores e dificultadores para o desempenho; (3) 

regulação do desempenho. Entretanto, estas perspectivas não são mutuamente 

excludentes, mas dão ênfase ao desempenho por diferentes ângulos, uma 

complementando a outra. É possível visualizar e interpretar melhor as três perspectivas 

na Figura 10 a seguir, adaptada de Sonnentag e Frese (2002).  
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Figura 10. Perspectivas de desempenho  

 

Descrevendo um pouco cada perspectiva, entende-se que na primeira o 

interesse está em identificar quais indivíduos apresentam o melhor desempenho. 

Dentro deste contexto, Sonnentag e Frese (2002) analisaram alguns estudos que 

apresentam preditores importantes de desempenho. Estes autores encontraram que a 

habilidade cognitiva está relacionada com o desempenho de tarefas específicas. Isto 

significa que pessoas com alta habilidade cognitiva adquirem mais facilmente 

conhecimentos e habilidades sobre o trabalho que vão desenvolver havendo, assim, um 

melhor desempenho.  
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Não obstante, enquanto há uma relação entre habilidade cognitiva e 

desempenho voltado para tarefa, há outra relação entre os traços de personalidade e o 

desempenho contextual. Os fatores de neuroticismo (estabilidade emocional) e 

conscenciosidade são os maiores preditores do desempenho contextual. Ainda dentro 

da perspectiva das diferenças individuais, outro componente importante para o estudo 

do desempenho é a motivação. Os traços motivacionais são mais estreitos, intensos e 

persistentes em seus efeitos e se assemelham às características de personalidade. Por 

outro lado, as habilidades motivacionais se relacionam com processos de regulação, 

como, por exemplo, a autoeficácia (Queiroga, 2009; Sonnentag & Frese, 2002).  

Neste sentido, é importante que as organizações invistam na seleção de 

habilidades, na experiência no trabalho e nos traços de personalidade para 

conseguirem um alto desempenho de seus funcionários. Todavia, podem-se utilizar 

programas de treinamento de pessoal para trabalhar as características individuais dos 

funcionários, desde que os cursos tenham objetivos bem delineados e voltados para o 

desenvolvimento de habilidades relevantes à execução de tarefas (Queiroga, 2009). 

A perspectiva situacional enfoca as características do ambiente de trabalho que, 

de certa forma, contribuem para estimular e dar apoio ao desempenho do funcionário. 

Esta perspectiva apresenta abordagens que destacam fatores do ambiente 

organizacional (que facilitam ou dificultam o desempenho), mas também abordagens 

motivacionais, como, por exemplo, a teoria da expectância de Vroom (1964), ou 

aquelas que enfatizam a melhoria do desempenho por meio de sistemas de 

recompensas e percepção de justiça. O ponto principal é saber em quais situações 

ocorre o melhor desempenho (Sonnentag & Frese, 2002). 

A terceira perspectiva tem seu foco voltado para o processo pelo qual ocorre o 

desempenho, estando menos voltada para características individuais e para o contexto. 

Sonnentag e Frese (2002) reuniram resultados de pesquisa as quais mostram que a 
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definição de metas, o feedback adequado e um planejamento detalhado estão 

fortemente relacionados com os processos de desempenho.  

O desempenho no trabalho poderia ser melhor explicado por meio da 

integração entre as três perspectivas (diferenças individuais, situacional e regulação). 

Ainda que algumas tentativas de somar as perspectivas de diferenças individuais e 

situacional tenham sido realizadas, não se encontrou qualquer pesquisa que tenha 

contemplado estudos acrescentando a perspectiva da regulação do desempenho 

(Queiroga, 2009). No entanto, no tópico seguinte serão apresentados estudos 

empíricos que apresentam alguns preditores do desempenho. 

 

4.3. Preditores do desempenho 

Kanfer e Kantrowitz (2002) reuniram estudos publicados no início do século 

XX que demonstram o valor preditivo de variáveis psicológicas para o desempenho, as 

quais foram agrupadas em habilidades e não habilidades. As pesquisas sobre estes dois 

grupos caminhavam de maneira independente até meados dos anos 1980. No que se 

referem ao domínio da habilidade, os avanços teóricos e empíricos na construção de 

testes de inteligência (por exemplo, Binet & Simon, 1905) fomentaram um número 

substancial de estudos que demonstravam a validade dos testes de inteligência geral 

com a finalidade de auxiliar na seleção de candidatos predizendo o sucesso no 

trabalho. Thompson (1916) estudou fatores específicos, como habilidade verbal e 

espacial, e mostrou sua relação com o trabalho. Neste sentido, tais estudos levaram a 

criação de diferentes tipos de baterias múltiplas empregadas na seleção de integrantes 

do exército estadunidense durante a Segunda Guerra Mundial (Kanfer & Kantrowitz, 

2002; Urbina, 2007). Contudo, apesar de terem sido apresentadas evidências de 

validade preditiva de desempenho no trabalho nas duas abordagens, ainda havia uma 
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preocupação com a predição dos testes de inteligência geral em relação ao 

desempenho no trabalho em contextos militares. 

No que diz respeito aos preditores não relacionados às habilidades, têm-se os 

testes de personalidade que foram utilizados nos processos seletivos para identificar e 

rejeitar indivíduos com desajuste (Queiroga, 2009). No entanto, os estudos que 

verificaram a validade preditiva destes testes foram pessimistas. Pesquisadores 

verificaram que as medidas de autorelato de personalidade eram insuficientes para 

predizer o desempenho no trabalho (Morgeson et al., 2007). Morgeson et. al. (2007) 

afirmam que há uma necessidade de aprimorar a mensuração do desempenho. Por 

outro lado, Tett e Christiansen (2007) afirmam que o valor preditivo dos testes de 

personalidade varia de acordo com o modelo estatístico utilizado, sendo as estimativas 

de validade mais fortes quando se baseiam em pesquisas confirmatórias de análise do 

trabalho, relacionando-se traços com desempenho.  

Bertua, Anderson e Salgado (2005) discutem a amplitude da medida de 

desempenho em virtude da complexidade da tarefa na qual o desempenho é avaliado. 

O estudo dos autores apontou que os resultados positivos sobre a validade preditiva de 

testes de habilidades cognitivas gerais e específicas (por exemplo, raciocínio 

numérico, verbal e espacial) estão associados à complexidade da tarefa. Isto também 

foi observado por Howard e Jacobs (2000), que verificaram que a capacidade 

cognitiva predizia o desempenho inicial (início da aprendizagem da tarefa), porém era 

mais influente na aprendizagem de tarefas específicas. Assim, torna-se relevante 

considerar aspectos ainda mais específicos na mensuração do desempenho, 

favorecendo conclusões mais fidedignas sobre seus preditores (Queiroga, 2009). 

No estudo de Parker e Tuner (2002) é apresentada uma síntese de elementos 

que compõem o ambiente de trabalho e que podem influenciar o desempenho do 
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funcionário. Tais elementos são apresentados na Figura 11 adaptada de Queiroga 

(2009) a seguir:  

 

Figura 11. Relação entre elementos de contexto do trabalho e desempenho individual  

  
 Observa-se, nesta figura, a influência direta de características do indivíduo 

sobre o desempenho no trabalho, havendo uma ênfase em aspectos motivacionais e 

cognitivos. Pode ser observada, também, a relação de moderação que os elementos do 

contexto exercem sobre as variáveis individuais (setas largas).  

Meneses, Abbad, Zerbini e Lacerda (2006) classificam as características 

individuais em quatro categorias: (1) Sociodemográficas: referem-se às características 

do perfil biográfico dos indivíduos, tais como sexo, idade, escolaridade e condição 

socioeconômica, além daquelas do perfil profissional e funcional, como profissão, 

tempo de serviço, função, cargo e lotação; (2) Psicossociais: diz respeito às variáveis 
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referentes à personalidade, às características cognitivas e atitudinais, tais como locus 

de controle (maneira pela qual os indivíduos atribuem a responsabilidade por sucesso 

ou fracasso de suas ações), autoeficácia (convicção do indivíduo de que é capaz de 

realizar uma tarefa específica) e comprometimento organizacional; (3) Motivacionais: 

referem-se à direção, intensidade e persistência do esforço que o indivíduo empreende 

na realização de suas atividades; e (4) Cognitivo-comportamentais: são as estratégias 

cognitivas, comportamentais e autorregulatórias usadas pelos indivíduos para aprender 

as atividades que lhes são passadas no contexto de trabalho.  

Observa-se na literatura estudos que encontram relação de características 

individuais com os resultados de treinamento (Colquitt, LePine, & Noe, 2000; Pantoja, 

2004; Pilati, 2004; Sallorenzo, 2000; Zerbini, Brauer, Meneses, & Abbad, 2006). Isto 

contribuiu para que houvesse o desenvolvimento de modelos teóricos de treinamento e 

identificação de características que podem auxiliar na melhoria do desempenho de 

funcionários em suas atividades (Warr & Allan, 1998).  

Por outro lado, os gestores de empresas procuram ter funcionários com alto grau 

de motivação em seu trabalho, em sua equipe e na organização de maneira geral, visto 

que acreditam que altos níveis de motivação podem melhorar o desempenho e garantir 

ganhos na produtividade (Queiroga, 2009). Como pode ser observado nas Figuras 11, 

as variáveis motivacionais possuem relação direta com o desempenho, seja 

considerando o foco na tarefa ou no contexto. 

As características motivacionais têm sido bastante estudadas na área de 

Treinamento, Desenvolvimento e Educação (TD&E) (Zerbini, 2008). Vários estudos 

buscam apresentar o papel que a motivação exerce em momentos distintos no 

indivíduo que está sendo treinado e procuram relacioná-la com resultados do 

treinamento, tais como satisfação com o evento instrucional, aprendizagem e 
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transferência do treinamento (Abbad, 1999; Colquit, LePine & Noe, 2000; Salas & 

Cannon-Bowers, 2001; Warr & Bunce, 1995; Warr & Downing, 2000).  

Segundo Sallorenzo (2000), a motivação do funcionário após o treinamento tem 

uma relação maior com o resultado do treinamento em curto prazo, no entanto à 

medida que o tempo vai passando, após o término do treinamento, seu comportamento 

vai sendo cada vez mais controlado pelo ambiente de trabalho. Desta forma, 

compreende-se que os resultados de treinamento se relacionam com a mudança de 

comportamento do funcionário no trabalho e que, consequentemente, o faz com seu 

desempenho. 

Não obstante, assim como as características individuais interferem na percepção 

do ambiente de trabalho, as teorias motivacionais de expectativa relatam que o 

ambiente também afeta o grau de motivação dos funcionários (Queiroga, 2009), tema 

este que foi tratado no Capítulo 2 da presente tese, que relata a influência do clima 

organizacional sobre o indivíduo. A título de exemplo, em um ambiente trabalho no 

qual indivíduos que são impedidos de alcançar metas de desempenho por causa de 

restrições ambientais não teriam o benefício oferecido pelos programas de 

recompensas ou similares. Se não houver a mudança de expectativas dos funcionários, 

ou seja, se empresa não esclarecer as reais condições de recompensas (exemplo, 

promoções) no que se refere às chances pessoais que eles possuem para atingir um 

desempenho excelente, de nada adianta tentar aumentar a importância do desempenho 

(Peters & O‟Connor, 1980). Segundo Chiavenato (1994), o clima organizacional tem 

influência sobre a motivação, o desempenho humano e a satisfação no trabalho. O 

clima gera certos tipos de expectativas cujas consequências ocorrem em decorrência 

de diferentes ações, pois os funcionários esperam certas recompensas, satisfações e 

frustrações na base de suas percepções de clima organizacional e tais expectativas 

tendem a conduzir à motivação. 
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Conclui-se, que as facetas desempenho contextual e desempenho voltado para 

a tarefa são preditas por variáveis individuais distintas. Com isso, as habilidades e 

competências tenderiam a predizer mais o desempenho voltado para a tarefa e a 

personalidade e os fatores relacionados tenderiam a predizer mais o desempenho 

contextual. Não obstante, um aspecto específico de desempenho contextual, a 

iniciativa têm se mostrado melhor predito por habilidades e fatores motivacionais 

(Queiroga, 2009; Sonnentag & Frese, 2002). Portanto, a presente tese tem em conta a 

perspectiva de desempenho de Sonnentag & Frese (2002) e utiliza a medida de 

desempenho elaborada por Queiroga (2009) que teve como embasamento a mesma 

teoria. 

 

4.4. Avaliação de desempenho 

Podem-se dividir os métodos de avaliação de desempenho em dois níveis: 

indicadores de desempenho organizacional, que objetivam avaliar o resultado, produto 

ou serviço gerado pela organização, e os indicadores de desempenho de equipes e 

indivíduos, que se preocupam com o comportamento necessário para produzir tais 

produtos ou serviços (Sonnentag & Frese, 2002).  

A mensuração do desempenho é a avaliação da aplicação de conhecimentos, 

habilidades e atitudes no trabalho (os CHAs, componentes que constituem a 

competência), que resulta no desempenho de atividades e constitui possíveis reflexos 

nos resultados organizacionais. Assim, entende-se que o desempenho seria uma 

manifestação de competências dos funcionários, expressas devido aos 

comportamentos que estes adotam no trabalho e de resultados decorrentes (Gilbert, 

1978). 

Quando se propõe a avaliação de desempenho numa organização, objetiva-se 

aferir o trabalho que é desenvolvido pelo funcionário, correspondendo a atividades que 
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são atribuídas em razão de processos, objetivos e metas organizacionais (Brandão & 

Guimarães, 2001). Neste sentido, a avaliação de desempenho se refere à observação do 

comportamento dos indivíduos no contexto do trabalho, os resultados deste 

comportamento e compará-lo com o que era esperado pela empresa (Caetano, 2008; 

Sonnentag & Frese 2002). 

É importante que a avaliação seja compreendida como um processo que 

promove o desenvolvimento das pessoas e fornece um feedback sobre seu desempenho 

no trabalho. Deve-se entendê-la como um mecanismo para exercer pressão e controle 

psicossocial sobre os funcionários (Brandão, 2009), pois a avaliação do desempenho 

no trabalho tem o objetivo de subsidiar decisões organizacionais, em especial no que 

concerne à gestão de pessoas (Carbone, Brandão, Leite, & Vilhena, 2005). 

Desta forma, os resultados da avaliação de desempenho têm por finalidade 

identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento, dar subsídios aos gestores 

quanto à concessão de promoções e recompensas, como também auxiliar nas 

alocações de pessoal. Existem diferentes maneiras de medir o desempenho, distintos 

métodos e instrumentos (por exemplo, incidentes críticos, avaliação por objetivos, 

escolha forçada, escalas gráficas de classificação e escalas comportamentais) surgidos 

e aprimorados nas últimas décadas (Robbins, 2001; 2002). 

Conforme Caetano (2008), uma mudança relevante ocorreu no que diz respeito 

aos envolvidos na avaliação, ou seja, houve uma evolução nos métodos. Os modelos 

unilaterais, cujos funcionários eram avaliados em uma via descendente por seu 

superior, foram sendo modificados para aqueles que envolvem mais de uma fonte de 

informação (por exemplo, auto e heteroavaliação, com pares ou ainda “avaliação 

360º”). Portanto, nas organizações de trabalho é possível encontrar diversas fontes de 

avaliação de desempenho por meio de papéis assumidos pelos atores organizacionais, 

salientado-se, habitualmente, o chefe imediato, o subordinado e os pares do 
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subordinado. Entretanto, tradicionalmente, a fonte privilegiada para cotar o 

desempenho tem sido a chefia imediata do avaliado. 

A predominância do chefe enquanto avaliador se prende a concepção 

tradicional sobre a estrutura e o funcionamento das organizações. Normalmente, a 

estrutura hierárquica da maioria das organizações reforça o direito dos supervisores 

para efetuar avaliações de seus subordinados, assim como controlar recompensas e 

sanções que podem ser administradas. Ademais, tem-se assumido que o supervisor é a 

fonte que está em melhores condições para observar e apreciar a adequação do 

desempenho do subordinado (Caetano, 2008; Rotundo & Sackett, 2002).  

Entretanto, alguns estudos demonstram que os supervisores tendem a pautar 

preferencialmente suas avaliações em medidas de conhecimento técnico (desempenho 

voltado para a tarefa) do que naquelas interpessoais (desempenho contextual). Por 

outro lado, os pares tendem a dar maior ênfase às medidas de desempenho contextual 

(Borman, White, & Dorsey, 1985; Conway, 1999; Lievens, Conway, & Corte, 2008) 

Em estudo realizado por Rotundo e Sackett (2002) foi demonstrada a política 

de julgamento de alguns gestores. Estes pesquisadores pediram a gestores de cinco 

postos de trabalho que fizessem classificações gerais de desempenho com base em 

perfis hipotéticos de funcionários. Cada perfil incluiu informações sobre o 

desempenho da tarefa, desempenho da cidadania (desempenho contextual) e 

desempenho contraproducente. Foi utilizada a análise de regressão para identificar a 

política de cada avaliador. O estudo revelou, de maneira geral, que o maior peso foi 

dado ao desempenho da tarefa (peso positivo) e desempenho contraproducente (peso 

negativo), e o menor correspondeu ao desempenho da cidadania (peso positivo). 

Considerando que haja subjetividade e enviesamentos associados às avaliações 

atribuídas pelos supervisores aos seus subordinados, não se justifica a manutenção da 

chefia como única fonte de avaliação, sendo, pois, conveniente utilizar fontes 
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alternativas, juntamente ou não com aquela, a exemplo de autoavaliação e avaliação 

entre pares. Pesquisadores reconhecem a autoavaliação de desempenho como uma das 

mais importantes práticas para disseminação e internalização de processos de mudança 

(Caffyn, 1999; Figueiredo, Soares, Fuks, & Figueiredo, 2005). Neste sentido, a 

presente tese dará destaque à autoavaliação, uma vez que esta permite que o 

funcionário possa analisar seus pontos fortes e fracos, tendo assim uma autopercepção 

sobre o seu desempenho na realização de suas atividades. 

 

4.4.1. Autoavaliação de desempenho  
 

De acordo com Caetano (2008), a necessidade de se utilizar a autoavaliação foi 

conceitualmente fundamentada nos anos cinquenta no quadro do movimento das 

relações humanas proposto por McGregor (1957), com a finalidade de superar as 

deficiências das práticas de avaliação então em vigor. Este autor sugere que a 

resolução do problema seja realizada por meio da análise dos valores sociais básicos, 

adotando como quadro de referência a perspectiva de Drucker (1954) sobre a gestão 

por objetivos, a qual envolve a participação dos colaboradores. 

A primeira implementação da autoavaliação de desempenho foi realizada por 

Meyer na General Electric nos anos sessenta (Meyer, 1980). Esta técnica era 

operacionalizada por meio da entrevista de avaliação que se baseava na opinião dada 

pelos empregados e que se traduzia numa comunicação nos dois sentidos (opinião do 

chefe e do empregado). As chefias consideravam os resultados da autoavaliação mais 

satisfatórios e construtivos do que as avaliações tradicionais, pois os empregados se 

tornavam menos defensivos e a discussão conduzia à melhoria no desempenho. Não 

obstante, foi observado, também, que as autoavaliações demonstravam valores 
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“inflacionados” (efeito de leniência) em todos os tipos de funcionários, desde aqueles 

lotados nos baixos cargos aos mais altos cargos (Meyer, 1980). 

Furnham e Stringfield (1998) enfatizaram o efeito de leniência nas avaliações 

de desempenho. Os autores verificaram que a classificação nas autoavaliações dos 

funcionários eram superiores às avaliações de seus pares e gerentes. Não obstante, o 

efeito de leniência também pode ocorrer do supervisor para o funcionário. Antonioni e 

Park (2001), por exemplo, investigaram a influência do afeto do avaliador na avaliação 

dos funcionários, concluindo que o efeito de leniência do avaliador tenderia a 

favorecer classificações mais altas em suas avaliações de desempenho na medida em 

que tivesse maior contato com o avaliado. 

Outro estudo foi realizado por Farh, Werbel e Bedeian (1988), cujos resultados 

diferem do estudo anteriormente descrito. Tais autores avaliaram as correlações entre 

as autoavaliações e as avaliações dos supervisores de membros de um corpo docente, 

observando que as autoavaliações de desempenho foram congruentes com a avaliação 

realizada pela supervisão, não ocorrendo abrandamento nas autoavaliações. 

Embora a autoavaliação possa apresentar valores inflacionados, ela permite que 

o funcionário examine a si próprio de modo a definir não apenas os seus pontos fracos, 

mas também os fortes e suas potencialidades, tornando-se, assim, um agente ativo, e 

não um objeto passivo. Outro aspecto a ser destacado é o fato de que o indivíduo sabe 

ou pode saber mais do que qualquer outra pessoa acerca de suas próprias 

potencialidades, necessidades, forças, fraquezas e metas. E, ao colocar no funcionário 

a responsabilidade por estabelecer objetivos de desempenho e avaliar progressos, 

evitam-se as fraquezas das avaliações tradicionais, beneficiando a organização e 

incentivando o desenvolvimento do profissional (Caetano, 2008). 

Meyer (1991) argumenta que a autoavaliação é preferível à avaliação realizada 

pela chefia, visto que esta última é altamente autoritária e se inscreve numa abordagem 
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de gestão tradicional, cujo objetivo é alcançar a eficiência impondo o controle ao 

comportamento dos funcionários. Este tipo de gestão se ajusta a organizações geridas 

burocraticamente, contrapondo-se com a gestão orientada para o envolvimento dos 

funcionários, os quais querem ser respeitados e tratados como pessoas, e não como 

força manual. 

Meyer (1991) apresenta quatro vantagens da autoavaliação de desempenho: (1) 

aumenta a dignidade e o respeito próprio do funcionário, visto que este não é forçado a 

ocupar um papel de dependência; (2) o papel do chefe é de conselheiro, e não de juiz 

absoluto; (3) é mais provável que haja sugestão do funcionário para os planos e 

objetivos da empresa; e (4) provavelmente a discussão dará mais satisfação a ambas as 

partes, sendo mais produtiva do que a abordagem tradicional. 

Meyer (1991) também salienta as desvantagens da autoavaliação. Assinala o 

fato desta técnica violar as normas tradicionais da relação chefe/funcionário, o que 

implica na falta de adesão das empresas a este tipo de avaliação, mesmo estando 

descontentes com a avaliação que utilizam. Uma segunda desvantagem é quanto à 

probabilidade de inflacionamento (efeito de leniência) da autoavaliação, mas que pode 

ser minimizada ao orientá-la para o desenvolvimento profissional do funcionário.  

Portanto, do ponto de vista organizacional, a autoavaliação apresenta diversas 

vantagens, havendo a participação e o envolvimento do funcionário nos processos 

organizacionais, sua satisfação e da chefia, resultando em melhoria no desempenho. Já 

as desvantagens se referem à incompatibilidade da autoavaliação com a burocratização 

da estrutura e do funcionamento da empresa. 

De fato, múltiplos avaliadores são importantes no processo de avaliação de 

desempenho, pois a variância no método de classificação de desempenho está mais 

fortemente associada com o avaliador (características individuais) do que com o nível 

de classificação (Mount, Judge, Scullen, Sytsma, & Hezlett, 1998). Espera-se que a 



137 
 
avaliação de desempenho indique quão bem o comportamento do trabalhador está em 

conformidade com o papel e as expectativas mantidas pelo avaliador (Lievens, 

Conway & Corte, 2008). Ademais, baseando-se nos objetivos do trabalho, o destaque 

da avaliação dá mais ênfase ao futuro do que ao passado, sendo um meio com fins 

construtivos. Por fim, a avaliação incide no desempenho ou em ações relacionadas 

com os objetivos, diminuindo a tendência para se avaliar a personalidade do 

empregado (Caetano, 2008). 

 

Em resumo, este capítulo versou sobre o desempenho no trabalho, enfatizando 

a avaliação de desempenho, mais especificamente, a autoavaliação que é uma das 

variáveis que irá compor o modelo que será proposto. Destaca-se o desempenho 

enquanto comportamento do indivíduo para alcançar os objetivos e as metas 

organizacionais, e não apenas os resultados deste comportamento (lucratividade e 

quantidade). Neste sentido, realizou-se uma discussão acerca do conceito de 

desempenho no trabalho, o qual é considerado como multidimensional, podendo ser 

divido em desempenho voltado para a tarefa e desempenho voltado para o contexto, 

sendo este último menos visível pela chefia. Apresentaram-se também os preditores do 

desempenho e as perspectivas a respeito deste. Em seguida, abordou-se a avaliação de 

desempenho dando ênfase à autoavaliação. Dentro desta perspectiva, entende-se o 

desempenho como uma variável importante no contexto organizacional e sua 

autoavaliação como uma forma do funcionário perceber e avaliar seus pontos fracos e 

fortes. Portanto, espera-se que no modelo a ser proposto seja possível verificar a 

influência que as variáveis resistência à mudança, clima organizacional e valores 

humanos exercem sobre o desempenho autopercebido dos funcionários.
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A resistência à mudança é vista como um fenômeno natural e inevitável, mas 

entendida como uma inimiga do desenvolvimento, pronta a aparecer durante as 

transformações ou inovações, dificultando a sua implementação nas organizações e, 

consequentemente, seu sucesso (Coghlan, 1993; Kurtz & Duncan, 1998). 

Conhecer atitudes, sentimentos ou valores associados com a resistência à 

mudança pode ser um passo útil para promover indicadores econômicos e sociais nas 

organizações. A partir dos esforços para conhecer tais fatores, a gerência poderá estar 

em condições de apontar problemas potencialmente sérios que poderiam surgir por 

imposição da mudança proposta ou da maneira de instituí-la. Com auxílio deste 

conhecimento poder-se-ia, então, planejar e executar contramedidas que, pelo menos, 

ajudariam a minimizá-la e, quiçá, conseguiriam transformá-la em forma de aceitação. 

Este resultado só será possível se for antecipada a forma pelas quais aqueles afetados 

pela mudança poderiam reagir diante de sua possibilidade, promovendo o 

desenvolvimento de planos apropriados e minimizando possíveis resistências 

(Bortolotti, 2010).  

Neste marco, esta tese busca identificar possíveis causas da resistência, tendo 

em conta como variáveis explicadoras o clima organizacional e os valores humanos. 

Ademais, tem-se como variável fim (desfecho ou critério) o desempenho 

autopercebido. Neste primeiro estudo, far-se-á a avaliação dos parâmetros 

psicométricos das medidas de resistência à mudança, autoavaliação de desempenho e 

clima organizacional. A escala de resistência à mudança foi elaborada por Bortolotti 

(2010), sendo esta unidimensional; a escala de autoavaliação de desempenho foi 

elaborada por Queiroga (2009), estando formada por dois fatores (desempenho voltado 

para tarefa e desempenho voltado para o contexto); e, finalmente, a escala de clima 

organizacional é composta por cinco fatores (credibilidade, respeito, imparcialidade, 

orgulho, camaradagem) (Levering, 1997). 
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5.1. Método 

 

5.1.1. Participantes  
 

Participaram 306 funcionários de uma empresa privada de João Pessoa – PB. 

Estes tinham idade média de 28 anos (dp= 7,38), sendo a maioria do sexo masculino 

(77,5%), casada (48%) e com ensino médio completo (65%). O tempo médio de 

trabalho na empresa foi de 4 anos e 4 meses. Ao serem questionados sobre a 

responsabilidade do cargo que exerciam consideraram de muita responsabilidade 

(48,4%), embora a maioria indicasse não exercer cargo de chefia (87,3%); 38,6% 

afirmaram que estavam bastante satisfeitos com cargo que exerciam e 33,7% 

indicaram estar mais ou menos satisfeitos. Ressalta-se que 87,6% destes funcionários 

afirmaram que desejavam mudar ou subir de cargo. Tratou-se de uma amostra não 

probabilística, não intencional, isto é, de conveniência, tendo participado as pessoas 

que, quando convidadas, aceitaram colaborar voluntariamente. 

 

5.1.2. Instrumentos 
 

Os participantes responderam a um questionário contendo cinco instrumentos:  

1) Escala de Resistência à Mudança (Bortolotti, 2010). Esta foi elaborada para medir o 

nível de resistência à mudança de funcionários dentro de contextos organizacionais. Os 

itens foram ordenados de forma a identificar três comportamentos: aceitação, 

indiferença e resistência. O índice de consistência interna alfa de Cronbach foi de 0,75. 

O instrumento é composto por 22 itens distribuídos em uma escala de quatro pontos, 

apresentando os seguintes extremos: 1 = Discordo fortemente e 4 = Concordo 

fortemente (Anexo I).  
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 2) Escala de Clima Organizacional (Levering, 1997). É composta por 53 itens e 

distribuídos em cinco fatores: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e 

camaradagem. Os itens são respondidos em uma escala de cinco pontos com os 

extremos: 1 = Discordo Totalmente a 5 = Concordo Totalmente (Anexo II).  

3) Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento é composto por 18 itens 

(valores básicos), distribuídos em seis subfunções valorativas (Gouveia et al., 2008): 

experimentação (emoção, prazer e sexualidade), realização (êxito, poder e prestígio), 

existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência), suprapessoal (beleza, 

conhecimento  e maturidade),  interativa  (afetividade,  apoio  social  e  convivência)  e  

normativa (obediência, religiosidade e  tradição). Os alfas de Cronbach de cada 

subfunção variaram entre 0,45 a 0,52. Avalia-se em que medida cada valor é 

importante como princípio guia na vida dos participantes, utilizando uma escala de 

resposta com sete pontos, contendo os seguintes extremos: 1 = Totalmente não 

Importante e 7 = Totalmente Importante (Anexo III).  

 4) Escala de Autoavaliação de Desempenho (Queiroga, 2009). Composta por 20 itens 

distribuídos em dois fatores: desempenho voltado para tarefa e desempenho voltado 

para o contexto. Este instrumento avalia a desempenho autopercebido dos funcionários 

a respeito da realização de suas atividades no contexto laboral. Os índices de 

consistência interna (alfa de Cronbach) dos fatores foram 0,88 e 0,82, respectivamente. 

Às respostas são dadas em escala de cinco pontos, cujos extremos variaram de 1 = 

Nunca a 5 = Sempre (Anexo IV).  

5) Caracterização demográfica. Ao final do questionário foram elaboradas perguntas 

de caráter demográfico (por exemplo, sexo, idade, estado civil, se tinham filhos, a 

escolaridade) e questões que permitissem avaliar sua colocação na empresa, tais como: 

o tempo de serviço na empresa, se ocupava cargo de chefia, qual setor de trabalho, o 
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grau de responsabilidade do cargo, a satisfação na função, a pretensão de mudar de 

cargo e a probabilidade de ocupar um cargo melhor (Anexo V). 

 

5.1.3. Procedimento 
 

Inicialmente, foram escolhidas as empresas e, em seguida, entrou-se em 

contato com a finalidade de pedir a autorização para a realização da pesquisa. 

Foram expostos os objetivos, assegurando que os resultados seriam objeto de uma 

tese e que apenas seriam apresentados em seu conjunto em eventos ou revistas 

científicas, garantindo o anonimato da empresa e dos funcionários. Foi esclarecido, 

também, quanto ao sigilo das informações que estavam sendo coletadas. Os 

funcionários assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

VI), concordando com a realização da pesquisa, passando, em seguida a responder 

individualmente cada instrumento. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley, da 

Universidade Federal da Paraíba (Protocolo CEP/HULW nº 113/2011) (Anexo VII). 

A média de tempo de resposta foi de 20 minutos. 

 

5.1.4. Análise dos Dados 
 
 Foi utilizado o programa estatístico PASW (versão 18) para efetuar cálculos de 

estatísticas descritivas (medidas de tendência central, dispersão e frequência), análise 

de componentes principais e consistência interna (alfa de Cronbach e correlação inter-

item). Foi verificada a fatoriabilidade da matriz de correlações dos itens das escalas 

por meio do Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do Teste de Esfericidade de Bartlett. 
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5.2. Resultados 

 Para visualizar de maneira sistemática os resultados deste estudo, estes serão 

apresentados em três subseções: a primeira, descrevendo as análises da escala de 

resistência à mudança; a segunda, as análises da escala de clima organizacional; e, por 

fim, as análises do instrumento de autoavaliação de desempenho. 

 

5.2.1. Escala de Resistência à Mudança 
 

Antes de efetuar a análise de componentes principais da Escala de Resistência 

à Mudança, verificou-se, a partir do índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett, se era possível realizar este tipo de análise estatística com a 

matriz de correlações entre os itens desta medida. O primeiro índice trabalha com as 

correlações parciais das variáveis, devendo ser aceitos valores do KMO iguais ou 

superiores a 0,60. O segundo, por outro lado, comprova a hipótese de que a matriz de 

covariâncias é uma matriz identidade, isto é, apresenta 1 (uns) na diagonal e 0 (zeros) 

no restante da matriz. Valores significativos indicam que esta hipótese é rejeitada, 

favorecendo a realização desta análise (Tabachnick & Fidell, 2007).  

Foi comprovada a adequação de utilizar tal técnica estatística [KMO = 0,88 e 

Teste de Esfericidade de Barttlett (χ² (231) = 1512,20; p < 0,001)]. Os resultados 

indicaram seis valores próprios maiores que 1 (6,76, 1,96, 1,30, 1,20, 1,05 e 1,01), com 

o primeiro explicando sozinho 30,7% da variância total. As cargas fatoriais foram 

acima de 0,40, com exceção do item 6. Por isso, este item foi excluído ficando esta 

medida com um total de 21 itens. As cargas fatoriais podem ser observadas na Tabela 

9. 

 

 

 



145 
 

Tabela 9. Estrutura fatorial da escala de Resistência à Mudança  

 
 

Quanto aos indicadores de consistência interna, calcularam-se o alfa de 

Cronbach, que apresentou um valor de 0,89, que cumpre com o ponto de corte 

apresentado da literatura (Nunnally, 1991). E uma correlação inter-item apresentando 

uma média de 0,27, variando de 0,14 (itens RM11 e RM9) a 0,58 (itens RM19 e 

RM21). Considera-se uma correlação inter-item fraca os valores com coeficiente 

inferior a 0,20. 

 
Conteúdo dos Itens 

Cargas 
Fatoriais 

16 Quando ocorrem mudanças encontro motivos para me queixar da gerência. 0,68 

17 Tenho receio em contribuir com as mudanças no meu trabalho 0,67 

18 Não estou interessado em realizar atividades que resultarão em mudanças. 0,65 

20 Estou disposto a colaborar para promover mudanças no meu trabalho. 0,64 

19 Prefiro fazer sempre as mesmas coisas no meu trabalho, ao invés de tentar coisas 
diferentes. 

0,64 

07 Apoio as ações dos meus colegas contra mudanças que ocorrem no meu trabalho. 0,64 

01 Sou capaz de me adaptar às mudanças quando elas ocorrem. 0,60 

22 Se mudanças acontecem, não me sinto comprometido 0,59 

21 Às vezes evito mudanças no meu trabalho mesmo que sejam boas para mim. 0,59 

02 Quando falam em mudanças faço de conta que não é comigo 0,57 

08 Quando mudanças acontecem procuro fazer somente o que é necessário. 0,56 

14 Considero negativas as mudanças organizacionais. 0,56 

10 Quando mudanças acontecem, procuro não me envolver nos problemas oriundos 
dela, procuro não estar envolvido em problemas que não são meus. 

0,56 

03 Coopero ativamente para realizar a mudança quando ela acontece. 0,55 

05 Tento evitar as responsabilidades adicionais decorrentes de mudanças em meu 
trabalho. 

0,49 

11 Sinto que tenho entusiasmo para lidar com mudanças no meu trabalho. 0,49 

13 Se mudanças são implementadas no meu trabalho, gosto de participar delas. 0,47 

04 Experimentaria coisas novas provenientes de mudanças no meu trabalho. 0,46 

15 Acredito que tenho estabilidade emocional para lidar com mudanças no meu 
trabalho. 

0,46 

09 Mudanças não são nem boas nem más. 0,44 

12 Se soubesse que uma mudança aconteceria no meu trabalho ficaria tenso. 0,40 

06 Acredito que as mudanças são um modo de adquirir mais trabalho. 0,28 

  Número de itens 21 
  %Variância explicada 30,7 
  alfa de Cronbach 0,89 
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5.2.2. Escala de Clima Organizacional 

 

Como realizado com a medida anteriormente descrita, efetuou-se a análise dos 

componentes principais com a Escala de Clima Organizacional [KMO= 0,96 e Teste 

de Esfericidade de Bartlett (χ²(1378) = 10369,54; p < 0,001)]. Os resultados indicaram 

cinco valores próprios maiores que 1 (22,3, 1,97, 1,90, 1,51 e 1,38), com o primeiro 

explicando sozinho 42,1% da variância total. A escala original continha 53 itens 

divididos em cinco fatores (credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e 

camaradagem). Entretanto, ao realizar a análise fatorial utilizando a rotação varimax 

alguns itens foram excluídos por não apresentarem índices de saturação adequados 

(igual ou maior que 0,40) e outros por saturarem em mais de um fator. Assim, 

dezenove itens foram retirados da escala original, restando 34 itens na presente versão. 

Os itens apresentaram saturação variando de 0,41 a 0,72, como demonstrado na Tabela 

10. No entanto, de acordo a leitura dos itens foi possível nomear os fatores, como 

seguem: Satisfação com o ambiente de trabalho (I), Justiça (II), Postura da liderança 

(III),  Ambiente agradável (IV)  e Apoio no desenvolvimento do trabalho (V). 
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    Tabela 10 Estrutura fatorial da Escala de Clima Organizacional 

 
Conteúdo dos Itens 

Fatores 

I II III IV V 

34  As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de gênero. 0,64 -0,01 0,34 0,06 0,18 

48  Eu sou bem tratado, independentemente de minha posição na instituição. 0,64 0,31 0,20 0,13 0,24 

33  As pessoas aqui são tratadas independentes de cor e raça. 0,61 -0,16 0,37 0,03 0,26 

41  Temos benefícios especiais e personalizados aqui. 0,62 0,09 0,14 0,17 0,04 

42  Nós sempre comemoramos eventos especiais. 0,60 0,14 0,23 0,21 -0,02 

40  Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido e acabarei obtendo 
jjustiça. 

0,59 0,35 0,17 0,23 
0,13 

38   Existe um sentimento de “família” ou de “equipe” por aqui. 0,56 0,24 0,23 0,27 0,16 

39  As pessoas são encorajadas a equilibrar a sua vida profissional e pessoal. 0,56 0,34 0,30 0,17 0,11 

50  Quando se entra na instituição, fazem você se sentir bem-vindo. 0,56 0,19 0,29 0,21 0,26 

51 Nossas instalações contribuem pra um bom ambiente de trabalho. 0,51 0,21 0,28 0,34 0,25 

18 Eu acredito que os critérios de distribuição salarial são justos. 0,02 0,72 0,27 0,14 0,09 

11 As pessoas são pagas adequadamente pelo serviço que fazem. 0,08 0,60 0,18 0,19 0,21 

28 As promoções são dadas às pessoas que realmente mais merecem. 0,23 0,56 0,24 0,20 0,18 

04 Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial. 0,24 0,50 0,32 0,14 0,38 

20 . A liderança tem uma visão clara para onde estamos indo e como fazer para 
chegar. 

0,30 0,27 0,67 0,13 
0,24 

14 É fácil se aproximar da liderança e é também fácil de falar com ela. 0,35 0,10 0,66 0,12 0,22 

19 . A liderança mantém informada sobre assuntos importantes e sobre mudança na 
organização. 

 
0,32 

 
0,32 

 
0,59 

 
0,07 

 
0,28 

23  A liderança evita favorecer uns em detrimento de outros. 0,09 0,25 0,56 0,21 -0,02 

15  A liderança reconhece erros não intencionais como necessário para tocar a 
iinstituição. 

0,38 0,23 0,54 0,16 
0,17 

16  A liderança está interessada nas idéias e sugestões que damos e tomam medidas 
com base nelas 

 
0,33 

 
0,25 

 
0,52 

 
0,13 

 
0,29 

24 Eu me sinto bem com a forma pela qual a organização contribui para a 
comunidade. 

0,37 0,21 0,49 0,19 
0,25 

09  São oferecidos treinamentos e oportunidades de desenvolvimento para o meu 
crescimento pessoal 

 
0,30 

 
0,38 

 
0,41 

 
0,10 

 
0,34 

08 Posso fazer qualquer pergunta razoável para os chefes e obter respostas diretas. 0,35 0,30 0,40 0,19 0,22 

12 Meu trabalho tem um sentido especial. Para mim, não é “um trabalho qualquer”. 0,06 -0,02 0,34 0,63 0,19 

01 Este é um lugar agradável para trabalhar. 0,15 0,13 0,13 0,60 0,28 

27  Este é um lugar psicológica e emocionalmente saudável para trabalhar. 0,35 0,39 0,16 0,51 0,13 

30  Posso ser eu mesmo por aqui. 0,39 0,23 0,12 0,46 0,24 

06  Pode-se contar com a colaboração das pessoas. 0,21 0,25 0,21 0,10 0,62 

05  As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir o trabalho. 0,10 0,36 0,13 0,08 0,61 

02  Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho. 0,17 0,11 0,14 0,28 0,60 

03  Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar. 0,24 -0,06 0,22 0,35 0,55 

10  A liderança demonstra reconhecimento/agradecimento pelo bom trabalho e pelo 
esforço extra. 

 
0,26 

 
0,41 

 
0,47 

 
0,21 

 
0,24 

07  A liderança deixa claro o que ela espera do nosso trabalho. 0,25 0,20 0,52 0,07 0,51 
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Quanto aos indicadores de consistência interna, calculou-se o alfa de Cronbach 

da escala total que obteve um valor de 0,95, e os alfas dos fatores que foram, 

respectivamente, 0,92, 0,83, 0,90, 0,71 e 0,72. Calculou-se, também, uma correlação 

média inter-item que apresentou um coeficiente de 0,40, variando de 0,11 (itens CL18 

e CL19) a 0,68 (itens CL19 e CL20). 

 

5.2.3. Escala de Autoavaliação de Desempenho 
 

Da mesma maneira, com a Escala de Autovaliação de Desempenho, antes de 

efetuar a análise fatorial, foram calculadas as estatísticas KMO (0,91) e do Teste de 

Esfericidade de Bartlett [χ² (190)= 2265,21; p < 0,001], ambas satisfatórias, 

13 Quando as pessoas mudam de função ou de área, fazem com que se sintam “em 
casa”. 

0,16 0,29 0,40 0,41 
0,21 

21  A liderança confia no bom trabalho das pessoas sem precisar vigiá-las. 0,24 0,43 0,52 0,26 0,16 

25  A liderança sabe coordenar pessoas e distribuir tarefas adequadamente. 0,32 0,50 0,51 0,08 0,13 

29  As pessoas têm vontade de vir para o trabalho. 0,22 0,41 0,17 0,53 0,20 

36  A liderança age de acordo com que fala. 0,46 0,50 0,15 0,25 0,31 

44  A liderança é competente para desenvolver suas atribuições. 0,41 0,44 0,37 0,21 0,09 

46  A liderança é honesta e ética na condução das atividades 0,47 0,55 0,26 0,13 0,13 

47 A liderança mostra interesse sincero por mim como pessoas e não somente como 
ttrabalhador. 

0,45 0,58 0,21 0,12 
0,15 
 

49  Sinto que eu sou valorizado aqui e que posso fazer a diferença. 0,52 0,49 0,11 0,21 0,32 

52 Este é um lugar divertido para trabalhar. 0,44 0,41 0,09 0,44 -0,03 

53 Pretendo trabalhar aqui por muito tempo. 0,32 0,44 0,13 0,52 -0,03 

26  Em geral a liderança dá muita autonomia as pessoas. 0,28 0,28 0,37 0,32 0,02 

35 Aqui as pessoas se importam umas com as outras. 0,37 0,39 0,34 0,06 0,18 

43  As pessoas evitam fazer “politicagem” como forma de obter resultados. 0,36 0,28 0,26 0,16 -0,03 

45  Sinto que estamos todos “no mesmo barco”. 0,34 0,38 0,35 0,24 -0,01 

32  As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua idade. 0,65 0,22 0,22 0,61 0,34 

31  A liderança cumpre o que promete 0,51 0,54 0,09 0,08 0,26 

37 Tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalho aqui. 0,51 0,25 0,21 0,45 0,32 

22  A liderança envolve pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu 
ambiente de trabalho. 

0,05 0,49 0,40 0,08 
 
0,09 

  Número de itens 10 4 9 4 4 
  %Variância explicada 42,13 3,72 3,60 2,85 2,60 
  alfa de Cronbach 0,92 0,83 0,90 0,71 0,72 
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demonstrando a fatorialidade da matriz de correlação entre os itens da escala. Os 

resultados indicaram quatro valores próprios maiores que 1 (7,42, 1,42, 1,18 e 1,11), 

com o primeiro explicando sozinho 37,1% da variância total, indicando a 

unidimensionalidade da medida (Reckase,1979). Os itens apresentaram saturação 

variando de 0,52 a 0,71, como pode ser observado na Tabela 11 a seguir. 

Tabela 11. Estrutura fatorial da Escala de Autoavaliação de Desempenho 

 

Quanto aos indicadores de consistência interna, calculou-se o alfa de 

Cronbach que obteve um valor de 0,85, e uma correlação média inter-item, que 

 
Conteúdo dos Itens 

Cargas 
Fatoriais 

16 Utilizo meu conhecimento teórico/prático para realizar meu trabalho. 0,71 

19 Aproveito oportunidades que possam melhorar meus resultados de trabalho. 0,70 

17 Busco novas soluções para problemas que possam surgir em meu trabalho. 0,67 

12 Tomo iniciativas para melhorar meus resultados no trabalho. 0,66 

20 Esforço-me para realizar as tarefas que me são destinadas. 0,66 

13 Adapto minha rotina às alterações das metas da organização. 0,66 

18 Executo minhas atribuições prevendo os seus resultados. 0,64 

15 Executo adequadamente tarefas rotineiras. 0,62 

10 Planejo ações de acordo com minhas tarefas e rotinas organizacionais. 0,61 

11 Estabeleço contato com outras pessoas ou equipes para atingir os objetivos 
organizacionais. 

0,60 

08 Contribuo com alternativas para a solução de problemas e melhoria de processos da 
organização. 

0,59 

09 Planejo a execução do meu trabalho definindo ações, prazos e prioridades. 0,59 

14 Soluciono dúvidas dos meus colegas quando sou solicitado. 0,58 

03 Executo meu trabalho levando em conta a estrutura e as políticas da organização. 0,58 

04 A realização do meu trabalho contribui para o alcance da missão e dos objetivos da 
organização. 

0,56 

02 Executo adequadamente tarefas difíceis. 0,55 

01 Executo minhas tarefas dentro dos prazos previstos. 0,55 

07 Executo meu trabalho de acordo com o que é esperado pela organização. 0,54 

05 Realizo meu trabalho com economia de recurso (material, financeiro e humano). 0,52 

06 Procuro atualizar meus conhecimentos técnicos para realizar meu trabalho. 0,52 

  Número de itens 20 
  %Variância explicada 37,1 
  alfa de Cronbach 0,85 
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apresentou um coeficiente de 0,32, variando de 0,14 (itens AD4 e AD11) a 0,59 (itens 

AD17 e AD18). A partir da leitura do conteúdo dos itens o fator ficou denominado de 

autopercepção de desempenho no contexto organizacional. 

 
5.3. Discussão Parcial  

 As escalas utilizadas na presente tese apresentaram parâmetros psicométricos 

adequados. Calcularam-se estatísticas para verificar a fatorialidade da matriz de 

correlação entre os itens, a análise de componentes principais, os índices de 

consistência interna (alfa de Cronbach) e correlação inter-item. Neste sentido, ao 

descrever as análises realizadas com a Escala de Resistência à Mudança, teve-se em 

conta que esta apresentava 22 itens. Desta forma, ao realizar a análise de componentes 

principais se constatou a unidimensionalidade da medida, no entanto apenas um item 

não saturou ficando a escala composta por 21 itens. Reckase (1979) sugere que os 

resultados da análise fatorial podem indicar a unidimensionalidade, quando o primeiro 

fator explicar 20% ou mais da variância total, que foi o caso nesta análise. Os 

indicadores de consistência interna (alfa de Cronbach e correlação inter-item) 

apresentaram valores satisfatórios, atendendo recomendações da literatura (igual ou 

maior que 0,70 e igual ou maior que 0,20, respectivamente) (Nunnally, 1991; Pasquali, 

2003).  

Ressaltam-se algumas considerações acerca da maneira como foi conduzida a 

análise na Escala de Resistência à Mudança. Concretamente, modificaram-se sete itens 

(RM2, RM4, RM6, RM9, RM10, RM12, e RM17) da versão original, pois 

apresentavam conteúdos semelhantes. Mesmo com os itens alterados, após a análise 

exploratória, foi constatado a unidimensionalide do instrumento, excluindo-se apenas 

um item.  

 A medida de clima organizacional em sua versão original possuía cinco fatores 

e, após as análises, permaneceu com esta mesma estrutura, embora alguns itens tenham 
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sido retirados. Destaca-se que, apesar de o primeiro fator ter explicado mais de 2/5 da 

variância total, seus itens apresentaram melhores saturações com a extração de cinco 

fatores, que foram adequadamente identificados. Ressalta-se que, embora esta medida 

já seja muito utilizada, como descrito no capítulo 2, não se encontrou os índices de 

consistência interna da mesma na literatura. Portanto, nesta tese além de verificar os 

parâmetros psicométricos do instrumento, propôs-se uma versão adaptada. Na 

oportunidade, a versão adaptada ficou constituída por 34 itens, tendo sido eliminados 

19. Os fatores receberam as seguintes denominações: satisfação com o ambiente de 

trabalho, justiça, postura da liderança, ambiente agradável e apoio no 

desenvolvimento do trabalho, por entender que estas nomenclaturas estariam mais 

adequadas aos itens contidos em cada fator. Seus indicadores de consistência interna 

(alfa de Cronbach e correlação inter-item) atenderam as recomendações da literatura 

(Clark & Watson, 1995).  

Quanto à Escala Autoavaliação de Desempenho, esta foi concebida reunindo 

dois fatores (desempenho voltado para a tarefa e desempenho voltado para o 

contexto). Porém, ao ser realizada a análise fatorial, observou-se que alguns itens 

saturavam em mais de um fator, sugerindo forçar a extração de um fator cujos itens 

obtiveram cargas fatoriais satisfatórias (λ > 0,50). Esta estrutura foi congruente com a 

sugestão de Reckase (1979), pois o primeiro fator explicou mais de 1/3 da variância 

total. Os índices de consistência interna (alfa de Cronbach e correlação inter-item) 

deste fator geral cumpriram pontos de corte anunciados na literatura (Clark & Watson, 

1995). O fator ficou denominado autopercepção de desempenho organizacional. Em 

resumo, conclui-se que as medidas utilizadas apresentaram parâmetros psicométricos 

adequados com o que é indicado na literatura podendo ser utilizadas para alcançar os 

objetivos desta tese. 

.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI. MODELO EXPLICATIVO DA RESISTÊNCIA À MUDANÇA 
ORGANIZACIONAL
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Tendo em vista que a resistência à mudança compreende componentes 

cognitivos, afetivos e comportamentais, a literatura apresenta alguns modelos que a 

explicam (Bortolloti, 2010; Hernandez & Caldas, 2001; Oreg, 2006), reunindo 

variáveis que favorecem o seu surgimento, que vão desde aquelas de contexto (e.g., 

poder, segurança, recompensa) às de processo (e.g., confiança na gestão, informação, 

influência). Nesta tese, a preocupação é com variáveis eminentente psicológicas, tais 

como valores, clima organizacional e desempenho autopercebido. 

Destaca-se, que parte da resistência à mudança tem origem nas percepções 

individuais sobre a novidade, seja por manifestações de contrariedade ou em razão de 

ações reativas concretas. Por isso, compreender os antecedentes e consequentes de 

atitudes e comportamentos de restrição à mudança exige apreender elementos 

individuais que potencializem aceitação ou rejeição da novidade, tratando desde uma 

indiferença e formas sutis de contrariedade a ações radicais de oposição (Motta, 2001).  

Buscando compreender os antecedentes e consequentes da resistência à 

mudança, partiu-se do princípio de que há variáveis de foco interno (valores) e externo 

(clima organizacional) que podem contribuir para a percepção positiva ou negativa da 

inovação organizacional. Estima-se, igualmente, que a maneira como estas inovações 

são percebidas pode influenciar a atitude de resistir ou não à mudança. Porém, tais 

variáveis (valores, clima organizacional e resistência à mudança) podem ainda ter 

influência na percepção de autodesempenho dos funcionários. Desta forma, este 

estudo buscou conhecer as correlações entre tais variáveis, procurando estruturar um 

modelo explicativo a respeito. Vale destacar, nesta oportunidade, que tanto neste 

estudo como nos seguintes pensou-se na resistência à mudança como uma dimensão, 

embora representada por múltiplos itens. 
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6.1. Método 

6.1.1. Participantes  
 

Participaram 240 funcionários de duas empresas públicas e uma privada de 

João Pessoa – PB. Entretanto, uma das empresas públicas, além da cidade de João 

Pessoa, possuía unidades no interior da Paraíba, especificamente nas cidades de 

Monteiro, Princesa Isabel, Picuí e Cabedelo, tendo sido também realizadas coletas 

nestas unidades. Tinham idade média de 38 anos (dp = 12,42), sendo a maioria do 

sexo feminino (56,7%). Estes se declararam casados (48,8%) e com ensino superior 

completo (27,5%), tendo tempo médio de 4 anos na empresa. Ao serem questionados 

sobre a responsabilidade do cargo que exerciam, a maioria considerou de muita 

responsabilidade (51,7%), predominando os que não exerciam cargos de chefia 

(77,9%). Destaca-se que cerca de 2/5 estavam bastante satisfeitos com o cargo que 

exerciam (40,4%), apesar de um maior quantitativo relatar intenção de mudar ou subir 

de cargo (69,2%). Tratou-se de uma amostra não probabilística, isto é, de 

conveniência, tendo participado as pessoas que, quando convidadas, aceitaram 

colaborar voluntariamente. 

 

6.1.2. Instrumentos 

Os participantes responderam aos mesmos instrumentos descritos no estudo 

anterior, isto é, Escala de Resistência à Mudança, Escala de Clima Organizacional, 

Questionário dos Valores Básicos (QVB) e Escala de Autoavaliação de Desempenho, 

além de perguntas de natureza demográfica (sexo, idade, estado civil e escolaridade) e 

laboral (tempo de serviço, se exerce cargo de chefia, setor). 
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6.1.3. Procedimento 
 

Primeiramente, foram escolhidas as empresas e, em seguida, entrou-se em 

contato com as mesmas a fim de pedir a autorização para a realização da pesquisa. 

Foram expostos os objetivos assegurando que os resultados só seriam apresentados em 

eventos ou revistas científicas, fazendo parte de uma tese de doutoramento, garantindo 

o anonimato da empresa e dos funcionários. Foi esclarecido, também, quanto ao sigilo 

das informações que estavam sendo coletadas. Devido à dinâmica de funcionamento 

da empresa, os questionários foram entregues no primeiro contato e recolhidos no dia 

seguinte. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

concordando com a realização da pesquisa, que foi autorizada pelo Comitê de Ética 

(Protocolo CEP/HULW nº 113/2011). 

 

6.1.4. Análise dos Dados 

 Por meio do programa estatístico PASW (versão 18) foram utilizadas 

estatísticas descritivas (medidas de tendência central, dispersão e frequência) e 

calculadas correlações (r de Pearson). Utilizou-se também o programa Amos (versão 

18) para a elaboração dos modelos explicativos. Foram considerados os seguintes 

indicadores de ajuste (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 2007): 

a) χ² (qui-quadrado). Testa a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos 

dados. Quanto maior este valor, pior o ajustamento. Por ser sensível ao tamanho da 

amostra (n > 200 pode favorecer descartar um modelo adequado), deve-se interpretá-lo 

com alguma reserva, valendo-se de sua razão em relação aos graus de liberdade 

(χ²/g.l.). Este valor precisará ser entre 2 e 3, preferencialmente, admitindo-se até 5. 

Contudo, a prática sugere que poderá padecer de viés quando a amostra for superior a 

1.000 participantes.  
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b) Goodness-of-Fit Index (GFI). Este indicador, como sua versão ponderada 

(Adjusted Goodness-of-Fit Index, AGFI), funciona como a estatística R² na análise de 

regressão, representando o quanto da matriz de variância-covariância dos dados pode 

ser explicada pelo modelo teórico testado. Seus valores oscilam entre 0 (zero; ajuste 

nulo) e 1 (um; ajuste perfeito), admitindo-se como adequados aqueles próximos ou 

superiores a 0,90. 

c) Comparative Fit Index (CFI). Compreende um indicador comparativo 

adicional de ajuste do modelo. Seus valores variam de 0 (zero; ajuste nulo) a 1 (um; 

ajuste perfeito), sendo admitidos os que são próximos ou superiores a 0,90 como 

indicativo de ajuste aceitável.  

d) Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA). Este tem em conta 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), referindo-se aos residuais entre o modelo 

teórico estimado e os dados empíricos obtidos. Valores altos são indicativos de um 

modelo não ajustado, recomendando-se valores próximos ou inferiores a 0,05; 0,08 é 

um valor comumente aceito, admitindo-se até 0,10 como referência de um modelo 

aceitável. 

e) Por fim, o Expected Cross Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike 

Information Criterio (CAIC) têm a finalidade de comparar os modelos alternativos. Os 

valores de ECVI e CAIC mais baixos indicam o melhor ajuste do modelo analisado. 

Além destes indicadores, considera-se também a diferença entre os qui-quadrados e 

graus de liberdade dos modelos comparados [∆χ² (gl)], penalizando aquele com maior 

qui-quadrado. 
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6.2. Resultados 

 Procurando oferecer informações mais detalhadas ao leitor, decidiu-se 

estruturar os resultados do presente estudo em três partes principais: correlatos da 

resistência à mudança, informações sobre a associação das variáveis demográficas 

com a resistência à mudança e, finalmente, elaboração de um modelo explicativo da 

resistência à mudança, considerando seus antecedentes e tendo em conta o 

autodesempenho como uma variável critério provável. 

 

6.2.1. Correlatos Demográficos e Laborais da Resistência à Mudança 

 Procurou-se, inicialmente, conhecer em que medida o construto resistência à 

mudança se correlacionaria com as variáveis demográficas dos participantes (idade, 

sexo, escolaridade, estado civil, se tinha filhos e quantos). Deste conjunto, a única 

variável com a qual a resistência à mudança se correlacionou foi com escolaridade (r 

= -0,32, p < 0,001). Posteriormente, tiveram-se em conta também variáveis mais 

relacionadas com o trabalho dos participantes, observando-se correlações para as 

seguintes: responsabilidade do cargo (r = -0,21, p < 0,01), satisfação com o trabalho 

(r = -0,21, p < 0,01), probabilidade de mudar de cargo (r = -0,21, p < 0,01) e se 

exerce cargo de chefia (r = 0,19, p < 0,01). As variáveis tempo de serviço e desejo de 

mudar de emprego não se correlacionaram com a resistência à mudança. 

 De acordo com estes resultados, percebe-se que é escassa a contribuição de 

variáveis demográficas para entender a resistência à mudança, tendo destaque apenas a 

escolaridade, cujo resultado indicou que quanto melhor o nível de escolaridade do 

funcionário menos resistente às inovações organizacionais ele será. Porém, prevaleceu 

a importância daquelas de natureza mais laboral, que parece coerente com o construto 

de interesse e o contexto em que a pesquisa foi realizada. Resta, entretanto, conhecer 

como as variáveis psicológicas, como o clima organizacional e o desempenho 
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autopercebido, além dos valores humanos, estão correlacionadas com dito construto. 

Este aspecto é considerado a seguir. 

6.2.2. Correlatos Psicológicos da Resistência à Mudança 
 

Com a finalidade de conhecer em que medida e direção a resistência à 

mudança se correlaciona com os demais construtos de interesse, calculou-se um r de 

Pearson para cada par de variáveis (Tabela 12).  

Inicialmente, observa-se que a resistência à mudança se correlacionou 

negativamente com a maioria dos construtos analizados. Especificamente, o fez com 

desempenho autopercebido (r = -0,44, p < 0,001), os fatores de clima organizacional 

[ambiente agradável (r = -0,35, p < 0,001), postura da liderança (r = -0,33, p < 

0,001), satisfação com o ambiente de trabalho (r = -0,30, p < 0,001), apoio no 

desenvolvimento do trabalho (r = -0,25, p < 0,001) e justiça (r = -0,21, p < 0,01)] e 

duas subfunçoes valorativas: interativa (r = -0,22, p < 0,01) e suprapessoal (r = -0,15, 

p < 0,05). 

O desempenho autopercebido se correlacionou positivamente com os fatores 

de clima organizacional [apoio no desenvolvimento do trabalho (r = 0,39, p < 0,001), 

ambiente agradável (r = 0,37, p < 0,001), satisfação com o ambiente de trabalho (r = 

0,34, p < 0,001), postura da liderança (r = 0,30, p < 0,001) e justiça (r = 0,28, p < 

0,001)]. Também o fez na mesma direção com as subfunções interativa (r = 0,27, p < 

0,001), suprapessoal (r = 0,15, p < 0,05) e existência (r = 0,14, p < 0,05). 
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Tabela 12. Correlatos da resistência à mudança, desempenho autopercebido, clima organizacional e valores humanos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Resistência à Mudança             
2. Autodesempenho -0,44***             
3. Clima: Justiça -0,21**  0,28***            
4. Clima: Postura da Liderança -0,33***  0,30***  0,69***           
5. Clima: Ambiente Agradável -0,35***  0,37***  0,59***  0,67***          
6. Clima: Apoio no Desenvolvimento do Trabalho -0,25***  0,39***  0,58***  0,57***  0,59***         
7. Clima: Satisfação com o Ambiente de Trabalho -0,30***  0,34***  0,66***  0,72***  0,69***  0,55***        
8. Subfunção: Experimentação -0,07 0,12 0,10 0,18**  0,16* 0,06 0,10      
9. Subfunção: Realização   0,05 0,05 0,01 0,05 0,04 0,01 0,02 0,44***      
10. Subfunção: Existência -0,07 0,14* 0,06 0,04 0,08 0,09 0,12 0,23***  0,36***     
11. Subfunção: Suprapessoal -0,15* 0,15* 0,13 0,20**  0,27***  0,12 0,14* 0,39***  0,39***  0,34***    
12. Subfunção: Interativa -0,22**  0,27***  0,22**  0,25***  0,24***  0,17**  0,18**  0,33***  0,30***  0,41***  0,49***   
13. Subfunção: Normativa -0,04 0,58 0,12 0,12 0,07 0,10 0,12 0,05 0,36***  0,45***  0,22**  0,27***  

Nota: *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste bicaudal) 
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Por fim, procurou-se correlacionar os fatores de clima organizacional com as 

subfunções valorativas. Justiça se correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,22, 

p < 0,01); postura da liderança o fez com experimentação (r = 0,18, p < 0,01), 

suprapessoal (r = 0,20, p < 0,01) e interativa (r = 0,25, p < 0,001); ambiente 

agradável se correlacionou com estas mesmas subfunções (r = 0,16, 0,27 e 0,24, 

respectivamente; p < 0,01); apoio no desenvolvimento do trabalho unicamente se 

correlacionou com a subfunção interativa (r = 0,17, p < 0,01); e, finalmente, 

satisfação com ambiente de trabalho se correlacionou com duas subfunções: 

suprapessoal (r = 0,14, p < 0,05) e interativa (r = 0,18, p < 0,01). 

Em resumo, conforme é possível apreender destes resultados, a resistência à 

mudança parece inibir o desempenho autopercebido, porém ela é menos provável em 

ambiente laboral com clima favorável, onde o ambiente é agradável e a postura do 

líder adequada, bem como costuma ser menos plausível para pessoas que se pautam 

em valores de orientação humanitária, sobretudo que dão ênfase às subfunções 

suprapessoal e, principalmente, interativa. Neste sentido, quanto melhor a percepção 

do clima organizacional pelos funcionários e quanto mais pautados por valores das 

subfunções interativa (afetividade, apoio social e convivência) e suprapessoal 

(conhecimento maturidade e beleza) mais fácil será o processo de mudança. Em razão 

destes achados, procura-se propor um modelo explicativo da resistência à mudança, 

considerando a possibilidade de ter em conta o clima organizacional e os valores como 

seus antecedentes, nomeando o desempenho autopercebido como variável de desfecho, 

critério. 
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6.2.3. Modelo Explicativo da Resistência à Mudança 

Com base nas correlações realizadas, procedeu-se a elaboração do modelo 

explicativo de resistência à mudança organizacional. Por meio da análise 

confirmatória, verificou-se o poder explicativo das variáveis em questão. Considerou-

se que a modelagem por equações estruturais (SEM) é uma extensão da regressão 

múltipla, ou seja, enquanto na aplicação da regressão o pesquisador está interessado 

em prever uma única variável dependente, na SEM é possível prever mais de uma 

(Klem, 1995). Neste sentido, os fatores do clima que explicaram a RMO foram a 

postura da liderança e o ambiente agradável e os valores foram os interativos e 

suprapessoais. No entanto, considera-se no modelo a subfunção experimentação, uma 

vez que, avaliam-se os valores idealistas como um conjunto. 

Utilizaram-se os indicadores de ajuste (GFI, AGFI, CFI e RMSEA) para 

verificar a adequabilidade de diferentes modelos. Teve-se em conta como entrada a 

matriz de variância-covariância, adotando o estimador ML (Maximum Likelihood). 

Este tipo de análise estatística é mais criteriosa e rigorosa, permitindo testar 

diretamente uma estrutura teórica (Byrner, 2001; Tabachnick & Fidell, 2007). Três 

modelos foram testados: (1) o clima organizacional, definido pelos fatores postura da 

liderança e ambiente agradável, e os valores idealistas, reunindo as subfunções 

suprapessoal, experimentação e interativa, explicando a resistência à mudança e esta, 

por sua vez, predizendo o desempenho autopercebido; (2) igual ao que prevê o modelo 

anterior, porém fixando a predição do desempenho autopercebido a partir do clima 

organizacional; e, finalmente, (3) idêntico ao anterior, excetuando que neste se 

acrescenta a predição do desempenho autopercebido a partir do tipo motivador 

idealista. Os achados correspondentes podem ser vistos na Tabela 13 a seguir. 
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Tabela 13. Indicadores de ajuste dos modelos do Estudo 2. 

Modelo χ
2 (gl) χ2/gl GFI AGFI CFI RMSEA 

(IC90%) 
 

Pclose 
CAIC ECVI 

1 
28,46 
(12) 

2,37 0,97 0,93 0,96 
0,076 

 (0,040-0,112) 
0,11 

132,15 0,25 

2 
12,42 
(11) 

1,13 0,99 0,96 0,99 
0,023  

(0,000-0,074) 
0,76 

122,59 0,19 

3 
10,74 
(10) 

1.07 0,99 0,96 0,99 
0,018 

(0,000-0,074) 
0,77 

127,39 0,20 

 

Comparando os modelos, percebe-se que o segundo é mais ajustado que o 

primeiro [∆χ2 (1) = 16,04, p < 0,001]. Entretanto, o modelo 2 não diferiu 

estatisticamente do modelo 3  [∆χ2 (1) = 1,68, p > 0,05], o que é corroborado pelos 

indicadores CAIC e ECVI. Portanto, entende-se que o clima organizacional favorável e 

os valores idealistas influenciam negativamente a resistência à mudança e esta 

diminuirá o desempenho autopercebido; ademais, esta variável é explicada 

diretamente pelo clima organizacional (AGFI = 0,96, CFI = 0,99 e RMSEA = 0,02). O 

modelo 2, que é mais parcimonioso que o modelo 3, é representado na Figura 12. 
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Figura 12. Modelo explicativo da resistência à mudança 

 

Todos os lambdas (efeitos ou pesos de regressão padronizados) foram 

estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05), excetuando o coeficiente 

correspondente à influência dos valores idealistas em relação à resistência à mudança. 

Contudo, ressalta-se que a direção da influência atende ao que se previu, isto é, 

pessoas que endossam tais valores costumam se mostrar menos resistentes à mudança. 
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6.3. Discussão Parcial 

 O presente estudo teve por objetivo elaborar o modelo teórico de resistência à 

mudança, tendo em conta como variáveis antecedentes o clima organizacional e os 

valores humanos e como variável consequente o desempenho autopercebido. Portanto, 

inicialmente, buscou-se verificar as correlações entre as variáveis supracitadas, bem 

como a correlação da resistência à mudança com variáveis demográficas e laborais.  

Os resultados apontaram correlações negativas entre resistência à mudança e os 

fatores de clima organizacional, resultado que já era esperado, uma vez que quanto 

mais positiva a percepção que o funcionário possui acerca do clima da organização, 

mais satisfeito ele estará com a empresa e, consequentemente, mais propenso a aceitar 

as inovações propostas (Silva & Zanelli, 2004). Observou-se, ainda, correlação 

positiva entre o desempenho autopercebido e os fatores do clima organizacional, 

indicando que quanto melhor a percepção do clima organizacional mais favorável é a 

autopercepção de desempenho do funcionário. Destaca-se que a autoavaliação permite 

que o funcionário examine a si próprio de modo a definir não apenas seus pontos 

fracos, mas também os fortes e suas potencialidades, tornando-se um agente ativo na 

avaliação de desempenho (Caetano, 2008). Finalmente, constatou-se uma correlação 

positiva entre as subfunções valorativas e as dimensões do clima, sugerindo que 

pessoas que endossam valores idealistas (subfunções suprapessoal, interativa e 

experimentação) tendem a perceber o ambiente mais favoravelmente, consoante com o 

que tem sido observado quanto à importância dos valores no contexto organizacional 

(Gouveia et al., 2009). 

Em seguida, após verificar as correlações entre as variáveis, foram elaborados 

modelos explicativos de resistência à mudança. Concretamente, testaram-se três 

modelos, tendo sido verificado que o primeiro não apresentou indicadores de ajustes 

satisfatórios. Por outro lado, o segundo e o terceiro demonstraram valores adequados, 
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não diferindo estatísticamente entre si. Neste sentido, tomando em conta o critério de 

parcimônia, destaca-se o modelo que considerou o clima organizacional favorável e os 

valores idealistas como influenciando inversamente a resistência à mudança, sendo 

que esta explicou o desempenho autopercebido, que também foi diretamente 

influenciado pelo clima organizacional.  

Em resumo, estes achados parecem congruentes com o que se conhece sobre 

propensão à mudança (Bortolotti, 2010), sobretudo no que diz respeito aos valores 

idealistas (Gouveia et al., 2011). Além disso, sugere que um clima favorável no 

ambiente de trabalho, de cordialidade entre funcionários e chefes, com líderes que 

promovem igualdade e participação (Levering, 1997) diminui a resistência à mudança 

organizacional e favorece uma autopercepção do desempenho positiva. Será preciso, 

pois, checar a reprodutibilidade destes resultados, o que estimulou a realização de um 

novo estudo. 
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Uma vez elaborado um modelo explicativo da resistência à mudança, resta 

checar sua adequação em uma amostra diferente. Nesta oportunidade, com algum 

embasamento, elaboram-se hipóteses específicas acerca da relação entre as variáveis 

estudadas, conforme as antecedentes e consequentes identificadas. Portanto, 

concretamente, o objetivo principal deste estudo consistiu em testar o modelo 

explicativo por meio da modelagem por equações estruturais (SEM), levando em conta 

o modelo de resistência à mudança elaborado no Estudo 2, que tem o clima 

organizacional e os valores humanos como explicadores da resistência à mudança e 

esta como antecedente do desempenho autopercebido, o qual também foi explicado 

pelo clima organizacional.  

 

7.1. Método 

7.1.1. Delineamento e Hipóteses  
 
 O presente estudo se pautou em um delineamento correlacional, sendo de 

natureza ex post facto, tendo sido consideradas as variáveis-critério resistência à 

mudança e desempenho autopercebido, e como antecedentes o clima organizacional e 

os valores humanos. Neste sentido, tomando como referência o marco teórico e os 

objetivos da presente tese, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: Os fatores de clima organizacional explicarão inversamente a resistência à 

mudança. 

Hipótese 2: As subfunções do tipo motivador idealista explicarão inversamente a 

resistência à mudança. 

Hipótese 3: Os fatores de clima organizacional explicarão diretamente o desempenho 

autopercebido. 

Hipótese 4: A resistência à mudança explicará inversamente o desempenho 

autopercebido. 
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7.1.2. Participantes  
 

Participaram deste estudo 227 funcionários de uma empresa pública de João 

Pessoa – PB, que possuía unidades no interior do estado nas cidades de Santa Rita, 

Bayeux e Campina Grande. Apresentaram idade média de 40 anos (dp = 10,45), o 

tempo médio na empresa foi de 14 anos, sendo a maioria dos participantes do sexo 

masculino (83,3%). Majoritariamente, declararam-se casados (64,8%) e com ensino 

superior completo (32,2%). Quanto ao trabalho, a maioria considerou exercer cargo de 

muita responsabilidade (53,7%), embora predominassem os que não exerciam função 

de chefia (84,1%); 39,6% indicaram estar bastante satisfeitos com o cargo que 

exerciam, embora os mais ou menos satisfeitos tenham reunido quantitativo próximo 

(36,6%). Apesar desta situação, frequentemente tais funcionários revelaram a intenção 

de mudar ou subir de cargo (68,7%). Tratou-se de uma amostra não probabilística 

(conveniência), tendo participado as pessoas que, na ocasião em que foram 

convidadas, aceitaram voluntariamente fazer parte do estudo. 

 

7.1.3. Instrumentos 
 

Os participantes responderam os instrumentos descritos nos estudos anteriores: 

Escala de Resistência à Mudança, Escala de Clima Organizacional, Questionário dos 

Valores Básicos (QVB) e Escala de Autoavaliação de Desempenho, além das mesmas 

informações demográficas e laborais. 

 

7.1.4. Procedimento 
 

Primeiramente, escolheu-se a empresa e, em seguida, entrou-se em contato 

com a direção da mesma a fim de pedir a autorização para a realização da pesquisa. 

Foram expostos seus objetivos, assegurando que os resultados fariam parte de uma 
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tese de doutorado, podendo ser apresentados em eventos ou revistas científicas, 

assegurando sempre o anonimato da empresa e dos funcionários. Todos foram 

esclarecidos quanto ao sigilo das informações que estavam sendo coletadas, além de 

ressaltar o caráter eminentemente voluntário do estudo. Devido à dinâmica de 

funcionamento da empresa, os questionários foram entregues aos funcionários em um 

dia e recolhidos no dia seguinte. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, concordando em fazer parte da pesquisa, que obteve aprovação do 

Comitê de Ética (Protocolo CEP/HULW nº 113/2011). 

 

7.1.5. Análise dos Dados 
 

Além de estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão), 

foram calculadas correlações r de Pearson e regressão linear hierárquica com a 

finalidade de testar as hipóteses acerca da relação entre a resistência à mudança, os 

valores humanos, o clima organizacional e o desempenho autopercebido. Estas 

análises foram realizadas por meio do PASW (versão 18). Com o fim de testar o 

modelo explicativo da resistência à mudança elaborado no Estudo 2, utilizou-se o 

programa estatístico Amos (versão 18). Considerou-se a matriz de variância-

covariância como entrada, tendo sido empregado o estimador ML (Maximum 

Likelihood). Admitiram-se os mesmos indicadores de ajuste descritos no estudo 

anterior (e.g., GFI, CFI, RMSEA) (Tabachnick & Fidell, 2007).  

 

  



170 
 
7.2. Resultados 

 Os resultados deste estudo são reunidos em três partes principais: 

primeiramente, apresentam-se as correlações entre os construtos, procurando ter uma 

visão geral como tais variáveis estão associadas; posteriormente, a título informativo, 

são apresentados os resultados de regressões lineares; e, finalmente, testam-se os 

modelos alternativos apresentados no Estudo 2. 

 

7.2.1. Correlatos Psicológicos da Resistência à Mudança 
 
 Inicialmente, tomando em conta os resultados do estudo anterior, procurou-se 

correlacionar a resistência à mudança com as variáveis antecedentes (clima 

organizacional e valores humanos) e consequente (desempenho autopercebido) que se 

revelaram adequadas. Um destaque apenas para a subfunção experimentação, mesmo 

sem aparecer previamente como decisiva, conforme o conjunto daquelas que 

descrevem o tipo motivador idealista. Os resultados desta análise são mostrados na 

Tabela 14 a seguir. 

 
Tabela 14. Correlatos da Resistência à Mudança – Estudo 3 

 1 2 3 4 5 6 
1. Resistência à mudança       
2. Clima: Postura da liderança -0,40***      
3. Clima: Ambiente agradável -0,36***  0,65***     
4. Subfunção: Experimentação  -0,09 -0,03 0,01    
5. Subfunção: Suprapessoal -0,23***  0,09 0,10 0,52***   
6. Subfunção: Interativa -0,34***  0,18** 0,24*** 0,33*** 0,44***  
7. Desempenho autopercebido -0,45***  0,32*** 0,32*** 0,18** 0,39*** 0,38*** 

Nota: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 (teste unicaudal). 

 Conforme é possível observar nesta tabela, a resistência à mudança se 

correlacionou negativamente com todos os demais construtos. Uma única variável 

(subfunção experimentação) não apresentou coeficiente significativo (p > 0,05). Com 

relação ao clima organizacional, observou-se que postura da liderança e ambiente 
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agradável o fizeram na direção indicada (r = -0,40 e -0,36, respectivamente; p < 

0,001). Em se tratando dos valores, as duas subfubções restantes também se 

correlacionaram inversamente com resistência à mudança: interativa (r = -0,34, p < 

0,001) e suprapessoal (r = -0,23, p < 0,001). Por fim, a resistência à mudança fez 

menos provável que as pessoas apresentassem um desempenho autopercebido como 

sendo alto (r = -0,45, p < 0,001). Unicamente a subfunção interativa se correlacionou 

com os fatores de clima organizacional: postura da liderança (r = 0,18, p < 0,01) e 

ambiente agradável (r = 0,24, p < 0,001). Finalmente, estes dois fatores foram 

diretamente correlacionados com o desempenho autopercebido (r = 0,32, p < 0,001 

para ambas). 

 Em resumo, o conjunto dos achados foi consistente com o observado no Estudo 

2, sendo também congruentes com o que foi estabelecido nas hipóteses previamente 

formuladas. Entretanto, comprovam-se mais formalmente tais hipóteses a seguir, 

quando são realizadas análises de regressão hierárquicas. 

 

7.2.2. Explicação da Resistência à Mudança e Desempenho Autopercebido 
 

Nesta oportunidade, são testadas as quatro hipóteses previamente 

especificadas. Procurou-se realizar duas análises de regressão hierárquica: na primeira, 

incluíram-se o clima organizacional e os valores como explicadores da resistência à 

mudança; e na segunda, o clima organizacional e a resistência à mudança entraram 

como explicadores do desempenho autopercebido. 

Quanto à primeira análise de regressão (método enter), no primeiro bloco 

entraram os dois fatores de clima organizacional, que se mostraram relevantes [R = 

0,42, F (2, 224) = 23,87, p < 0,001]: postura da liderança (β = - 0,11, t = 3,60, p < 

0,001) e ambiente agradável (β = - 0,07, t = 2,17, p < 0,05), explicando conjuntamente 

(R2) 18% da variância de resistência à mudança. Os valores entraram no segundo 
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bloco, contribuindo com 7% de explicação [R2

mudança = 0,07; F (3, 221) = 7,02, p < 

0,001], com os seguintes coeficientes para as subfunções: experimentação (β = 0,03, t 

< 1), suprapessoal (β = - 0,10, t = 1,44, p = 0,15) e interativa (β = - 0,22, t = 3,30, p < 

0,01). Embora a subfunção experimentação não tenha apresentado correlação com a 

RMO e não apresente resultados significativos, esta é tida em conta no modelo por se 

considerar os valores idealistas em conjunto. Já a subfunção suprapessoal foi na 

direção prevista, apesar de não apresentar um coeficiente significativo. Portanto, no 

geral, estes achados corroboram as hipóteses 1 e 2, indicando que os fatores de clima e 

as subfunções idealistas explicam inversamente a resistência à mudança.  

No que se refere à segunda análise de regressão, o desempenho autopercebido 

foi considerado como variável critério, entrando como variáveis antecedentes os 

fatores de clima organizacional e a resistência à mudança. Corroborando a hipótese 3, 

os fatores de clima explicaram direta e satisfatoriamente o desempenho autopercebido 

[R = 0,35, F (2, 224) = 15,96, p < 0,001], explicando 13% (R2 = 0,13) da variância 

deste fator: postura do líder (β = 0,19, t = 2,32, p < 0,05) e ambiente agradável (β = 

0,20, t = 2,43, p < 0,05). A entrada da variável resistência à mudança contribuiu 

significativamente para a explicação das pontuações em desempenho autopercebido 

[R2
mudança = 0,11; F (1, 223) = 32,78, p < 0,001, β = -0,37, t = 5,73, p < 0,001], 

diminuindo este desempenho, corroborando a hipótese 4. 

Em resumo, coerente com o observado no Estudo 2, clima organizacional 

favorável e os valores humanos idealistas diminuiem a resistência à mudança e esta, 

por sua vez, faz menos provável que a pessoa avalie seu desempenho como alto. O 

desempenho autopercebido, por sua vez, é positivamente afetado por um clima 

organizacional favorável. Resta, não obstante, testar este modelo subjacente, em 

consonância com o estudo anterior. 
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7.2.3. Testagem do modelo teórico da resistência à mudança 

 Neste estudo, testaram-se os modelos explicativos elaborados anteriormente. 

Lembrando, o modelo 1, mais simples, considera unicamente os construtos clima 

organizacional e valores idealistas como explicadores da resistência à mudança e esta 

explicando o desempenho autopercebido; o modelo 2 adicionou a contribuição do 

clima para explicar dito desempenho; e, finalmente, o modelo 3 incrementou o 

previamente descrito, definindo igualmente os valores idealistas como explicando 

diretamente o desempenho autopercebido. Os resultados das análises são mostrados na 

Tabela 15 a seguir. 

 

Tabela 15. Indicadores de ajuste dos modelos do Estudo 3. 

Modelo χ
2 (gl) χ

2/gl GFI AGFI CFI 
RMSEA 
(IC90%) 

 
Pclose CAIC ECVI 

1 
63,23 
(12) 

5,27 0,93 0,84 0,87 
0,137 

 (0,105-0,172) 
0,00 166,03 0,42 

2 
53,65 
(11) 

4,88 0,94 0,85 0,89 
0,131  

(0,097-0,167) 
0,01 162,88 0,39 

3 
24,92 
(10) 

2.50 0,97 0,92 0,96 
0,081 

(0,042-0,122) 
0,09 140,57 0,27 

 

Conforme é possível observar nesta tabela, aparentemente o modelo mais 

adequado é o terceiro. No sentido de dirimir dúvidas, procurou-se comparar cada par 

de modelos, observando-se que o modelo 2 se mostrou mais ajustado que o 1 [∆χ² (1) 

= 9,58, p < 0,001], e o 3 o foi mais que o 2  [∆χ² (1) = 28,73, p < 0,001]. Os 

indicadores CAIC e ECVI deste modelo, que são claramente inferiores aos dos demais, 

corroboram sua adequação. Além disso, seus demais indicadores de ajuste sugerem 

um modelo adequado (AGFI = 0,92, CFI = 0,96 e RMSEA = 0,08). A seguir é 

apresentado graficamente o modelo 3, indicando todas as predições estabelecidas. 
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Figura 13. Testagem do modelo explicativo da Resistência à Mudança 

 

 Nesta figura parece evidente a adequação do modelo. O clima organizacional 

favorável, i.e., postura da liderança e ambiente agradável, e os valores idealistas 

(suprapessoal, experimentação e interativa) diminuem a resistência à mudança. 

Entretanto, quando esta é forte, diminui o desempenho autopercebido dos 
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funcionários. Destaca-se que todos os pesos (coeficientes lambdas) foram 

estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; z > 1,96, p < 0,05). 

Em resumo, fica evidente a contribuição do clima organizacional e dos valores 

para explicarem a resistência à mudança, sendo este um elemento fundamental para 

predizer o desempenho autopercebido dos trabalhadores. Além disto, a influência 

direta do clima organizacional e dos valores idealistas sobre o desempenho 

autopercebido. Isso é coerente com as quatro hipóteses planteadas, replicando os 

achados do Estudo 2. Apesar destes achados animadores, procurou-se ainda realizar 

um quarto estudo, fora do contexto em que os previamente descritos foram levados a 

cabo. Este será descrito em detalhes a seguir, carecendo, brevemente, apresentar uma 

discussão dos achados aqui relatados. 

  

7.3. Discussão Parcial 

O objetivo deste estudo foi replicar os achados anteriormente descritos, 

comparando os três modelos explicativos descritos no Estudo 2. Inicialmente, buscou-

se correlacionar a resistência à mudança com o clima organizacional e os valores 

humanos, e estes construtos com o desempenho autopercebido. Os resultados 

apontaram para uma correlação inversa da resistência à mudança com as subfunções 

interativa e suprapessoal, como também com o clima organizacional. Este último se 

correlacionou positivamente apenas com a subfunção interativa. Por sua vez, o 

desempenho autopercebido foi inversamente correlacionado com a resistência à 

mudança, no entanto, foi diretamente correlacionado com as dimensões do clima 

organizacional. Deste modo, no geral, observam-se resultados que corroboram os 

achados previamente apresentados.  

Ainda com base no marco teórico e no Estudo 2, formularam-se quatro 

hipóteses que foram testadas por meio da análise de regressão hierárquica, cujos 
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resultados, no geral, foram promissores. Constatou-se que os fatores de clima 

organizacional (postura da liderança e ambiente agradável) e as subfunções interativa 

e suprapessoal reduzem a resistência à mudança e esta, por sua vez, quando menor, 

promove maior desempenho autopercebido. Portanto, as hipóteses foram 

corroboradas, confirmando o papel do clima organizacional e dos valores para 

minimizar a resistência à mudança, além de mostrar que este é um fator que pode ter 

impacto negativo no desempenho dos funcionários, ao menos no que eles percebem ou 

avaliam. 

Por fim, testaram-se os modelos teóricos de resistência à mudança previamente 

propostos, em consonância com o Estudo 2. No entanto, diferente deste estudo em que 

o segundo modelo foi o que apresentou melhores indicadores de ajuste, o terceiro 

modelo, associando diretamente o clima organizacional e os valores idealistas com o 

desempenho autopercebido, foi o mais ajustado. Portanto, fica uma vez mais evidente 

o papel de variáveis psicológicas para explicar a resistência à mudança, sendo esta 

uma variável preponderante no contexto organizacional, fazendo possível introduzir 

novidades, novos procedimentos, ações e tecnologias.  

Apesar destes achados consistentes com a literatura sobre mudança 

organizacional (Bortolotti, 2010) e valores humanos (Gouveia et al., 2011), reconhe-se 

que unicamente foram considerados participantes de um único contexto cultural 

(Paraíba), requerendo, assim, checar a adequação deste modelo para outros âmbitos, 

tendo em conta funcionários de empresas diversas. Este intento pode ser apreciado no 

estudo a seguir, que considera participantes da região Sul do Brasil. 
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A mudança implica novos caminhos, novas abordagens, novas soluções e uma 

transformação que pode ser gradativa e constante, ou rápida e impactante (Chiavenato, 

2005). Entende-se, neste marco, que a mudança, tanto individual como organizacional, 

só começa a ser concretizada quando os funcionários sentem, de fato, a necessidade de 

mudar. Não obstante, quando tal necessidade não ocorre, surge um femônome que é 

inverso ou que promove a manutenção do status quo: resistência à mudança. Deste 

modo, a mudança, mesmo quando intencional, não deve ser entendida apenas sob a 

ótica de estratégias, processos ou tecnologias, sem levar em consideração a dimensão 

social como variável determinante das possibilidades de sucesso (Silva & Vergara, 

2003). 

Deste modo, o presente estudo tratou de replicar o modelo do estudo anterior, 

procurando verificar a influência dos valores humanos e do clima organizacional sobre 

a resistência à mudança e a influência desta no desempenho autopercebido dos 

funcionários. Os dois estudos anteriormente descritos contaram unicamente com 

amostras de empresas da Paraíba. Não obstante, com o intuito de verificar a 

adequabilidade do modelo proposto em outro contexto, buscou-se levar em conta uma 

amostra de uma cidade da região Sul do país, já que cada região pode conter 

peculiaridades e estilos organizativos diversos (Hofstede et al., 2010). 

 

8.1. Método 

8.1.1. Participantes  

Participaram deste estudo 208 funcionários de distintas empresas privadas de 

Caxias do Sul - RS. Estes tinham idade média de 24 anos (dp = 5,78), sendo a maioria 

do sexo feminino (57,7%), solteira (63,4%) e com ensino superior completo (91,5%). 

O tempo médio de trabalho na empresa foi de 3 anos, tendo a maioria informado que 

considerava exercer função de muita responsabilidade (53,7%), embora 
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predominantemente indicassem não possuir cargo de chefia (84%). Tais funcionários 

expressaram que estavam bastante (39,6%) ou mais ou menos satisfeitos com seu 

trabalho (36,6%), apesar de terem sido mais frequentes os que revelaram a intenção de 

mudar ou subir de cargo (68,7%). Tratou-se de uma amostra não probabilística, isto é, 

de conveniência, tendo participado os funcionários que, contatados, aceitaram 

colaborar voluntariamente. 

 

8.1.2. Instrumentos 

Os participantes responderam os instrumentos já descritos nos estudos 

anteriores: Escala de Resistência à Mudança, Escala de Clima Organizacional, 

Questionário dos Valores Básicos (QVB) e Escala de Autoavaliação de Desempenho, 

além das mesmas informações demográficas e laborais. 

 

8.1.3. Procedimento 

Primeiramente, entrou-se em contato com um pesquisador colaborador de uma 

universidade particular de Caxias do Sul, o qual se disponibilizou a fazer a coleta nos 

cursos de Pós-graduação em Administração de Empresas em que lecionava. Desta 

forma, os participantes foram alunos que exerciam atividades laborais, sendo estes 

funcionários de distintas empresas. Seguindo as instruções desta doutoranda, o 

colaborador expôs inicialmente os objetivos da pesquisa, assegurando que os 

resultados só seriam tratados em conjunto, conformando uma tese de doutorado e, 

provavelmente, sendo apresentados em eventos ou revistas científicas, sempre 

garantindo o anonimato da empresa e dos funcionários.  Procurou-se esclarecer os 

participantes quanto ao sigilo das informações prestadas, indicando que poderiam 

deixar a pesquisa a qualquer momento se assim desejassem, sem qualquer penalização. 
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Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atestando que 

sabiam de sua participação voluntária na pesquisa, que foi autorizada pelo Comitê de 

Ética (Protocolo CEP/HULW nº 113/2011). 

 

8.1.4. Análise dos Dados 
 

Foram utilizadas estatísticas descritivas (medidas de tendência central, 

dispersão e frequência) por meio do programa estatístico PASW (versão 18). O 

programa estatístico Amos (versão 18) foi utilizado para comprovar a adequabilidade 

do modelo explicativo testado no Estudo 3, contrastando-o com os outros dois 

alternativos. Consideraram-se os mesmos indicadores de ajuste anteriormente 

descritos (e.g., GFI, CFI, RMSEA) (Byrne, 2001; Tabachnick & Fidell, 2007). 

 

8.2. Resultados 

Este estudo, como previamente se comentou, visa testar o modelo explicativo 

que toma o clima organizacional e os valores como antecedentes da resistência à 

mudança e esta como influenciando negativamente o desempenho autopercebido. 

Portanto, procura-se replicar os três estudos anteriormente tratados, comparando-os 

entre eles. Os resultados destas análises são mostrados na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Indicadores de ajuste dos modelos do Estudo 4 

Modelo χ
2 (gl) χ

2/gl GFI AGFI CFI RMSEA 
(IC90%) 

 
Pclose 

CAIC ECVI 

1 
44,26 
(12) 

3,70 0,94 0,87 0,88 
0,113 

 (0,078-0,149) 
0,002 146,041 0,36 

2 
28,31 
(11) 

2,57 0,96 0,91 0,93 
0,086  

(0,048-0,126) 
0,060 136,455 0,29 

3 
14,87 
(10) 

1.50 0,98 0,95 0,98 
0,048 

(0,00-0,096) 
0,47 129,369 0,24 
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Conforme é possível observar, parece evidente que o modelo mais adequado é 

o terceiro. Este reuniu indicadores de ajuste que podem ser considerados satisfatórios 

(AGFI = 0,95, CFI = 0,98 e RMSEA = 0,05), resultando nos coeficientes mais baixos 

de CAIC e ECVI. Porém, com a intenção de dirimir dúvidas, procurou-se compará-lo 

formalmente com os outros dois modelos. Especificamente, o modelo 2 foi mais 

ajustado que o 1 [∆χ² (1) = 15,95, p < 0,001], porém o foi menos que o 3 [∆χ² (1) = 

13,44, p < 0,001]. Deste modo, em consonância com os estudos prévios e, sobretudo, 

corroborando as hipóteses do Estudo 3, os fatores de clima organizacional (postura da 

liderança e ambiente agradável) e as subfunções idealistas (experimentação, 

suprapessoal e interativa) reduzem a possibilidade de resistência à mudança e esta, 

por sua vez, faz menos provável que os funcionários percebam seu desempenho como 

elevado. Na Figura 14 este modelo é detalhado. 
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Figura 14. Replicação do modelo explicativo da resistência à mudança 

 

O modelo mais adequado claramente reproduz aquele do Estudo 3. Não 

obstante, há que indicar que os lambdas (pesos de regressão) do clima e dos valores 

idealistas não diferiram estatisticamente de zero (λ ≠ 0; z < 1,96, p > 0,05) no que se 

refere à explicação da resistência à mudança. Porém, tiveram efeitos diretos no 

desempenho autopercebido (λ = 0,26 e 0,27, respectivamente; z > 2, p < 0,01). Este 
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construto, como teoricamente esperado, também foi adequadamente explicado pela 

resistência à mudança (λ = - 0,14, p < 0,05).  

 

8.3. Discussão Parcial 

Este compreende o último estudo da presente tese, que teve por objetivo 

replicar os achados anteriores, comparando os três modelos teóricos de resistência à 

mudança elaborados e testados nos estudos prévios. Corroborando os achados do 

Estudo 3, observou-se o modelo mais inclusivo como sendo o mais adequado. Não 

obstante, ressalta-se que os pesos de regressão das variáveis clima organizacional e 

valores idealistas não diferiram estatisticamente de zero quanto à explicação da 

resistência à mudança. Mas, ambos tiveram efeitos diretos no desempenho 

autopercebido, sendo este adequadamente explicado pela resistência à mudança.  

Considerando este conjunto de achados, pode-se concluir que, em certa 

medida, corroboram-se os estudos prévios, tendo em conta outro contexto e realidade 

cultural. Finalmente, o modelo selecionado neste estudo destaca o papel do clima 

organizacional, dos valores e da resistência à mudança para explicar o desempenho 

autopercebido. Neste sentido, parece relevante tê-los em conta em estudos futuros, 

contribuindo para explicar variáveis de natureza organizacional.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO IX. DISCUSSÃO GERAL 
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 Esta tese teve como objetivo principal elaborar um modelo explicativo da 

resistência à mudança, tendo como variáveis independentes, o clima organizacional e 

os valores humanos, considerando o desempenho autopercebido como variável de 

desfecho, critério. Procurou-se, especificamente, verificar que fatores de clima 

organizacional e subfunções valorativas influenciavam na resistência à mudança e se 

esta, por sua vez, influenciava o desempenho autopercebido. Inicialmente, fez-se uma 

revisão da literatura acerca dos construtos de interesse (resistência à mudança, clima 

organizacional, valores humanos e desempenho organizacional). Em seguida, foram 

realizados quatro estudos cujos objetivos específicos foram elaborar e comprovar o 

modelo explicativo, contrastando-o com alternativas plausíveis. Nesta oportunidade, 

são elencadas algumas limitações, discutido alguns estudos futuros, apontados os 

principais resultados e apresentadas algumas considerações finais. 

 

9.1. Limitações dos Estudos 

 Apesar das contribuições alcançadas por meio das evidências empíricas já 

relatadas previamente na presente tese, como pode ser evidenciada em qualquer outra 

pesquisa, esta também não está isenta de apresentar limitações potenciais. Deste modo, 

são considerados, nos próximos parágrafos, alguns fatores que podem ter contribuído 

negativamente nos achados, embora não os invalidem em razão de sua replicabilidade 

em diferentes contextos laborais e regionais. Portanto, têm potencial de orientar 

estudos futuros nesta temática, sobretudo quando considerados o clima organizacional 

e os valores humanos. 

Dentre as limitações que podem ser elencadas, a primeira diz respeito às 

amostras. Isso se deve ao fato de que, apesar de terem sido consideradas quatro 

amostras distintas, estas não foram probabilísticas. As pessoas foram selecionadas 
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apenas por conveniência, não dando a possibilidade a todos os membros da população 

alvo participar da presente pesquisa. Ademais, admite-se a dinâmica organizacional 

própria de cada empresa, em razão de seu tipo empresarial e sua cultura 

organizacional, por exemplo. Estes diversos perfis e características contribuem para 

formar grupos bastante heterogêneos, respeitando também a singularidade de cada 

empresa. Deste modo, não se descarta a possibilidade de estas amostras terem sido 

enviesadas e, portanto, não permitindo generalizar os achados encontrados para além 

do escopo desta tese. Por outro lado, no que se refere à medida de autoavaliação de 

desempenho, deve-se considerar o efeito de leniência (valores inflacionados) e o fato 

deste tipo de avaliação, ser pouco utilizada nas organizações. Além disso, o número de 

variáveis escolhidas para explicar a resistência à mudança é uma limitação, visto que a 

atitude de resistir à mudança não se restringe apenas às que foram elencadas neste 

estudo. 

Quiçá, no futuro, para que tais limitações sejam amenizadas, poder-se-ia pensar 

na possibilidade de replicação de tais estudos, contando, desta vez, com amostra 

probabilística, onde poderia ser levado em consideração um número maior de 

empresas para se obter amostras representativas, coletadas de forma randômica, 

permitindo a generalização dos resultados. Porém, não se pode perder de vista a 

demanda que este empreendimento implicaria, não apenas de recursos econômicos, 

mas, principalmente, humanos e administrativos. 

Outro aspecto que demanda cuidado compreendeu a utilização de instrumentos 

de autorrelato. É possível que este recurso de pesquisa implique em algumas 

desvantagens ou viéses, visto que o respondente pode falsear o conteúdo relatado, 

diferindo do que seriam, realmente, suas atitudes, seus comportamentos e valores 

(Cozby, 2003). Desta forma, haverá que se pensar em medidas ou estratégias 
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alternativas para pesquisar resistência à mudança, como poderia se usar recursos de 

associações implícitas, por exemplo.  

Apesar de terem sido realizadas análises de modelagem por equações 

estruturais (SEM), as quais indicam o poder preditivo de variáveis independentes em 

relação às variáveis dependentes, mesmo assim não é possível fazer afirmações sobre 

relações causais entre as variáveis envolvidas neste estudo (Campbell & Stanley, 

1979). Portanto, escassamente é possível falar em validade interna; quando muito, 

poder-se-á discorrer sobre modelos causais plausíveis, que demandarão estudos 

experimentais para que se possa falar em relação causa e efeito. Porém, esta não é uma 

condição imposta à presente tese, a qual caracteriza parte importante dos estudos em 

Psicologia Social que se guiam mais por delineamentos correlacionais.  

 Apesar das críticas anteriormente apresentadas serem pertinentes, carecendo 

que sejam levadas em consideração para o delineamento de estudos futuros, a própria 

diversidade das amostras, mesmo que não probabilísticas, favorece pensar em marcos 

referenciais adequados, a partir dos quais é possível entender o papel da resistência à 

mudança no contexto organizacional. Neste sentido, tais limitações potenciais não 

chegam a invalidar os resultados encontrados na presente tese, pois estes foram 

consistentes com o que se sabe na literatura sobre esta temática, oferecendo-se, nesta 

oportunidade, uma possibilidade de contribuir com este tema, focando, além de uma 

variável de contexto laboral (clima organizacional), uma de natureza mais social, 

avaliando os valores humanos que as pessoas consideram como princípios que guiam 

suas vidas.  

 

9.2. Resultados principais  

 Os quatro estudos que compõem esta tese trouxeram diversas contribuições 

para a explicação da resistência à mudança, assim como para compreender o 
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desempenho autopercebido. O Estudo 1 teve por objetivo verificar os parâmetros 

psicométricos das medidas que foram posteriormente utilizadas. Especificamente, 

buscou-se conhecer evidências de validade fatorial e consistência interna da Escala de 

Resistência à Mudança, Escala de Clima Organizacional e Escala de Autoavaliação 

de Desempenho. Estes instrumentos apresentaram índices satisfatórios (Pasquali, 

2003), justificando que fossem utilizados com a finalidade de pesquisa, favorecendo 

cumprir os objetivos desta tese.  

No Estudo 2 foram elaborados três modelos explicativos da resistência à 

mudança que estabelece as seguintes relações de precedência: o primeiro com a 

influência direta do clima organizacional (postura da liderança e ambiente agradável) 

e dos valores idealistas na resistência à mudança e desta no desempenho 

autopercebido; o segundo modelo, na mesma direção do primeiro, mas com o clima 

organizacional influenciando diretamente no desempenho autopercebido; e, por fim, o 

terceiro modelo, também na mesma direção do segundo, porém com a influência direta 

dos valores idealistas no desempenho autopercebido. Os resultados indicaram o 

modelo 2 como o mais satisfatório, apresentando índices de ajuste adequados.  

A literatura apresenta alguns modelos teóricos da resistência à mudança 

(Bortolotti et al., 2010; Hernandez & Caldas, 2001; Oreg, 2003), indicando variáveis 

individuais e situacionais como suas explicadoras. Porém, entre as individuais (ou 

psicológicas) não foi encontrado qualquer estudo que tivesse em conta os valores 

humanos, apesar de estes serem construtos menos estáveis, por exemplo, que os traços 

de personalidade (Vione, 2012). Neste sentido, esta tese também inovou, 

incorporando-se aos estudos sobre o desempenho os quais, tradicionalmente, destacam 

variáveis individuais com ênfase em aspectos motivacionais e cognitivos (Queiroga, 

2009; Parker & Turner, 2002). 
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As hipóteses testadas no Estudo 3, coerentes com a literatura e com os estudos 

prévios, enfocaram quatro hipóteses principais: (1) os fatores de clima organizacional 

como explicadores (peso negativo) da resistência à mudança; (2) as subfunções do tipo 

motivador idealista explicando (peso negativo) a resistência à mudança; (3) os fatores 

de clima organizacional influenciando diretamente o desempenho autopercebido; e, 

finalmente, (4) a resistência à mudança como explicadora (peso negativo) do 

desempenho autopercebido. Após análise de regressão, os resultados corroboraram 

estas hipósteses, reforçando a literatura (Ayers, 2005; González-Roma et. al., 2002; 

Gouveia et al., 2011; Johnson, 2000; Motta, 2001; Schneider et al., 2002). Não 

obstante, diferente do Estudo 2, neste, o modelo da resistência à mudança mais 

adequado foi aquele em que o clima organizacional e os valores idealistas 

influenciaram diretamente no desempenho autopercebido. 

Após a replicação do modelo da resistência à mudança no Estudo 4, o qual 

corroborou parcialmente com o do Estudo 3, constatou-se que os quatro estudos 

resultaram em modelos explicativos muito similares, destacando o papel do clima 

organizacional (postura da liderança e ambiente agradável) e dos valores humanos no 

contexto laboral, sobretudo como explicadores da resistência à mudança (diretamente) 

e desempenho autopercebido (direta e/ou indiretamente). Estes achados foram 

evidenciados em três amostras da Paraíba e uma do Rio Grande do Sul, tratando de 

empresas privadas e públicas, envolvendo funcionários de diversos postos e cargos de 

chefia. Portanto, fica evidente a adequação do conjunto de achados, que se mostrou 

congruente. 

Além disso, os resultados estão coerentes com estudos que demonstram como 

as características da empresa e de seu sistema de gestão estão relacionadas com os 

vários climas de trabalho e variáveis como resistência, desempenho, gestão e 

inovação. Por exemplo, Neubaum et al. (2004) identificaram que a inovação exibe um 
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impacto significativo numa variedade de dimensões do clima ético (cuidar, 

independência, regras etc), muito mais do que a orientação empresarial. Por sua vez, 

Jung et al. (2003) constataram que o clima de apoio à inovação moderava a relação 

entre liderança transformacional e inovação, de tal maneira que a relação é mais forte 

quando o suporte para inovação é alto. Na mesma direção, segundo King et al. (2007), 

o clima de inovação moderava os efeitos negativos da exigência do trabalho e o 

desempenho organizacional, uma vez que, a relação negativa entre estes era diminuída 

em organizações com apoio à mudança. Já González et al. (2002) verificou que a força 

do clima de inovação moderava a relação entre satisfação no trabalho e 

comprometimento, sendo estas duas variáveis ligadas aos componentes afetivos e 

cognitivos da atitude de resistir ou não à mudança (Bortolotti, 2010) 

No que se refere à resistência organizacional, Maynard et al. (2007) 

verificaram que a resistência à capacitação estava correlacionada negativamente com a 

satisfação no trabalho, sendo este relacionado com o componente afetivo da atitude de 

resistir ou não à inovação (Bortolotti, 2010) e, ainda, foram parcialmente mediados 

pelos processos interpessoais da equipe, considerando, neste caso, os valores 

interativos (Gouveia et al., 2011). Ademais, tendo em conta que pessoas pautadas por 

valores idealistas tendem a ser mais cooperativas (Gouveia et al., 2011), o estudo de 

Nauman e Bennett (2000) demonstrou que o comportamento cooperativo do grupo 

mediou a relação entre o clima de justiça e a percepção de desempenho do grupo. Com 

relação ao papel da liderança no contexto organizacional, Wallace et al. (2006) 

verificaram que dois climas estavam relacionados à prevenção da segurança: a relação 

da gestão com o empregado e o suporte organizacional. Por sua vez, a prevenção da 

segurança media a relação entre acidentes de trabalho e estes dois tipos de clima. 

O entendimento, nesta tese, é que toda mudança requer um diagnóstico 

organizacional para conhecer a situação da empresa e estabelecer o planejamento para 
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sua implementação. Neste sentido, compreender as causas da resistência à mudança 

parece fundamental, uma vez que esta inclui entraves às inovações no contexto 

organizacional. Os indicadores de resistência à mudança podem auxiliar no 

entendimento e gerenciamento deste fenômeno, sugerindo orientações no 

planejamento da mudança de forma que possa minimizar qualquer situação de 

resistência ou até mesmo evitá-la (Bortolotti, 2010).  

 O desempenho do funcionário também é algo importante para o 

desenvolvimento da organização. Bons resultados de desempenho, se reconhecidos 

pela empresa, além de serem uma fonte de satisfação e orgulho, podem se constituir 

em um importante pré-requisito para o desenvolvimento da carreira e do sucesso no 

mercado de trabalho (Queiroga, 2009). 

  Entre a resistência à mudança e o desempenho organizacional, cabe ressaltar 

o papel do clima organizacional, presente em toda organização de trabalho, uma vez 

que as percepções construídas pelos funcionários acerca de diferentes aspectos do seu 

trabalho são responsáveis por guiá-los em linhas consistentes de ação (Maia & 

Oliveira, 2007, Levering, 1997). E estas percepções podem influenciar na aceitação ou 

na rejeição das inovações propostas pela empresa, como também podem influenciar no 

desempenho do indivíduo. Nasurdin et al. (2006) afirmam que um clima 

organizacional favorável pressupõe um baixo nível de estresse, um alto nível de 

autonomia, uma forte coesão, mais suporte da supervisão e um baixo nível de pressão 

decorrente das atividades. Portanto, a variação no clima da organização afeta 

diretamente o comportamento dos funcionários, visto que pode interferir na sua 

satisfação no trabalho, no seu empenho e na cooperação entre os membros, 

relacionando-se à estabilidade e ao controle de sistemas e subsistemas da organização, 

podendo interferir na produtividade, no desenvolvimento organizacional e no suporte 
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às inovações (Ayers, 2005; Johnson, 2000; Manning et al., 2004; Montes et al., 2004; 

Patterson et al, 1996; Yahyagil, 2006).  

  Já os valores, também podem influenciar, direta ou indiretamente, na 

maneira como as pessoas avaliam a dinâmica da organização, seus acontecimentos e o 

próprio ambiente de trabalho. Considera-se, nesta tese, os valores idealistas que 

segundo Gouveia et al. (2009, 2011), representam uma orientação universal, 

direcionada a princípios e ideais mais abstratos. Então, pessoas guiadas por tais 

valores são mais cooperativas e, portanto, possuem tendência a serem abertas à 

mudança. Deste modo, presumivelmente, organizações cujos funcionários são 

pautados por estes valores tendem a experimentar mais sucesso ao implementar 

mudanças. Neste sentido, eles precisam ser tidos em conta para compreender a 

resistência à mudança e seus correlatos.  

 Assim, esta tese demonstrou empiricamente que os valores idealistas e um 

ambiente agradável com uma liderança aberta ao diálogo, podem ser eficazes para 

garantir um espaço em que a resistência à mudança possa ser minimizada, favorecendo 

o desenvolvimento da organização (Bortolotti, 2010). Estas duas variáveis, segundo 

foi constatado, têm também papel preponderante para explicar o desempenho 

autopercebido que, invariavelmente, pode ser maximizado quando é menor a 

resistência à mudança. Portanto, considerando os resultados da presente tese e o que 

tem sido descrito na literatura, confia-se oferecer nesta oportunidade contribuições 

relevantes para a temática da resistência à mudança no contexto laboral. 

 

9.3. Estudos Futuros 

 Como dito anteriormente, esta tese não contou com uma amostra representativa 

do universo de empresas ou funcionários, uma vez que teve em conta grupos 

reduzidos, escolhidos por conveniência (seleção não probabilística), restringindo a 
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possibilidade de generalizar amplamente os achados. Neste sentido, considera-se 

necessário ampliar o número de participantes, preferencialmente de forma randômica, 

incluindo mais empresas e tendo em conta diferentes estados brasileiros. Caberá testar 

a adequação do modelo explicativo de resistência à mudança, inclusive inserindo 

alguma variável de contexto cultural, como podem ser as dimensões distância do 

poder, evitação de incerteza ou individualismo (Hofstede et al., 2010). 

 É válido ressaltar que a presente tese levou em conta, principalmente, duas 

variáveis explicadoras para a resistência à mudança: os valores humanos e o clima 

organizacional. Porém, sabe-se que estas não são as únicas responsáveis pela atitude 

de resistir à inovação. Desta forma, recomenda-se em estudos futuros a verificação de 

outras variáveis que também poderiam influenciar na resistência à mudança, tais como 

cultura organizacional, suporte organizacional e traços de personalidade. O leitor 

interessado não poderá deixar de considerar, também, indicadores concretos de 

estrutura organizacional, como podem ser o tamanho da empresa, faturamento, 

inserção no contexto econômico, etc. Isso facilitará, sem dúvida, compreender em que 

medida podem ser introduzidas mudanças, favorecendo o desenvolvimento das 

empresas. 

 Torna-se relevante, também, comparar os tipos de empresa, por exemplo, 

pública e privada. Sabe-se que a dinâmica organizacional e os processos de trabalho de 

ambas são distintos. Enquanto na empresa pública se conta com a estabilidade do 

funcionário, o que lhe resguarda a garantia de um emprego até a aposentadoria, na 

empresa privada não há esta estabilidade e a mesma precisa se manter ativa no 

mercado, precisando, muitas vezes, mudar suas estratégias mais frequentemente. 

Contudo, também será necessário buscar correspondente ao serviço que é oferecido 

pela organização, evitando confundir os efeitos do tipo de empresa com sua vocação 

econômico-produtiva. 
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9.4. Considerações finais 

O produto final deste estudo foi o desenvolvimento do modelo teórico 

valores/clima organizacional → resistência à mudança → desempenho autopercebido. 

Neste sentido, após a elaboração, testagem e replicação do modelo, têm-se o clima 

organizacional e os valores humanos como variáveis explicadoras da resistência à 

mudança e a influência destas no desempenho autopercebido. Portanto, entende-se que 

a percepção positiva do funcionário sobre o seu ambiente de trabalho, principalmente 

no que diz respeito à postura da liderança e ao ambiente agradável, influenciam na 

atitude de resistir ou não à mudança. Da mesma forma, funcionários que são guiados 

por valores idealistas (subfunções suprapessoal, experimentação e interativa) tendem 

a resistir menos à mudança. Na mesma direção, o clima, os valores e a resistência 

podem apresentar impactos também sobre o desempenho. 

Por fim, espera-se que a presente tese contribua com a comunidade acadêmica 

no âmbito da Psicologia Social e Organizacional, de maneira a minorar os problemas 

nas organizações de trabalho, entendido como aqueles produzidos por variáveis 

externas e internas e intensificados por atitudes e comportamentos humanos que 

dificultam a introdução de mudanças nas organizações. Oferece-se, nesta 

oportunidade, informações sobre aspectos psicológicos que possibilitam o 

entendimento da resistência à mudança organizacional, favorecendo ações em prol de 

uma melhora na relação pessoa-organização e condições mais adequadas para levar a 

cabo inovações que assegurem um trabalho mais digno e maior produtividade.  
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ANEXO I – ESCALA DE RESISTÊNCIA À MUDANÇA 
 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia com atenção as afirmações a seguir. De acordo com a 
escala de resposta ao lado, circule um número para cada afirmação, segundo seu grau 
de concordância e discordância. São que não existem respostas certas ou erradas; 
indique como de fato você pensa, sente ou age no seu dia a dia.  
 

AFIRMAÇÕES 
Discordo 

Fortemente Discordo Concordo 
Concordo 

Fortemente 
1. Sou capaz de me adaptar às mudanças 

quando elas ocorrem. 
1 2 3 4 

2. Coopero ativamente para realizar a 
mudança quando ela acontece. 

1 2 3 4 

3. Se a mudança implica em fazer algo 
que não gosto, realizo as tarefas 
lentamente. 

1 2 3 4 

4. Tento evitar as responsabilidades 
adicionais decorrentes de mudanças no 
meu trabalho. 

1 2 3 4 

5. Na iminência de uma mudança no meu 
trabalho, procuro formas de impedir 
que ela venha acontecer. 

1 2 3 4 

6. Apoio as ações dos meus colegas 
contra mudanças que ocorrem no meu 
trabalho. 

1 2 3 4 

7. Quando mudanças acontecem, procuro 
fazer somente o que é necessário. 

1 2 3 4 

8. Prefiro ficar indiferente às mudanças. 
 

1 2 3 4 

9. Se houver mudança atuo sem 
compromisso. 

1 2 3 4 

10. Sinto que tenho entusiasmo para 
lidar com mudanças no meu trabalho. 

1 2 3 4 

11. Acredito que a proposta de 
mudança é fruto de estudos e análises 
organizacionais para a melhoria da 
empresa. 

1 2 3 4 

12. Se mudanças são implementadas 
no meu trabalho, gosto de participar 
delas. 

1 2 3 4 

13. Considero negativas as mudanças 
organizacionais. 

1 2 3 4 

14. Acredito que tenho estabilidade 
emocional para lidar com mudanças no 
meu trabalho. 

1 2 3 4 

15. Quando ocorrem mudanças 
encontro motivos para me queixar da 
gerência. 

1 2 3 4 

16. Mesmo sob pressão, coopero bem 
com as mudanças. 

1 2 3 4 



229 
 

17. Gostaria de ganhar novas 
experiências provenientes de mudanças 
no meu trabalho. 

1 2 3 4 

18. Não estou interessado em realizar 
atividades que resultarão em 
mudanças. 

1 2 3 4 

19. Prefiro fazer sempre as mesmas 
coisas no meu trabalho, ao invés de 
tentar coisas diferentes. 

1 2 3 4 

20. Estou disposto a colaborar para 
promover mudanças no meu trabalho. 

1 2 3 4 

21. Às vezes evito mudanças no meu 
trabalho mesmo que sejam boas para 
mim. 

1 2 3 4 

22. Se mudanças acontecem, não me 
sinto comprometido. 

1 2 3 4 
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ANEXO II – ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
INSTRUÇÕES. Leia as afirmações a seguir, indicando o quando você concorda ou 
discorda com o que ela diz em relação ao seu local de trabalho atual. Neste sentido, 
circule um número na escala de resposta ao lado de cada afirmação para indicar seu 
grau de acordo-desacordo. 

 

1 2 3 4 5 
Discordo 

Totalmente 
Discordo um 

pouco 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
um pouco 

Concordo 
Totalmente 

1. Este é um lugar agradável para trabalhar. 1 2 3 4 5 
2. Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para 

realizar meu trabalho. 
1 2 3 4 5 

3. Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar. 1 2 3 4 5 
4. Todos aqui têm a oportunidade de receber um 

reconhecimento especial. 
1 2 3 4 5 

5. As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para 
concluir o trabalho. 

1 2 3 4 5 

6. Pode-se contar com a colaboração das pessoas. 1 2 3 4 5 
7. A liderança deixa claro o que ela espera do nosso 

trabalho. 
1 2 3 4 5 

8. Posso fazer qualquer pergunta razoável para os chefes e 
obter respostas diretas. 

1 2 3 4 5 

9. São oferecidos treinamentos e oportunidade de 
desenvolvimento para o meu crescimento pessoal. 

1 2 3 4 5 

10. A liderança demonstra reconhecimento/agradecimento 
pelo bom trabalho e pelo esforço extra. 

1 2 3 4 5 

11. As pessoas são pagas adequadamente pelo serviço que 
fazem. 

1 2 3 4 5 

12. Meu trabalho tem um sentido especial. Para mim, não é 
“um trabalho qualquer”. 

1 2 3 4 5 

13. Quando as pessoas mudam de função ou de área, fazem 
com que se sintam “em casa”. 

1 2 3 4 5 

14. É fácil se aproximar da liderança e é também fácil de falar 
com ela. 

1 2 3 4 5 

15. A liderança reconhece erros não intencionais como 
necessário para tocar a instituição. 

1 2 3 4 5 

16. A liderança está interessada nas idéias e sugestões que 
damos e tomam medidas com base nelas. 

1 2 3 4 5 

17. Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho. 1 2 3 4 5 
18. Eu acredito que os critérios de distribuição salarial são 

justos. 
1 2 3 4 5 

19. A liderança mantém informada sobre assuntos 
importantes e sobre mudança na organização. 

1 2 3 4 5 

20. A liderança tem uma visão clara para onde estamos indo e 
como fazer para chegar. 

1 2 3 4 5 

21. A liderança confia no bom trabalho das pessoas sem 
precisar vigiá-las. 

1 2 3 4 5 

22. A liderança envolve pessoas em decisões que afetam suas 
atividades e seu ambiente de trabalho. 

1 2 3 4 5 

23. A liderança evita favorecer uns em detrimento de outros. 1 2 3 4 5 
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24. Eu me sinto bem com a forma pela qual a organização 
contribui para a comunidade. 

1 2 3 4 5 

25. A liderança sabe coordenar pessoas e distribuir tarefas 
adequadamente. 

1 2 3 4 5 

26. Em geral a liderança dá muita autonomia as pessoas. 1 2 3 4 5 
27. Este é um lugar psicológica e emocionalmente saudável 

para trabalhar. 
1 2 3 4 5 

28. As promoções são dadas às pessoas que realmente mais 
merecem. 

1 2 3 4 5 

29. As pessoas têm vontade de vir para o trabalho. 1 2 3 4 5 
30. Posso ser eu mesmo por aqui. 1 2 3 4 5 
31. A liderança cumpre o que promete. 1 2 3 4 5 
32. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de 

sua idade. 
1 2 3 4 5 

33. As pessoas aqui são tratadas independentes de cor e raça. 1 2 3 4 5 
34. As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de 

gênero. 
1 2 3 4 5 

35. Aqui as pessoas se importam umas com as outras. 1 2 3 4 5 
36. A liderança age de acordo com que fala. 1 2 3 4 5 
37. Tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalho 

aqui. 
1 2 3 4 5 

38. Existe um sentimento de “família” ou de “equipe” por 
aqui. 

1 2 3 4 5 

39. As pessoas são encorajadas a equilibrar a sua vida 
profissional e pessoal. 

1 2 3 4 5 

40. Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido e 
acabarei obtendo justiça. 

1 2 3 4 5 

41. Temos benefícios especiais e personalizados aqui. 1 2 3 4 5 
42. Nós sempre comemoramos eventos especiais. 1 2 3 4 5 
43. As pessoas evitam fazer “politicagem” como forma de 

obter resultados. 
1 2 3 4 5 

44. A liderança é competente para desenvolver suas 
atribuições. 

1 2 3 4 5 

45. Sinto que estamos todos “no mesmo barco”. 1 2 3 4 5 
46. A liderança é honesta e ética na condução das atividades. 1 2 3 4 5 
47. A liderança mostra interesse sincero por mim como 

pessoas e não somente como trabalhador. 
1 2 3 4 5 

48. Eu sou bem tratado, independentemente de minha posição 
na instituição.  

1 2 3 4 5 

49. Sinto que eu sou valorizado aqui e que posso fazer a 
diferença. 

1 2 3 4 5 

50. Quando se entra na instituição, fazem você se sentir bem-
vindo. 

1 2 3 4 5 

51. Nossas instalações contribuem pra um bom ambiente de 
trabalho. 

1 2 3 4 5 

52. Este é um lugar divertido para trabalhar. 1 2 3 4 5 
53. Pretendo trabalhar aqui por muito tempo. 1 2 3 4 5 
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DOS VALORES BÁSICOS (QVB) 
 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 
considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um 
número no espaço ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como um 
princípio que guia sua vida.  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

não 
importante 

Não 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 

Importante Muito 
importante 

Totalmente 
importante 

 

01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no 
mundo. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

04.____CONHECIMENTO . Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 
conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe 
de uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE . Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém 
para compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE . Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir 
a vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar 
enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho 
receber uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos 
seus pais e aos mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem 
hoje; ter uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA . Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de 
algum grupo, como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a 
museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da 
sua sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; 
viver em um lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE . Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; 
desenvolver todas as suas capacidades. 
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ANEXO IV – ESCALA DE AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

INSTRUÇÕES. Por favor, reflita por um instante acerca de suas tarefas e rotinas de 
trabalho. Neste sentido, considere cada um dos comportamentos descritos a seguir, 
indicando com que freqüência você os realiza. Faça isso escrevendo um número ao 
lado de cada comportamento, segundo a freqüência com que você o apresenta. Utilize 
a seguinte escala de resposta: 
 

Nunca Raramente 
Algumas 

vezes Freqüentemente Sempre 

0 1 2 3 4 
 

01____Executo minhas tarefas dentro dos prazos previstos. 

02____Executo adequadamente tarefas difíceis. 

03____Executo meu trabalho levando em conta a estrutura e as políticas da 

organização. 

04____A realização do meu trabalho contribui para o alcance da missão e dos 

objetivos da organização. 

05____Realizo o meu trabalho com economia de recursos (material, financeiro e 

humano). 

06____Procuro atualizar meus conhecimentos técnicos para realizar meu trabalho. 

07____Executo meu trabalho de acordo com o que é esperado pela organização. 

08____Contribuo com alternativas para solução de problemas e melhoria de processos 

da organização. 

09____Planejo a execução do meu trabalho definindo ações, prazos e prioridades. 

10____Planejo ações de acordo com minhas tarefas e rotinas organizacionais. 

11____Estabeleço contato com outras pessoas ou equipes para atingir os objetivos 

organizacionais. 

12____Tomo iniciativas para melhorar meus resultados no trabalho. 

13____Adapto minha rotina às alterações das metas da organização. 

14____Soluciono dúvidas de meus colegas quando sou solicitado. 

15____Executo adequadamente tarefas rotineiras. 

16____Utilizo meu conhecimento teórico/prático para realizar meu trabalho. 

17____Busco novas soluções para problemas que possam surgir em meu trabalho. 

18____Executo minhas atribuições prevendo os seu resultados. 

19____Aproveito oportunidades que possam melhorar meus resultados de trabalho. 

20____Esforço-me para realizar as tarefas que me são destinadas. 
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO DEMOGRÁFICO 
 

FINALMENTE . Reiteramos que não é o propósito desta pesquisa identificá-lo. 
Portanto, não assine ou coloque o seu nome nesta parte. Não obstante, com o fim de 
caracterizar os participantes do estudo, pedimos-lhe que responda as perguntas a 
seguir.  
 
1. Idade: ________ anos   2. Sexo:  ���� Masculino ���� Feminino.  
 
3. Estado civil: ���� Solteiro ���� Casado ���� Separado ���� Outro 
 
4. Tem filhos?  ���� Sim  ���� Não  Se sim, quantos? _____ filhos 
 
5. Escolaridade: 
 
���� Ensino fundamental completo  ���� Ensino médio completo 
���� Superior incompleto    ���� Superior completo 
Qual o curso_______________  Qual o curso_____________________
    
���� Pós-graduação Qual a área ?__________________________________________ 
 
6. Tempo de serviço na empresa atual em que trabalha:_______________________ 
 
7. Ocupa cargo de chefia? ���� Sim       ���� Não 
 
8. Em que setor ou área você atua?_______________________________________ 
 
9. Qual o grau de responsabilidade que você tem no setor em que trabalha? 

 
���� Nenhuma ���� Pouca ���� Mais ou menos ���� Muita ���� Total 

 
10. Em que medida você está satisfeito com sua função atual? 
 

���� Nada ���� Pouco ���� Mais ou menos ���� Bastante ���� 
Totalmente 
 
10. Você tem pretensão de mudar de nível (estatus) nesta empresa, ocupando cargo 
melhor? 
 

���� Não  ���� Sim 
 
12. O quanto você acha provável que ocupe posição ou cargo melhor nesta empresa? 
 

���� Nada ���� Pouco ���� Mais ou menos ���� Bastante ���� 
Totalmente 
 

 

 

 



 

Termo de Consentimento
Assinando este termo, estou concordando em 
mencionado, sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Social, estando ciente de que os dados fornecidos 
poderão ser utilizados para fins científico
 

________________________________

ANEXO VI 

 
Prezado (a) colaborador (a),

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de 
conhecer possíveis fatores contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. 
Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar com
este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que 
mais se aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões 
em branco. 

Para que você possa respondê
queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 
Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 
251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz
consentimento.  

Por fim, estamos a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer 
qualquer dúvida que necessite. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
CEP 58.051-
Tel.: 83 3216 7924 / Fax

Termo de Consentimento 
Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima 
mencionado, sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de 

Graduação em Psicologia Social, estando ciente de que os dados fornecidos 
poderão ser utilizados para fins científico-acadêmicos. 

João Pessoa, ____de ____________ de ______.

____________________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 

ANEXO VI – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Prezado (a) colaborador (a), 
Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de 

conhecer possíveis fatores contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. 
Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar com sua colaboração respondendo 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que 
mais se aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, 
queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 
Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 
251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário docu

a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer 
qualquer dúvida que necessite.  

Desde já, agradecemos sua colaboração.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
-900 – João Pessoa - PB 

Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064 
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participar do estudo acima 
mencionado, sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, do Programa de 

Graduação em Psicologia Social, estando ciente de que os dados fornecidos 

__de ____________ de ______. 
 

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o propósito de 
conhecer possíveis fatores contribuintes para a explicação de comportamentos sociais. 

sua colaboração respondendo 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque a resposta que 
mais se aproxima com o que você pensa e/ou faz, sem deixar qualquer das questões 

a máxima sinceridade e liberdade, 
queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. 
Contudo, antes de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 196/96 e 

se necessário documentar seu 

a sua inteira disposição no endereço acima para esclarecer 

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 
 
 
 
 

DOUTORADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL  
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ANEXO VII – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
 

 


