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O processo de mudança é um dos princípios que rege as relações empresariais no mundo 
contemporâneo. Seu sucesso é atribuído diretamente à habilidade da organização em 
manipular e sustentar a estratégia de mudança. Qualquer que seja o foco da mudança 
organizacional, planejada ou imposta pelas circunstâncias, os funcionários devem estar 
comprometidos por meio das políticas de gestão de pessoas para atuarem como agentes de 
mudança. O estado de mudança pode provocar uma ameaça ao status quo do indivíduo, 
gerando fenômenos de resistência. É neste sentido, que o construto qualidade de vida no 
trabalho foi inserido. Acredita-se que analisar a QVT, ou melhor, a satisfação do trabalhador 
em relação à estabilidade, remuneração e outros aspectos, constituem indicadores 
importantes que revelam o impacto da mudança organizacional na vida do trabalhador. 
Portanto, foi realizado um estudo de caso em uma empresa do ramo alimentício, que passou 
por mudanças no que se referem às estratégias, estruturas e processos produtivos. Os 
resultados obtidos foram positivos indicando que, com as mudanças, os funcionários estão 
comprometidos e satisfeitos. Esta pesquisa pretende investigar o impacto da mudança no 
comprometimento e na QVT, e também, contribuir para o desenvolvimento de uma 
metodologia de avaliação dos impactos da mudança organizacional. 
Palavras-chave: Mudança organizacional; Comprometimento no trabalho; Qualidade de  

    vida  no trabalho; Políticas de recursos humanos; Gestão de pessoas. 
 
 
1 Introdução 

O mercado econômico globalizado produz um cenário dinâmico com reflexos múltiplos 
em diferentes setores. As mudanças provocadas dentro das empresas na busca de novas 
tecnologias para sobreviverem e se manterem competitivas, têm reflexos significativos na 
forma de gerenciamento das organizações.  

Assim, as organizações mudam para fazer face à crescente competitividade, para cumprir 
novas leis ou regulamentações, para introduzir novas tecnologias ou para atender a variações 
nas preferências de consumidores ou de parceiros. Como conseqüência, são exigidos dos 
trabalhadores novos padrões de comportamento que permitam acompanhar essas demandas. 
As dificuldades inerentes ao processo de transição são claras quando os atores organizacionais 
percebem o processo de mudança de forma ameaçadora em relação ao nível de segurança. 

Raras são as empresas que se dão conta dos riscos acarretados pela vulnerabilidade dos 
seus ativos humanos. A razão disto é que os sistemas contábeis não captam os ganho ou 
prejuízos obtidos com o maior ou menor grau de comprometimento e satisfação das pessoas 
no trabalho. 

Os recursos humanos são recursos fundamentais de qualquer empresa, sejam elas 
industriais, comerciais, prestadoras de serviço, do setor público ou privado. Sejam empresas 
grandes ou pequenas. 

Embora muitas organizações já estejam conscientes que os obstáculos enfrentados na 
implantação de melhorias relacionam-se mais à ausência de treinamento dos funcionários, 
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clima motivacional desfavorável, falta de políticas de qualidade de vida no trabalho, do que à 
impossibilidade e obtenção de novas tecnologias, pouco de concreto é feito em relação a esta 
questão. Nunca a humanização dos recursos do conhecimento, criatividade e inovação foram 
tão importantes como agora, quando sucesso de sua equipe depende, não apenas do 
conhecimento que flui em suas artérias cerebrais, mas do volume de inovação que é capaz de 
gerar. Nunca as organizações precisaram ser tão vivas e intuitivas para sobreviver. 

Portanto, uma das preocupações das organizações é buscar pessoas que não estejam 
trabalhando simplesmente para a obtenção de bons salários ou por benefícios imediatos, mas 
sim, por satisfação e prazer, e pelo significado que o trabalho tem para sua vida. De acordo 
com Bastos (1994), com o grande impacto das novas tecnologias em um contexto de crescente 
globalização da economia, o ambiente empresarial tem despertado interesse pela questão do 
comprometimento no trabalho e pelo conjunto de transformações por ele desencadeado. 

Também, a preocupação crescente com a qualidade de vida no trabalho é de fundamental 
importância na quantificação e no estabelecimento da relação dos funcionários e os resultados 
da organização. A qualidade de vida no trabalho é um tema facilmente percebido nos estudos 
do binômio indivíduo-organização e que possui sua importância bastante reconhecida há 
várias décadas. Seu grande objetivo é melhorar o bem estar do trabalhador, aliado à melhoria 
do desempenho organizacional.  

Para Silva e De Marchi (1997), a adoção de programas de qualidade de vida e promoção 
da saúde proporcionam ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade 
emocional, maior motivação, eficiência, melhoria da auto-imagem e melhoria nos 
relacionamentos profissionais. Por outro lado, as empresas seriam beneficiadas com uma 
força de trabalho mais saudável, índices menores de absenteísmo e rotatividade, menor 
número de acidentes de trabalho, menor custo de saúde assistencial, maior produtividade e 
melhor ambiente de trabalho.  

A organização estudada é uma empresa de grande porte que está ampliando sua produção 
para atingir todo o mercado nacional e também, almeja a exportação de seus produtos. Para 
isso, a empresa procurou modificar seu ambiente interno caracterizado pela gestão 
burocrática, paternal e autoritária. Neste ano, a organização passou por profundos processos 
de mudança no que se refere à estratégias, estrutura hierárquica e processos produtivos, além 
do desenvolvimento do quadro de funcionários.  

Contudo, o objetivo desta pesquisa é avaliar os impactos da mudança organizacional no 
comprometimento e na qualidade de vida no trabalho. O presente estudo pretende ainda, 
trazer subsídios consistentes para uma melhor adequação das políticas, estratégias e 
procedimentos na gestão de recursos humanos em relação à condução dos processos de 
mudança organizacional. 

 
2 Referencial teórico 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, o referencial teórico centra-se em três áreas de 
conhecimento: mudança organizacional, comprometimento e qualidade de vida no trabalho. 
 
2.1  Mudança organizacional 

O tema mudança organizacional tem sido largamente explorado nos últimos anos, sendo 
objeto de uma profusão de artigos e livros de enfoques diversos e qualidade bastante 
heterogênea. Encontra-se desde abordagens acadêmicas com vertentes filosóficas e 
antropológicas, com análises profundas sobre o conceito da mudança, até receituários de 
processos de intervenção para gerentes que desejam melhorar a performance de suas empresas 
(WOOD JR, 1995). 

Segundo Wood Jr. (1995), as organizações de todos os tipos têm deparado com cenários 
substancialmente modificados e significativamente mais dinâmicos que os anteriores. Essas 
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mesmas organizações têm buscado firmemente a adaptação a esses novos cenários. 
Gradativamente, elas vêm buscando uma postura proativa em relação às mudanças. 

Pereira e Fonseca (1997) lembram que, a mudança provoca rupturas traumáticas, porque a 
aquisição e manutenção da estabilidade são vitais para a sobrevivência institucional. Quanto 
maior a incerteza mais ameaçadora será a mudança e a incerteza gera um nível de angústia 
que atinge a identidade do ser.  

Nos primeiros estudos sobre mudança organizacional, o problema fundamental que 
ocupava os administradores era como desenvolver uma organização flexível que pudesse ser 
proativa, ao invés de reativa às exigências do ambiente. Atualmente, as teorias sobre mudança 
organizacional são complexas devido à variedade de dimensões organizacionais e 
perspectivas de análise. 

Motta (1997) apresenta modelos conceituais de organização e as respectivas formas e 
instrumentos de mudança que lhes são associados. Essas formas e instrumentos são 
apresentados sob um conjunto de seis perspectivas: estratégica, tecnológica, humana, política 
e cultural. Este estudo utilizará como foco de análise a perspectiva humana, pois a 
organização é entendida com um conjunto de indivíduos e grupos, por serem o centro 
primordial de preocupação. Nesta perspectiva, mudar significa, em grande parte, renovar um 
contrato psicológico entre o indivíduo e sua empresa, procurando equilibrar as formas e os 
graus de contribuição e de retribuição. Tem como padrões de inferência que para se mudar 
uma organização é necessário alterar atitudes, comportamentos e a forma de participação dos 
indivíduos. 

Em décadas passadas, a resistência à mudança era explicada pela inadequação tecnológica 
ou pela ignorância. Tentava-se elimina-la pela simples tentativa de submeter as pessoas a 
nova ordem. Guerrero, Nakayama e Pilla (2002) explicam que, à medida que se assumiu a 
inovação como um fator de progresso, a resistência à mudança ganhou novas formas de 
tratamento. Passou-se a focalizar a resistência, primeiramente, por características pessoais e, 
posteriormente, em função dos interesses organizacionais.  

Hoje, a resistência é percebida como fonte crítica de criatividade e de melhor uso das 
habilidades humanas (MOTTA, 1997). A resistência à mudança abarca tanto as organizações 
quanto os indivíduos. No âmbito organizacional, Robbins (2004) define que a resistência 
baseia-se na natureza conservadora das instituições. Assim, as principais fontes de resistência 
organizacional relacionam-se à inércia estrutural, ao foco limitado da mudança, à inércia do 
grupo, à ameaça à especialidade, às relações de poder estabelecidas e às alocações de recursos 
realizadas. No entanto, Chaves (2005) explica que a resistência é um importante meio de 
preservação que permite a continuidade de personalidades, instituições, civilizações e 
culturas. 

Chu (2003) alerta que a suposição de que resistência é um fenômeno intrinsecamente 
negativo e prejudicial deve ser reavaliada. Raramente na literatura tradicional a utilização da 
resistência e seus aspectos positivos são incentivados. Comumente é sugerido que as 
organizações se preparem e se organizem para lidar com a resistência, mas raramente são 
aconselhadas a fazer um diagnóstico da resistência para de descobrir fatores positivos.  

Em síntese, a literatura mostra que os processos de mudança são inevitáveis. Além disso, 
o fenômeno da resistência é um fator potencial. Entretanto, as perspectivas de sucesso ou 
fracasso dessas iniciativas têm muito haver com a forma como as mudanças são gerenciadas. 
Um fator chave, nesse caso, é o grau de envolvimento das pessoas que irão sofrer os impactos 
da mudança e o tipo de percepção que elas desenvolvem a respeito deste processo. Portanto, é 
de se esperar que trabalhadores comprometidos tendam a ver com otimismo as perspectivas 
de desenvolvimento do espírito de equipe, de melhoria das políticas de gestão, podendo 
melhorar também sua qualidade de vida no trabalho. 
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2.2  Comprometimento no trabalho 
O interesse no tema comprometimento baseia-se na evidência que dele derivam atitudes e 

comportamentos importantes para a organização como assiduidade, pontualidade, intenção de 
abandonar a organização, desempenho individual e organizacional e resistência à mudança. 
Pode-se afirmar que, baseado na literatura, estas atitudes e comportamentos refletem, muitas 
vezes, as políticas de gestão de pessoas implementadas, ou seja, há uma relação direta entre 
comprometimento e administração de RH (BORGES, MARQUES E ADORNO, 2005). 

Com isso, a maneira pela qual as empresas administram seu patrimônio humano é que 
constitui a verdadeira e permanente fonte de vantagem competitiva. As estratégias que 
colocam os trabalhadores em primeiro lugar resultam em alta produtividade, grande 
flexibilidade, melhoria da assistência ao cliente e outras conseqüências relacionadas com a 
performance financeira (ABREU, 2004).  

Ferreira (2001) assegura que, as organizações exigem dos trabalhadores motivação, 
envolvimento, comprometimento e idealismo em relação a elementos do trabalho. Por outro 
lado, deverão oferecer condições para que haja experiências positivas, pois mudanças 
acontecem tanto nas pessoas como através delas. Faz-se necessário pensar se elas podem 
responder de forma favorável às novas demandas do trabalho, adotando novos 
comportamentos, sendo este fator importante na efetivação de mudanças. 

É nesse sentido que Motta (1997) chama a atenção para um dilema sobre o 
comprometimento ao caracterizar o conjunto de transformações por que passa o mundo do 
trabalho. Segundo este autor, antes, as organizações exigiam consentimento e lealdade. Hoje, 
as exigências são as mesmas, mas sem as perspectivas ou garantias de progresso. Ferreira 
(2001) parte desse argumento e aponta que o vínculo com a organização empregadora tende a 
enfraquecer, uma vez que diminui a expectativa de desenvolvimento profissional em um 
único emprego. 

Entre os autores que estudam o comprometimento organizacional, não existe um consenso 
a respeito da definição do construto, embora todos concordem que se trata de um estado 
psicológico que caracteriza a relação do indivíduo com a organização e que reduz a 
possibilidade de ele a abandonar (DIAS e MARQUES, 2002). 

Borges, Marques e Adorno (2005) elucidam que apesar das suas múltiplas dimensões, os 
enfoques para este construto que vêm sendo mais utilizados na literatura atual são o afetivo, o 
instrumental e o normativo, desenvolvidos por Meyer e Allen (1997). O comprometimento 
afetivo baseia-se em um sentimento de lealdade, um desejo de permanecer na organização e 
um interesse de se esforçar em prol dela. A base desses estudos encontra-se nos trabalhos de 
Etzioni (1989) que relaciona os métodos utilizados pelas organizações para obtenção da 
obediência/concordância a padrões de envolvimento com os trabalhadores. 

No enfoque instrumental, o comprometimento do indivíduo relaciona-se com os custos e 
benefícios associados a sua saída (SOUKI e PEREIRA, 2004). Assim, quando o trabalhador 
percebe a existência de uma equidade entre as contribuições prestadas à organização e as 
recompensas obtidas por fazer parte dela, ele passa a se esforçar para se manter na 
organização. 

Por fim, no enfoque normativo, os indivíduos comprometidos exibem certos 
comportamentos porque acreditam que é certo faze-lo. Portando, as pressões normativas 
provenientes de normas, regulamentos e da cultura da empresa moldam o comportamento do 
indivíduo na direção desejada pela organização (BASTOS, 1994). 

Buscando compreender a relação entre o indivíduo e a organização durante o processo de 
mudança, conclui-se a os trabalhadores precisam estar efetivamente comprometidos com o 
trabalho e nele encontrar condições de satisfação e auto-realização. 
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2.3  Qualidade de vida no trabalho 
A construção do conceito qualidade de vida existe em diferentes campos do saber, o que 

lhe confere múltiplos sentidos. Em termos objetivos, a expressão “qualidade de vida” foi 
empregada pela primeira vez pelo presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, 
ao declarar que os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só 
podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas (GRUPO 
WHOQOL, 1998). 

O Grupo WHOQOL (1998) definiu qualidade de vida como a percepção do indivíduo de 
sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 

A QVT, por sua vez, pode ser vista como um indicador da qualidade da experiência 
humana no ambiente de trabalho. Trata-se de um conceito estreitamente relacionado à 
satisfação dos trabalhadores quanto à sua capacidade produtiva em um ambiente de trabalho 
seguro, de respeito mútuo, com oportunidades de treinamento e aprendizagem e, com o 
equipamento e facilidades adequadas para o desempenho de suas funções. 

A qualidade de vida no trabalho é um tema bastante amplo e muitos especialistas e 
estudiosos se emprenharam em pesquisar conceitos e teorias pertinentes ao assunto. 
Baseando-se em uma análise elaborada por França (1996), é possível observar que a 
pesquisadora considerou os pontos relevantes para uma abordagem histórica, agrupando os 
conceitos que envolvem a QVT de forma cronológica descritos no QUADRO 01. 
 
QUADRO 1 – Desenvolvimento do conceito de qualidade de vida no trabalho 
Autor Definição Ênfase 
Walton, 1973 Atendimento de necessidade humanas, calcado na 

idéia de humanização e responsabilidade social. 
Humanização e responsabilidade social com 
foco no poder da empresa. 

Lippitt, 1978 Oportunidade para o indivíduo satisfazer a grande 
variedade de necessidades pessoais. 

Trabalho, crescimento pessoal, tarefas 
completas, sistemas abertos. 

Ginzberg el 
alii, 1979 

Humanização do trabalho sob dois aspectos: 
reestruturação do cargo e grupos semi-autônomos. 

Posto individual de trabalho e poder 
decisório. 

Druker, 1981 Avaliação qualitativa das condições de vida 
incluindo atenção aos agentes poluidores, barulho, 
estética, etc. 

Responsabilidade social da empresa nos 
movimentos sociais, culturais e políticos. 

Werther e 
Davis, 1983 

Esforços para melhorar a QVT procurando tornar 
os cargos mais produtivos e satisfatórios. 

Valorização dos cargos mediante análises 
organizacionais e comportamentais. 

Nadler e 
Lawler, 1983 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 
participação na resolução de problemas, 
enriquecimento do trabalho, melhoria do ambiente.

Visão humanista no ambiente de trabalho. 

Berlanger, 
1992 

Proporcionar aos indivíduos melhores condições 
de vida e cargos mais satisfatórios para própria 
pessoa, com reflexo na produtividade. 

Condições de vida e cargos mais 
satisfatórios. 

Camacho, 
1995 

Classificação de programas: orientação familiar, 
saúde, ambiente, contato e convívio, evolução – 
desenvolvimento, cultura e desligamento. 

Foco motivacional: sobrevivência com 
dignidade, segurança e participação, auto-
realização e perspectiva de futuro. 

Dantas, 1996 Gerência pela qualidade total: GQT, utilização de 
5s, diagrama de causa e feito e procedimentos da 
Qualidade Total nos programas de saúde. 

Foco: promoção da saúde: controle do 
colesterol, da capacidade física e aeróbica, 
de doenças coronárias. 

Fonte: Adaptado de França (1996) 
 

Alguns conceitos fundamentais à QVT são: participação do empregado nas decisões que 
afetam o desempenho de suas funções; reestruturação de tarefas, estruturas e sistemas para 
que estas ofereçam maior liberdade e satisfação no trabalho; sistemas de compensações que 
valorizem o trabalho de modo justo e de acordo com o desempenho; adequação do ambiente 
de trabalho às necessidades individuais do trabalhador; satisfação com o trabalho (PILATI e 
BEJARANO, 2005). 
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Portanto, a QVT é um conjunto das ações de uma empresa que envolve a implantação de 
melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A construção da 
QVT ocorre a partir do momento em que se olha a empresa e a pessoas como um todo, o que 
chamamos de enfoque biopsicossocial. O posicionamento biopsicossocial representa o fator 
diferencial para a realização de diagnóstico, campanhas, criação de serviços e implantação de 
projetos voltados para a preservação e desenvolvimento dos funcionários. 

Silva e De Marchi (1997) afirmam que dos muitos desafios que se apresentam para o 
mudo empresarial, na atualidade, dois são fundamentais. O primeiro está relacionado à 
necessidade de uma força de trabalho saudável, motivada e preparada para a extrema 
competição existente. O segundo desafio é a capacidade, na visão deles, de a empresa 
responde à demanda de seus funcionários em relação à melhoria da qualidade de vida. 

Entretanto, a efetividade e importância dos programas de QVT ficam a desejar. Ao que 
tudo indica, se há um reconhecimento generalizado a respeito do valor e da necessidade de 
utilização de QVT, por outro lado as ações para sua sustentação não são suficientemente 
convincentes e congruentes. O maior obstáculo para sua implementação reside na falta de 
importância estratégica e na baixa relevância financeira desses programas. Tais medidas são 
enxergadas, lamentavelmente, como despesas, e não como investimentos, segundo França 
(1996). 

O próximo item trata do método utilizado nesta pesquisa, descrevendo população e 
amostra pesquisada, coleta e análise dos dados. 
 
3 Método 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois tem como objetivo descrever as características 
de grupos importantes, determinar o grau de associação de variáveis e fazer previsões 
específicas, desenvolvida por meio de um estudo de caso, por ter um caráter de profundidade 
e detalhamento (VERGARA e BRANCO, 2001).  

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados foram a combinação de três técnicas: 
análise documental, entrevistas semi-estruturadas e questionários fechados. Esta alternativa 
possibilitou a redução das limitações encontradas em cada técnica. 

 
3.1 População e amostra 

O estudo foi realizado em uma empresa do setor alimentício, localizada no estado de 
Minas Gerais, que está passando por processos de mudança e desenvolve as condições 
necessárias para a pesquisa. A empresa possui 700 funcionários, sendo que, destes, 60 
trabalham na área administrativa.  

Somente os funcionários das áreas administrativas foram selecionados para participar das 
entrevistas e para responder os questionários. Estes funcionários permaneceram na empresa 
durante todo o processo de mudança, foi o setor com menor turn over, enquanto os 
profissionais das áreas operacionais foram, em grande parte, substituídos por pessoas mais 
jovens para lidar com a nova tecnologia instalada. 

O valor calculado para a amostra, considerando um erro de 5%, foi de 45 respondentes, 
representando aproximadamente 70% da população. No entanto, foram obtidos, neste estudo, 
42 questionários válidos.  
 
3.2  Coleta dos dados 

A primeira etapa consistiu na realização de uma análise documental como fonte 
secundária de informações para auxiliar a compreensão do universo de pesquisa. A pesquisa 
de campo foi realizada por meio de duas entrevistas semi-estruturadas com um dos 
sócios/proprietários e com profissionais da área de recursos humanos visando um melhor 
entendimento da empresa e suas atividades. Procurou-se também, alcançar a compreensão 
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global da mudança no contexto organizacional, das políticas e práticas de RH e de programas 
de qualidade de vida no trabalho. 

Posteriormente, segui-se à aplicação de questionários estruturados. A primeira parte do 
questionário é constituída por questões pessoais e dados funcionais dos participantes. Na 
segunda parte, foram tratadas as variáveis de qualidade de vida no trabalho, adaptado e 
testado para a realidade brasileira pelo Núcleo de Estudos e Consultoria em Comportamento e 
Mudança Organizacional – NECOM; e nas entrevistas feitas. 

A terceira parte é constituída por questões que avaliam o grau de comprometimento 
afetivo, instrumental e normativo. Essa seção foi elaborada baseando-se no modelo das três 
dimensões, desenvolvido por Meyer e Allen (1997). 

Na quarta e última parte, foram investigadas as variáveis de mudança organizacional e 
resistência à mudança. Para isso, consideraram-se os trabalhos de Hernandez e Caldas (2000) 
e Chaves (2005), assim com as pesquisas desenvolvidas pelo Necom. 

Todas as questões, excetuando aquelas referentes aos dados funcionais, foram obtidas por 
meio da escala LIKERT de seis pontos, tratados como intervalares. Alguns autores como 
Byrne (1995) afirmam que os problemas potenciais, advindos do uso de variáveis ordinais 
como intervalares, podem ser minimizados com o uso de cinco ou mais categorias. Dessa 
forma, optou-se por utilizar a escala LIKERT de seis pontos e considera-la intervalar. 
 
3.3  Análise dos dados 

A análise qualitativa dos dados, entrevistas e documentos disponíveis foi realizada de 
forma a explicitar os dados oficiais a respeito das políticas de RH, valores indicativos de 
comprometimento e programas de qualidade de vida no trabalho. 

A análise quantitativa dos dados deu-se em várias etapas seguidas. Primeiramente, foi 
realizada a análise dos dados ausentes e dos valores extremos, com o objetivo de melhor 
conhecer os dados e assim trabalhá-los de forma a garantir que as análises seguintes fossem 
mais precisas e confiáveis (HAIR Jr. et al., 1998). Em seguida, alguns pressupostos foram 
avaliados como os de normalidade e linearidade.  

Após o tratamento dos dados, a análise fatorial exploratória foi utilizada para indicar se 
realmente os dados foram agrupados em quatro fatores, isto é, nas quatro variáveis propostas 
nesta pesquisa, mudança organizacional, comprometimento, qualidade de vida no trabalho e 
políticas de RH. Com o resultado afirmativo, prosseguiu-se à análise descritiva dos dados. 

Foram consideradas insatisfatórias as médias obtidas entre 1 e 2,9. Satisfatórios valores 
compreendidos entre 3 e 3,9. E, por fim, foram considerados altos índices superiores a 4,0. 

O software SPSS for Windows versão 11.5 foi utilizado para as análises descritivas, 
identificação de dados ausentes, dados extremos, verificação da linearidade e normalidade. 
 
4 Organização, descrição e análise dos dados 

O primeiro item descreve a organização pesquisada, o segundo trata a descrição e análise 
dos dados pessoais e funcionais. O terceiro, quarto e quinto itens revelam os resultados 
obtidos sobre mudança organizacional, comprometimento e qualidade de vida no trabalho, 
respectivamente. 

 
4.1   A empresa pesquisada 

A organização pesquisada foi fundada em 1955, a partir da concretização de uma idéia 
que nasceu na Itália em 1846. Atualmente, a empresa está presente em 14 cidades brasileiras, 
sua matriz foi transferida para o estado de São Paulo. Entretanto, a produção permaneceu no 
local de sua antiga matriz em Minas Gerais, onde a pesquisa foi desenvolvida. 

Noventa por cento (90%) das vendas da empresa são destinadas ao estado de Minas 
Gerais, além disso, a organização está conquistando novos mercados como Rio de Janeiro, 
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Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Goiás e região sul do país. Há aproximadamente três 
anos a empresa começou a exportar para a África do Sul e Estados Unidos, com planos de 
expansão para o Oriente Médio e toda a América do Sul. 

A ampliação da fábrica será concluída em 2006, pois o processo produtivo foi alterado 
para absorver novas máquinas e novas tecnologias em função da demanda. Percebe-se que a 
empresa tem passado, nos últimos anos, por vários processos de mudança visando sua 
modernização e sobrevivência do mercado competitivo.  
  
4.2   Perfil da amostra 

A maior parte dos respondentes é do sexo masculino (61%). A faixa etária predominante 
na amostra não ultrapassa os 41 anos. É relevante ressaltar que 61% dos respondentes têm até 
25 anos, caracterizando que a empresa conta com uma mão-de-obra jovem. No que diz 
respeito ao estado civil, 79% são solteiros e 21% casados. 

Constatou-se que 67% dos funcionários possuem o ensino médio completo, dentre eles 
46% possuem também, o nível superior incompleto. E 27% dos funcionários possuem o nível 
superior completo, e ainda, 6% possuem pós-graduação. Confrontando com a realidade 
brasileira, pode-se afirmar que a empresa revela um nível de escolaridade elevado. Estes 
índices podem ser resultado do programa de incentivo financeiro que a organização oferece 
para que seus funcionários cursem a faculdade. 

Da grande parte dos funcionários que responderam ao questionário, 12% estão na empresa 
há mais de 11 anos e 6% há mais de 6 anos, indicando uma alto turn over. A maioria (52%) 
dos trabalhadores está na empresa de 1 a 5 anos, constituindo uma amostra significativa no 
que se refere às mudanças realizadas nos últimos 5 anos. No entanto, 30% dos funcionários 
foram admitidos no último ano, confirmando a informação de que trabalhadores antigos foram 
substituídos por novos em função de aquisição de uma nova tecnologia, e que novas 
contratações foram realizadas em função dos projetos de expansão. 

Pelos dados, verifica-se que a mobilidade na carreira é alta, pois 46% estão no cargo há 
menos de 5 anos, 42% há menos de 1 ano, sendo que 30% deles são recém-admitidos. Apenas 
12% ocupam o mesmo cargo ou função há mais de 6 anos. 

Quanto à remuneração, a maioria dos funcionários (58%) recebe até 3 salários mínimos, 
36% dos respondentes ganham até 10 salários mínimos e apenas 3% possui remuneração 
superior a 11 salários mínimos. Contudo, após considerar que a empresa está situada no 
interior de Minas Gerais, onde o custo de vida é baixo, e avaliando a faixa etária dos 
respondentes, conclui-se que a remuneração não é ruim e os salários são superiores aos da 
média local. 
 
4.3   Mudança organizacional 

Neste tópico, são descritos indicadores de resistência à mudança, bem como o nível de 
satisfação geral com as mudanças ocorridas nos últimos cinco anos, na filial pesquisada.  

A resistência individual à mudança baseia-se nas características humanas de percepção, 
personalidade, e necessidade. Os entrevistados apresentaram uma resistência média, natural 
em uma organização que vem passando por tantos processos de mudanças. É possível 
compreender o resultado de resistência na organização como positivo. Apesar de Chaves 
(2005), em seu estudo, não ter confirmado a tendência de que indivíduos com mais tempo de 
serviço resistem mais à mudança, acredita-se que indivíduos com maior grau de instrução e 
mais jovens, como é o caso dos funcionários da empresa pesquisada, apresentem menor 
resistência aos processos de mudança.  

Os resultados podem ser visualizados na TAB. 1, a seguir: 
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TABELA 1 – Indicadores de resistência à mudança 
Indicadores Média Percentual 
Resistência individual à mudança 3,1 52% 
Resistência na organização 2,6 43% 
Aceitação e apoio declarado 3,8 63% 

Fonte: dados da pesquisa 
 
A maioria dos trabalhadores, 63%, aceita os processos de mudança e abertamente os 

apóiam. E também, 63% de colaboradores declararam que consideram que as mudanças 
implementadas, nos últimos cinco anos, foram benéficas para sua vida profissional. Nenhum 
colaborador respondeu que as mudanças foram prejudiciais, e 30% consideram que as 
mudanças não alteraram sua vida profissional. Portanto, houve uma percepção positiva da 
mudança organizacional no âmbito profissional e pessoal dos entrevistados. 
 
4.4   Comprometimento no trabalho 

Conforme se verifica na TAB. 2, o indicador comprometimento afetivo atingiu média de 
4.6, ou seja, 76% de aceitação, tendo em vista a representatividade da empresa para a 
sociedade local. 

O indicador comprometimento instrumental obteve média 3.7, ou 62% de aceitação. 
Considerando que os profissionais, em sua maioria, são jovens, solteiros e não possuem 
filhos, o resultado demonstrou que os custos associados a sua saída da empresa não são muito 
relevantes. 

Verifica-se que o indicador comprometimento normativo alcançou média de 3,9 ou 65% 
de aceitação, o que pode ser considerado elevado explicado provavelmente pela educação 
típica de cidade mineira do interior. 
 

TABELA 2 – Indicadores Comprometimento 
Indicadores Média Percentual 
Comprometimento afetivo 4,6 76% 
Comprometimento instrumental 3,7 62% 
Comprometimento normativo 3,9 65% 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 Pelo resultado, conclui-se que os funcionários estão comprometidos principalmente 
por motivos afetivos e emocionais do que por obrigações e pressões como normas, 
regulamento e cultura ou aspectos como remuneração e status, confirmando a tendência 
brasileira de manter funcionários comprometidos afetivamente devido ao caráter paternalista 
da organização (BORGES, MARQUES e ADORNO 2005). 

O nível de comprometimento pode ser avaliado também analisando números relacionados 
à quantidade de licença médica e freqüência de consultas médicas. Sabe-se que o funcionário 
insatisfeito apresenta níveis consideráveis de afastamentos por motivos de doença, realização 
de exames e consultas médicas. Qualquer pretexto torna-se motivo para se ausentar do 
trabalho. 

Nos últimos seis meses, 49% dos trabalhadores não procuraram um médico por motivo de 
doença. E, 48% dos funcionários procuraram um médico de uma a três vezes nestes últimos 
seis meses, o que é considerado normal. Entretanto, 3% dos colaboradores procuraram um 
médica de 4 a 6 vezes neste mesmo período, o que é considerado pouco.  

Em relação ao número de licenças médicas nos últimos seis meses, verificou-se que a 
grande maioria, 91% não tirou nenhum dia de licença médica. Já 6% necessitaram tirar entre 1 
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e 3 dias de licença médica neste período e 3% ficaram afastados entre 4 e 6 dias do trabalho 
por motivo de doença. Cabe a organização investigar as causas do afastamento para ter 
certeza que não se trata de pretexto para se ausentar do trabalhado provavelmente por falta de 
envolvimento ou até mesmo por insatisfação. Vale ressaltar que a empresa conta com uma 
mão-de-obra jovem que condiz com os baixos índices de afastamentos por motivo de doença.  
 
4.5   Qualidade de vida no trabalho 

De acordo com os trabalhadores, todos os indicadores de qualidade de vida no trabalho 
foram bem avaliados alcançando valores médios superiores a 4.0. 

O equilíbrio entre o trabalho e o espaço para a vida pessoal é alto, assim como a 
oportunidade de uso das capacidades humanas no trabalho. A preocupação com a qualidade 
de vida no trabalho, atividades, campanhas e programas voltados para a melhoria da QVT, foi 
avaliada positivamente. A segurança e saúde no trabalho, jornada de trabalho, integridade 
física, condições do ambiente, e outros fatores obtiveram médias altas, conforme TAB. 3. 

 
TABELA 3 – Indicadores de QVT 

Indicadores Média Percentual 
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 5,0 83% 
Oportunidade de uso das capacidades humanas 4,6 77% 
Segurança no trabalho 4,8 80% 
Saúde no trabalho 5,1 85% 
Preocupação com a qualidade de vida no trabalho 4,0 67% 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 Quando questionados em relação ao número de horas livres por semana, 43% dos 
funcionários responderam que dispõem de mais de 7 horas livres por semana, 18% usufruem 
de 4 a 6 horas livres por semana, enquanto, 21% responderam que possuem de 1 a 3 horas de 
folga. No entanto, 18% afirmaram que não possuem nenhuma hora livre durante a semana. 
Cabe a empresa investigar porque tantos colaboradores não dispõem de tempo livre durante a 
semana, o que pode comprometer seriamente a qualidade do serviço prestado. A hipótese de 
os funcionários trabalharem em outro lugar foi descartada porque apenas 3% responderam 
possuir outra atividade.  
 Portanto, analisando o impacto da mudança organizacional no nível de 
comprometimento e qualidade de vida no trabalho, pode-se concluir que houve uma 
preocupação da organização no sentido se minimiza-lo, com isso a organização conta com 
uma mão-de-obra comprometida e satisfeita. 
 
5 Considerações finais 

No Brasil, como em todo mundo, há um dinamismo muito grande em relação às mudanças 
organizacionais, que, se não são realizadas a partir das próprias organizações, ocorrem em 
virtude de imposição do ambiente. Todavia, para que as mudanças surtam efeitos positivos, 
estas devem estar atreladas às pessoas que fazem parte da organização, sendo necessário 
haver um elevado grau de comprometimento organizacional respeitando, porém, a qualidade 
de vida no trabalho de todos os envolvidos no processo. 

A organização pesquisada é um exemplo de empresa que implementou o vem 
implementando profundas modificações internas, visando se adequar às novas exigências do 
mercado e, de acordo com seu planejamento estratégico, se adequar para exportar seus 
produtos atingindo novos mercados e mais exigentes. Em linhas gerais, a organização 
modificou seu ambiente interno com o objetivo de modernizar sua gestão, antes caracterizada 
pela gestão tipicamente de empresa familiar, burocrática, paternal e autoritária. A empresa 
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modernizou também seus processos produtivos adquirindo máquinas e tecnologias de ponta, 
além de expandir seu mix de produtos exigindo treinamento e desenvolvimento dos 
funcionários, contratação de mão-de-obra qualificada, mudanças na estrutura hierárquica e 
novas estratégias de atuação. 

Portanto, a empresa avaliada apresentou todas as características necessárias para a 
aplicação desta pesquisa, cujo objetivo principal é analisar o impacto da mudança 
organizacional no comprometimento e na qualidade de vida do trabalhador. 

Após a conclusão das entrevistas e aplicação dos questionários, dados relevantes foram 
obtidos. A grande preocupação era obter uma amostra que tivesse passado pelos processos de 
mudança implementados nestes últimos cinco anos. Na amostra, 70% dos respondentes 
estavam na empresa nos últimos cinco anos. No entanto, 30% dos funcionários foram 
admitidos no último ano, confirmando a informação de que trabalhadores antigos foram 
substituídos por novos em função de aquisição de uma nova tecnologia, e que novas 
contratações foram realizadas em função dos projetos de expansão. 

Pode-se afirmar também, que a mobilidade na carreira é alta porque 42% dos funcionários 
estão há menos de 1 ano no mesmo cargo ou função, contudo, 30% deles são recém-
contratados. Mesmo assim, apenas 12% dos entrevistados estão há mais de 6 anos realizando 
a mesma atividade, incluindo secretárias e diretores. 

Em relação aos indicadores da mudança organizacional, pode-se concluir que o ambiente 
de trabalho está favorável às mudanças atingindo valores consideráveis de resistência. 
Convergindo com o fato de 63% dos colaboradores apoiarem às mudanças e declararem que 
elas foram benéficas para sua vida profissional. Constitui, portanto, um ponto de atenção o 
fator resistência individual à mudança, pois 43% dos funcionários admitiram possuir algum 
tipo de resistência. Deve-se considerar ainda que, um ambiente turbulento e com constantes 
modificações geram instabilidade e receio. 

Os altos índices de comprometimento podem ser explicados pela importância que a 
empresa tem para a economia da cidade. Reforçado pelos baixos índices de absenteísmos por 
licença médica. Contudo, a dimensão instrumental, ou seja, valores como remuneração e 
status são enaltecidos provavelmente pelo fato de a maioria dos funcionários ser jovem, 
solteiro e sem filhos. 

Os trabalhadores da organização pesquisada responderam estar satisfeitos com a qualidade 
de vida no trabalho. Afirmaram que há equidade entre o trabalho e o tempo para a vida 
pessoal, que a atividade exercida oferece oportunidade de uso das capacidades humanas, eles 
ainda declararam que existe uma preocupação por parte da empresa com as condições de 
trabalho, segurança e saúde. A empresa ainda dispõe de campanhas, programas e atividades 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários. 

Conclui-se, portanto, que considerando as mudanças ocorridas nos últimos cinco anos, os 
funcionários estão engajados e comprometidos com suas atividades, com a organização e 
apóiam as recentes alterações. Pode-se até afirmar que, de acordo com o panorama 
encontrado, tais índices de comprometimento foram obtidos porque houve uma preocupação 
com o impacto dos processos de mudança no sentido de garantir a qualidade de vida no 
trabalho, portanto os anseios e necessidades dos funcionários foram respeitados. A empresa 
pesquisada revelou ser um exemplo positivo na condução da mudança organizacional. 
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