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Resumo: Atualmente, todas as organizações necessitam de mudanças para atender 

as transformações que acontece em todos os segmentos. Aprimorar processos, 

alterar metodologias e tecnologias utilizadas trazem acréscimos e incorporações de 

novos avanços.  

A mudança organizacional deve ser vista como adequação necessária aos novos 

cenários que surgem, visando sempre a eficiência e eficácia garantindo o diferencial 

competitivo, a qualidade e o contentamento dos funcionários e clientes. 

Esse estudo será realizado através de pesquisas literárias e tem por objetivo 

apresentar as características relacionadas a causas e consequências da mudança 

com a participação do RH e as expectativas que a implantação de uma nova 

conduta gera dentro de uma organização.   

1 Introdução 

Mudança é a transição de uma determinada situação para outra a qual 

resulta novos valores, soluções e novas condutas. Esse assunto não é da 

atualidade, pois vem desde meados dos séculos XVIII, na Europa onde se iniciava a 

Revolução Industrial e onde começa a ser substituído os trabalhos artesanais pelo 

uso das maquinas. 

Hoje a mudança é considerada a principal atividade das empresas, pois 

todos os departamentos, setores e pessoas que não acompanharem os processos 

de mudanças do mundo atual acabam se tornando ultrapassadas. 

As empresas precisam estar preparadas, pois as organizações podem sofrer 

com fatores internos e externos. A influência dos fatores externos nas organizações 

acontece através das modificações ambientais, políticas, culturais, tecnológicas, 

sociais, e também pelos fornecedores, concorrentes e clientes. Já os internos 

podem ser através de mudanças da cultura organizacional, novos processos, novas 

políticas e produtos e serviços, provocando mudanças nos departamentos e no 

comportamento dos colaboradores.  

Sendo assim, o presente estudo tem o objetivo de compreender o porque 

das mudanças e discutir o papel da área de Recursos humanos no processo de 

mudança organizacional. 

 



2 Metodologia 

Os materiais usufruídos foram artigos e livros por se tratarem de um material 

mais completo obtendo dados reais ou já analisados. Sendo assim, para 

desenvolvimento deste trabalho foi usado a abordagem da pesquisa qualitativa com 

base nas referências bibliográficas, publicações digitais e sites. Foi de extrema 

importância a experiência profissional dos autores e o aprendizado desenvolvido 

durante o desenvolvimento do trabalho. 

3 Desenvolvimento 

3.1 Razões e causas das mudanças 

Mudança é qualquer modificação, significativa, preparada, harmonizada e 

operacionalizada, por grupo interno ou externo de uma organização, que possua 

acompanhamento da administração superior, e atinja os itens, de comportamento, 

estrutura, tecnologia e estratégia. Pensando na mudança como algo inconstante 

segundo o aspecto de entendimento, o jeito mais simples envolve um confronto ou 

diferença com medidas analisadas em dois momentos desiguais, pois não se 

entende diretamente, mas sim do entendimento mental do significado sobre as 

coisas que se entende (WOODMAN, 1989 apud FERNANDO, 2010). 

Isso acontece porque as organizações são abertas e exigem cuidados 

administrativos para conseguir manter suas necessidades internas e assim 

conseguemacompanhar a realidade de hoje. (MORGAN, 1996, p. 53). Quando 

essas organizações entendem que há necessidade de fazer grandes transformações 

no seu ambiente, estabelecem metas com estudos específicos para sua evolução 

identificando possíveis forças prejudiciais. 

Nesse tipo de ambiente incentivam-se pesquisas importantes e necessárias 

diante da competitividade do mercado atual por ser constante as mudanças 

(MENDONÇA VIEIRA, 1999). Hoje os estudos sobre esse assunto da mudança das 

organizações também visam a mudança dos indivíduos, e existe uma atenção 

especial por terem uma resistência natural do ser humano (SILVA VERGARA, 

2002). 

Segundo Robbins (1999 apud Pessanha,2011), existem seis aspectos que 

dão resultados e causam essa mudança, sendo eles: 



• Tecnologia;Choques econômicos; Concorrência; Tendências sociais;Políticas 

mundiais;Natureza da força de trabalho. 

Esses elementos citados acima estão presentes no dia a dia de forma 

diretamente ou indiretamente, com atividade maior ou menor que no geral 

influenciam na organização, assim também se deve preocupar com o valor que se 

tem no cliente e na qualidade dos seus produtos, na diminuição de custos para 

aumentar a competição e redução do tempo de produção, fazendo o colaborador 

entender que a sua melhoria é a melhoria da organização (1999 apud 

Passanha,2011). 

Segundo Pettigrew (1987 apud Passanha 2011), os principais fatores que 

causam essas mudanças, é o extra organizacional, ou seja, as mudanças no 

mercado de negócios e a recessão econômica. São considerados nessas mudanças 

o ambiente no qual a organização atua. Basicamente, é possível analisar e indicar 

que as mudanças são de duas fontes: Ambiente externo e o ambiente interno, que 

serão analisados a seguir. 

3.1.2 Fatores externos 

A organização é um sistema aberto, recebendo influências por estar em constante 

mudança, tendo como consequência mudanças tecnológicas, comportamentais, 

sociopolíticas e internacionais (CAETANO, 2001). Muitos elementos que causam 

essas mudanças são vistos no seu ambiente externo como: políticos, legislação, 

concorrência e desastres naturais. Para Chiavenato (2003) esses elementos são 

classificados em duas categorias ambientais:  

Macro ambiente; direcionado às condições tecnológicas, legais, sociais, culturais e 

políticas. 

Microambiente; está mais próximo do cliente, concorrente, fornecedor, 

agentes reguladores e a própria organização, mostrando causas principais externas 

de mudança.Meston e Grouard (2001) mostram abaixo elementos e influências 

sobre as organizações:  

•Comportamento, estilo de vida e comportamento: as organizações acompanham 

essas e elementos focando seus objetivos no interesse dos clientes;  



• Mercado: as organizações tomam a atitude sobre as expectativas e necessidades 

se adaptando ao mercado; 

• Canais de distribuição e revenda: conquistar clientes novos e fidelizar para 

conhecer as necessidades daquele momento; 

• Influência de demanda: Os consumidores estão muito exigentes nos dias de hoje 

assim as empresas devem se preocupar com a durabilidade e qualidade sempre; 

• Desenvolvimento e o crescimento de uma organização: os problemas surgem 

quando a produção aumenta e com isso se tem a necessidade de rever seus 

métodos de produção e logística. 

3.1.3 Fatores internos 

As empresas não são muros em volta de máquinas ou serviços e sua 

sobrevivência e estabilidade estão ligadas diretamente a adaptação de elementos 

internos. 

Os fatores influenciam internamente na mudança desse processo para 

adequar específicas necessidades, como melhorar um produto já existente, novas 

tecnologias, informações e aspectos novos de comportamento dos colaboradores na 

organização (CAETANO, 2001). Com esse ambiente de reestruturação interna, 

várias organizações usam programas de negócios e reengenharia de processos, 

programas de alta qualidade e estratégias de alianças eliminando fronteiras ou 

planejamentos mais específicos. Fazem um programa para liberar talento e 

entusiasmo natural de seu colaborador esperando aproximar-se de seus futuros 

clientes (SENGE, 1999). 

Para o alcance desses objetivos no processo de mudança, deve ser feito 

uma crítica verificação dessas habilidades gerenciais da organização. Conforme 

(CHIAVENATO, 2003), as mudanças internas e externas, não são problemas 

individuais ou isolados, eles se relacionam e fazem com que aconteçam alterações 

ou mudanças anteriores. 

4 Consequências das mudanças: Benefícios e Malefícios  

A mudança só é bem-sucedida quando as forças positivas são maiores que 

as forças negativas, mas quando as forças negativas são maiores que as positivas a 



mudança é mal sucedida continuando a velha situação da organização. A mudança 

só ocorre quando aumenta o suporte e as forças de apoio para reduzir a resistência 

ou oposição. Segundo (CHIAVENATO, 2004, p.299), devemos incentivar sempre a 

mudança para ela ser aceita e integrar a organização com essas novas práticas. 

4.1.2 Benefícios 

Para se manter o equilíbrio no ambiente organizacional é necessário a 

criação de uma equipe formada pelos próprios líderes da organização que 

respondam direto a cúpula da administração. Após preparado o ambiente, a equipe 

começa as mudanças e inicia as atividades se reunindo com o intuito de estabelecer 

prazo para os possíveis acontecimentos dessa mudança. Depois de definidas as 

atividades e cumprindo o prazo de noventa dias, a cúpula da administração é 

comunicada, onde tem a missão de avisar seus colaboradores as alterações para 

que o processo possa dar início a essas mudanças (DUCK, 1993). 

É de extrema consideração que se tenha uma grande liderança para que se 

tenha êxito na organização. A maioria das organizações conhece pouco no que se 

refere à qualidade e a prática de uma liderança eficiente e um gerenciamento de 

mudanças. Os principais benefícios para a mudança em uma organização são: 

Para o Indivíduo 

• Crescimento profissional interno;Melhor relacionamento entre gerente e o 

colaborador;Entender cada indivíduo no trabalho e motivação do grupo;Ambiente 

mais leve e mais unido da equipe. 

 

Para a Organização 

• Visão focalizada na organização;Foco total no seu possível cliente;Metas e 

objetivos traçados para sua equipe;Força no trabalho com motivação desde seu líder 

até o chão de fábrica;Trabalho em equipe e comunicação total entre todos;Formas 

novas de pensar, perceber o ambiente e desempenhar o seu melhor. 

4.1.3 Malefícios 

Em todos os lugares existem mudanças, nas estruturas organizacionais, nas 

novas tecnologias, no próprio ambiente de trabalho, crenças, costumes, filosofia, 



valores sociais e religião exigindo a adaptação das pessoas em um anglo geral. As 

mudanças acabam fazendo aparecer novos problemas, e necessitam de novas 

soluções, assim exigindo novas mudanças, as vezes virando um círculo vicioso. 

Então começam a surgir problemas grandes, que afeta pessoas e ambiente. 

França e Rodrigues (1999, p.105) dizem que “O aspecto de estresse 

psicossocial está ligado aos acontecimentos com o tipo de vida que se vive”. Esses 

valores sociais, quando ocorrem mudanças criam pontos de estresses, pois se 

traduzem como uma ameaça com o qual se vivencia ou se pratica alguma coisa. 

Em uma sociedade que emprega valores e geração de riqueza do país, o 

indivíduo vira um gerador de mão de obra apenas fazendo parte da cadeia de 

produção não sendo valorizado pelo que faz. Então começa a surgir o estresse que 

é ocasionado por mudanças inesperadas, representando um desafio e 

consequentemente perigo a saúde. Essas mudanças alteram os papéis sociais, 

devido à falta de preparação desses colaboradores para a implantação dos 

processos de mudanças (GOLEMAN, 1998). 

O colaborador tem que executar tarefas que são suas condições 

profissionais e pessoais, para motivação do seu desempenho aliviando os impactos 

e causados pelas mudanças organizacionais. Essas mudanças quando começam, 

causam um estresse muito grande podendo reduzir seu desempenho, se não for 

bem aplicada. 

Esse processo é trabalhoso e demorado, mas os benefícios fazem toda a 

diferença. Ed Catmull autor do livro, Criatividade S.A e fundador da Pixar e atual 

CEO da Disney Animation e Pixar, diz que o mais importante que um discurso que 

diga os valores da empresa para os seus funcionários, são as criações de ações que 

demonstrem os valores. Usado por ele como exemplo, foi tirar os lugares definidos 

na mesa de reunião. Ele diz que, essa prática mostrava negativamente uma 

hierarquização da importância de cada ideia durante as reuniões, isso claramente 

desmotivava outros colaboradores que ficavam na parte inferior dessa pirâmide e 

não conseguiam contribuir para que a empresa tivesse mais sucesso ainda. 

 

 



5 O papel da área de Recursos Humanos 

Com o passar dos anos a área de Recursos humanos foi ganhando novas funções, 

a partir do final da década de 70 as empresas começaram a se preocupar com a 

motivação e produtividade dos funcionários e perceberam que as duas coisas 

estavam ligadas uma na outra, e que tinham que começar a trabalhar em cima 

dessa questão, e passou a ser uma nova função do RH trabalhar sobre os 

processos de mudanças, sobre como iam motivar os funcionários e com isso 

melhorar a produtividade, Wood Jr (2002). O RH precisa estar alinhado com a 

estratégia de negócios da empresa, por isso essa área tem uma função muito 

importante, pois é através disso que vai ajudar a empresa se expandir. Segundo 

Mascarenhas (2008), cabe a área de RH mostrar para os funcionários os benefícios 

que as mudanças trarão e ajudá-los a se desenvolver e a entender esse processo 

de mudança, e fazer com que as pessoas parem de ver só o lado negativo das 

coisas. Mas esse processo não é tão simples assim, a maioria das pessoas são 

resistentes as mudanças, e forçar as pessoas fazer o novo processo não vai 

resolver o problema, para Carvalho (2009), precisa-se mostrar o lado positivo das 

mudanças o mais rápido possível, não ficar escondendo ou adiando para passar as 

informações para os funcionários, isso torna o processo de mudança menos 

doloroso e mais compreensível. A área de Recursos humanos pode fazer isso 

através de várias ferramentas, pode ser através da própria remuneração, benefícios 

como convênios médicos, odontológicos, bônus, promoções, treinamentos, cursos 

que vão desenvolver o profissional (Mascarenhas, 2008). E também mostrar o 

quanto a pessoa, o cargo dela é importante dentro da organização, assim os 

funcionários se sente importante e motivado a trabalhar naquela organização. 

6 Resultados 

Quando falamos de mudanças em qualquer empresa precisamos listar quais 

motivos que podem ocorrer para que tais mudanças aconteçam. Devido a isso, o 

resultado esperado para este trabalho é que as pessoas possam entender sobre a 

importância do tema e saber lidar diante dosimpactos que as mudanças nas 

organizações geram e averiguar o motivo e a razão sejam elas internas ou externas 

os benefícios e malefícios e como os principais pontos são afetados. 



As mudanças não vêm por acaso, não acontece simplesmente pela vontade 

do diretor ou dos proprietários, elas são necessárias para que consigam 

acompanhar o mercado e não ficar para trás, mas todas as pessoas tendem a ficar 

acomodadas, com a realidade em que vivem e a maioria são resistentes a mudança. 

Diante dessas situações existe uma área muito importante dentro da empresa, que é 

a área de Recursos Humanos, que precisa estar atento e dar todo suporte para os 

funcionários, se preocupando com as competências e a motivação, para que 

compreendam a importância e o porque da mudança. Mas não é fácil para as 

pessoas entenderem e aceitarem tão rápido, todos precisam de um tempo para 

assimilar a mudança e implementá-la no seu dia a dia, existem várias fases de 

aceitação e a quebra da resistência, como no gráfico abaixo. 

                        Curva de Aceitação da Mudança 

 

Cada indivíduo precisa de um tempo próprio para passar pelas fases da 

curva de aceitação da mudança, mas os funcionários têm que ficar atentos para que 

isso não os afete e passe por essa fase, pois infelizmente hoje as empresas querem 

pessoas que estão do lado dela, se tiver alguém que só questione e seja do contra é 

dispensado e colocam outra pessoa no lugar que concorde com as novas condutas.  

Por isso que o papel do RH é importante nesse momento, para ajudar os 

colaboradores a passar por esses momentos de frustração e se estabilizar 

novamente. 

 

 



7 Considerações finais 

A partir das teorias e estudos dos autores citados ao longo do trabalho, foi possível 

verificar que as mudanças são necessárias para que consigam acompanhar o 

mundo atual. Nesse processo de mudança, há participação de diferentes agentes de 

trabalho para que os objetivos sejam alcançados e ao mesmo tempo ser facilitador 

para atingir todos os envolvidos na organização, pois as pessoas possuem grande 

valor e impactam nos resultados.  

A função do RH nesses momentos é desafiadora, pois é essencial ter uma 

visão estratégica para que a empresa se expanda globalmente, sendo necessário 

desenvolver também a capacidade das pessoas em aceitar a mudança, aprender a 

se adaptar e desenvolver-se através delas. 

Promover a modificação em termos de pratica, relacionado a gestão de 

pessoas, implica inicialmente em mostrar aos funcionários as intenções da 

organização para então fazer com que as pessoas percebam as contradições e 

cause efeitos positivos alavancando seus potenciais. O RH precisa trabalhar sobre a 

resistência das pessoas para a reconstrução da organização, mostrando as 

consequências positivas das transformações a fim de possibilitar que esse processo 

seja mais consciente e menos impactante.  
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