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AS PERSPECTIVAS DOS FUNCIONÁRIOS SOBRE AS NOVAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO: ESTUDO DE CASO 

 

1. Resumo 

 
A Pesquisa considera a contemporaneidade da temática das novas relações 

de trabalho na organização e, por ainda não existir muitos materiais disponíveis 
sobre o assunto, a pesquisa procurou contribuir para o debate acerca dos impactos 
causados na coletividade provocada pela introdução da reforma trabalhista de 
acordo com as perspectivas dos funcionários nas empresas brasileiras. Buscando 
destacar os elementos centrais que estruturam como o conceito de trabalho, a 
influência da cultura organizacional na formação de identidade pessoal e o papel 
que o trabalho tem na adaptação durante o processo de mudança organizacional, 
levando aprender em que medida se altera os padrões culturais e as relações de 
poder no interior das associações. Para tal, utilizou uma abordagem qualitativa, 
permitindo um exame detalhado das novas relações de trabalho no processo de 
mudanças organizacionais. A análise crítica do discurso permitiu a construção das 
perspectivas dos respondentes, cujo resultado consolida para os funcionários 
entrevistados, em sua maioria, garantem se sentir seguros ou porque veem as 
reformas nas leis como algo positivo ou porque a empresa reuniu todos e 
informaram às mudanças que ocorrerão na organização, mudanças essas que são 
benéficas para eles. 

 

2. Objetivo Final 

 
Identificar quais são as perspectivas dos funcionários sobre as novas 

relações de trabalho na organização. 
 

2.1. Objetivos Intermediários ou Específicos 

 
 Relacionar o conceito de trabalho com as experiências vivenciadas 

dos funcionários, permitindo compreensão das relações que são 
construídas na sociedade; 

 Identificar o papel que o trabalho cumpre durante o processo de 
mudança organizacional; 

 Tomar conhecimento das mudanças na lei com as novas relações de 
trabalho. 
 

3. Introdução 

  
A Reforma Trabalhista foi um dos assuntos mais comentados no ano de 

2017. Desde a sugestão da reforma até quando entrou em vigor, muito se discutiu 
e especulou sobre o assunto, mas alguém em questão sabia que seria atingido por 
ela, seja de forma positiva ou negativa: O trabalhador. 

Era comum ver nossos colegas de trabalho falando a respeito. Alguns 
concordavam entre si, outros discordavam veementemente, mas o assunto estava 
constantemente presente. 



 

Diante disso, pareceu desafiador identificar as perspectivas o trabalhador 
sobre a reforma trabalhista e suas nuances. 

No fim, os principais impactados serão empregados e empregador. Então 
buscamos conhecer qual seria o lado mais fraco da corda.  

Considerando a contemporaneidade do tema essa pesquisa se propôs a 
reunir a literatura sobre o assunto através de análise documental disponível e 
aplicação de entrevistas semiestruturada, respondendo à pergunta: quais são as 
perspectivas dos funcionários sobre as novas relações de trabalho na 
organização? cujo resultado consolida para os funcionários entrevistados, em sua 
maioria, garantem se sentir seguros ou porque veem as reformas nas leis como 
algo positivo ou porque a empresa reuniu todos e informaram às mudanças que 
ocorrerão na organização, mudanças essas que são benéficas para eles. 

 
4. –Metodologia 

 
A pesquisa aplicada foi à exploratória descritiva com levantamento 

bibliográfico, utilizando-se o método qualitativo e a qual se caracteriza também por 
ser estudo de caso. A partir daí, procurando compreensão da realidade de um 
episódio social complicado, feito por meio de entrevistas com protagonistas das 
eventualidades. 

A empresa a participar da etapa de avaliação da metodologia é do setor 
supermercadista presente no Estado do Espírito Santo. A rede é uma das maiores 
empresas do setor supermercadista do país, dispõe do maior número de lojas, 
especificamente 23 lojas, atendendo no estado, sendo três em Cariacica, uma em 
Guarapari, oito na Serra, quatro em Vitória, quatro em Colatina, duas em São 
Mateus e três em Vila Velha.  Por conseqüências, ocupando o 39º no ranking 
nacional de faturamento da Associação Brasileira de Supermercados, dado 
fornecido pela empresa em estudo. No entanto, o estudo será realizado somente 
nas lojas de Cariacica. 

A amostra utilizada no estudo em indagação foi composta por 12 
funcionários, sendo 04 de cada loja, de setores diferentes, deste a diretoria ao 
operacional. Ela classificou-se como não probabilística e determinada por 
conveniência, tendo em vista que foi selecionada a partir de critérios particulares e 
de acordo com a facilidade e disponibilidade de acesso a ela, tendo em vista 
depender da disposição dos entrevistados em fazer parte da pesquisa (SAMARA; 
BARROS, 2007). 

Os dados foram coletados via análise documental e entrevistas 
semiestruturadas. As entrevistas ocorreram nos meses de janeiro e março de 2018. 
Por fim, as entrevistas estiveram interligadas com os objetivos específicos e a teoria 
da pesquisa para garantir a credibilidade do trabalho.  Os dados coletados neste 
estudo foram alinhados com a entrevista, tendo o propósito de atender os objetivos 
da pesquisa e permitir um feedback à discussão. 

A técnica utilizada, no presente estudo, para analisar as questões 
qualitativas, foi à análise crítica do discurso, onde discurso permitiu a construção das 
perspectivas dos respondentes. 
 
 
 
 
 

https://www.sinonimos.com.br/feedback/


 

5. Fundamentação 

 
5.1. –Trabalho 

 
A compreensão do trabalho pode ser atingida a partir de várias perspectivas. 

Conforme Iamamoto (2001) o trabalho é uma prática indispensável do indivíduo, pois 
dissemina a satisfação de suas dificuldades perante outros indivíduos e a natureza.  
Engels (1876) justifica sua ideologia de que o trabalho além de ser uma prática 
indispensável de toda a vida do indivíduo, afirma que o mesmo criou o próprio 
homem. 

O trabalho é reconhecido no mundo todo como um direito básico das 
pessoas. Nota-se que o indivíduo ao se apresentar, pergunta um ao outro o que faz 
e onde trabalha. Apesar das diferenças entre as profissões e forma de prestar o 
serviço, todos possuem necessidades de garantir, por meio do trabalho, o próprio 
sustento e o da família, ocupando um espaço muito importante na vida de cada um, 
criando valor para sociedade. Apesar disto, conforme Ilda (2005), Silva e 
Vergara(2000) o trabalho apresenta uma relação de dissensão, pois para alguns é 
visto como algo penoso, impedindo-o de viver, mas para outros é visto como algo 
que dá sentido à vida, definido sua identidade pessoal e social. 
 

5.2. Mudança Organizacional 
 

Na contemporaneidade reside em um mundo globalizado. Tal prática tem 
ocasionado diversas e importantes alterações, principalmente no mundo do trabalho. 
Compreender as novas relações de trabalho requer uma avaliação criteriosa de seu 
impacto e das mudanças que provoca na organização. Deve-se considerar que as 
relações não podem ser separadas dos fatores humanos e do contexto 
organizacional.  

O indivíduo é fator que influencia toda a organização e é a base que ativa 
toda a estratégia organizacional, por meio de comprometimento e das competências 
desenvolvidas (Justa, 2016). Contudo, é o fator mais difícil de ser chefiado em um 
processo de mudança justamente por ser mais afetado. A preparação para este 
processo de mudança é de suma importância, pois pode trazer conflitos e 
relutâncias, uma vez que toda a sua rotina de trabalho a que estão familiarizados e 
que tendem a ter uma simpatia pode ser totalmente modificada.  

Nadler, Hackman e Lawler III (1983, p.267) acreditam que existem alguns 
aspectos frágeis para introduzir uma mudança organizacional baseados no conteúdo 
da mudança estrutural, nas pessoas e em seus comportamentos e no processo de 
execução. Com o objetivo de executar com eficiência e eficácia as mudanças, com 
custo mínimo para a organização, ao analisar a situação, há um direcionamento em 
focar em outros conceitos como refazer os planos dos processos, da estrutura 
empresarial e a redistribuição de mão de obra, provocando uma desvalorização do 
impacto das mudanças para as pessoas. 

 
A maioria das tentativas de executar um novo pensamento de trabalho 
fracassa nas empresas porque não adianta somente elaborar novos termos, 
métodos e princípios, é fundamental acima de tudo integrar uma nova 
mentalidade nas pessoas”.(Ballé e Ballé, 2007apud Justa,2016, p.21) 

 
 
 



 

5.3. Cultura organizacional na formação de identidade pessoal 

De acordo Chiavenato (2003) com a experiência de Hawthorne realizada 
entre1927 e 1932, sob a liderança de Elton Mayo, o assunto Cultura Organizacional, 
e os valores compartilhados no interior da organização, passou a ter relevância para 
os estudiosos. Segundo Deal e Kennedy (1982),a cultura está consideravelmente 
relacionada ao desempenho organizacional; que as organizações com cultura forte 
apresentam melhor desempenho. 

Quando se busca conhecer a identidade de alguém, é muito comum ouvir 
resposta, o nome da pessoa e a empresa na qual trabalha. Nota-se que essa 
resposta é mais relevante na construção da nossa identidade, do que outros como à 
nossa idade, linhagem, estado civil, entre outros (Hogg& Terry, 2000). 

Conforme Silva e Vergara (2000)a identidade vista como um evento social é 
construída, mantida e modificada através do relacionamento entre as pessoas ao 
compartilhar objetivos, regras, valores, culturas e assim por diante. Com o passar do 
tempo o indivíduo assume uma conduta moldada pela organização, iniciada no 
momento de sua inclusão na empresa, onde são dadas as orientações que devem 
ser seguidas, favorecendo a absorção de determinadas maneiras de pensar e agir, 
ativando uma identidade que tende a ser preservada. 

 
6. Resultados, Análise e Discussão 
 

Com intuito de responder o problema de pesquisa sugerido, os dados 
coletados de antemão foram analisados, por meio da análise de categorias, que, 
conforme Bardin (2011), a opção pela análise categorial se alicerça e é a mais 
aconselhável em situações quando se quer estudar princípios, opiniões, conduta e 
crenças, através de dados qualitativos. Portanto, a compreensão dos dados 
coletados só foi possível a partir do método de análise crítica do discurso, 
respaldada pelas observações realizadas na rede de supermercado em Cariacica.  

O processo de formação das categorias se concretizou a partir da análise 
prévia das entrevistas, buscando identificar nas falas dos entrevistados alegações 
iniciais de análise, assim, dando origem a cinco grandes categorias, que se 
mostraram mais consistentes e reveladoras com relação à percepção do funcionário 
sobre a nova reforma trabalhista na organização. Assim, as categorias ficaram 
ordenadas como: trabalho, mudanças organizacionais, cultura organizacional, os 
benefícios e o sentimento de segurança. Segue uma descrição sucinta na tabela a 
seguir. 

 
Tabela 01: Categoria e descrição da categoria  
 

Categoria  Descrição da Categoria 

Trabalho Esta categoria traz informações sobre o 
conceito do trabalho e grau de importância que o 
mesmo tem na visão do entrevistado. 

 

Mudança 
Organizacional 

Esta categoria traz informações sobre as 
possíveis mudanças ocorridas dentro da organização 
devido à implantação das novas leis trabalhistas, e como 
a instituição tenha posicionado neste processo de 
mudança. 



 

Cultura 
organizacional 

Esta categoria traz informações sobre a cultura 
organizacional e como o mesmo tem influenciado na 
formação da identidade pessoal. 

Benefícios Esta categoria traz informações sobre os 
possíveis benefícios que o entrevistado considera ter 
com as novas leis trabalhistas. 

Sentimentos 
de segurança 

Esta categoria traz informações sobre os 
possíveis sentimentos de segurança que o entrevistado 
considera ter com as novas leis trabalhistas. 

Fonte: elaboração própria dos autores. 
 
Adiante, cada uma das cinco categorias identificadas a partir das análises da 

pesquisa de campo será apresentada detalhadamente, com a análise e discussão 
dos resultados obtidos em cada uma delas. 

 
 

6.1. Trabalho 

Conforme Ilda (2005), Silva e Vergara (2000) o trabalho apresenta uma 
relação de dissensão, pois para alguns é visto como algo penoso, impedindo-o de 
viver, mas para outros é visto como algo que dá sentido à vida, definido sua 
identidade pessoal e social. Em concordância com afirmação, a pesquisa de campo 
revela esta dissensão, ou seja, a compreensão do trabalho atingida a partir de várias 
perspectivas. “[...]. Trabalhar nos dias de hoje é questão de necessidade, pelo 
menos pra maioria. Existe para satisfazer necessidades básicas humanas como, 
comida, abrigo, transporte, lazer”. Funcionário 3. Já o Funcionário 9 diz: “Hoje eu 
trabalho por prazer e por realização pessoal. Na verdade, o trabalho é o melhor 
instrumento de realização de nossas conquistas materiais e espirituais [...]”. 

 
Trabalho é algo mais social, é tipo algo obrigatório na sociedade. Você só é 
importante se desempenhar uma função, se você tem um emprego você é 
responsável, digno, tem crédito na praça. Se você não tem, com certeza 
você não será nada disso. (Funcionário 4). 
 

Conforme a pesquisa de campo foi possível notar que o trabalho é 
reconhecido pela grande maioria como um direito básico das pessoas, apesar das 
diferenças entre as profissões, e forma de prestar o serviço, todos têm necessidades 
de garantir, por meio do trabalho, o próprio sustento e o da família, ocupando um 
espaço muito importante na vida de cada um, criando valor para a sociedade. 

 
 

6.2. Mudança Organizacional 

Segundo Costa (2008) as pesquisas sobre o processo de mudança 
organizacional vêm crescendo gradativamente, validando a preocupação das 
empresas em sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo. Tais pesquisas 
podem até auxiliar no planejamento e na obtenção de sucesso durante este 
processo, mas o indivíduo exerce um papel primordial no resultado. Mudar é um 
grande desafio, mas é um princípio de melhoria. 

     A contemporaneidade reside em um mundo globalizado. Tal prática tem 
ocasionado diversas e importantes alterações, principalmente no mundo do trabalho. 



 

Compreender as novas relações de trabalhos requer uma avaliação criteriosa de seu 
impacto e das mudanças que provoca na organização. Deve-se considerar que as 
relações não podem ser separadas dos fatores humanos e do contexto 
organizacional. A pesquisa de campo revela que a empresa estudada busca sempre 
orientar as decisões, organizar e gerenciar o processo de mudança. 

Segundo o Funcionário 12, com cargo de liderança, não houve muitas 
mudanças em relação às novas leis trabalhistas na organização, mas as poucas que 
tiveram no setor, sempre procuraram manter toda a equipe informada das mesmas. 
Ressalta que para todas as portarias que a empresa vai acatando, há reunião com a 
equipe. Inicialmente os pontos que foram alvos de modificações foram cargas 
horárias, folgas e banco de horas, que antes era com sessenta dias e hoje é com 
seis meses. 

As mudanças foram bem aceitas pela equipe. Eu acredito que depois do 
evento o desempenho dos funcionários aumentou, principalmente porque 
antes a empresa era obrigada a pagar 50% da hora extra ao colaborador, 
hoje já não tem mais isso, então o colaborador prefere a folga. Ele pode 
usar o dia de folga para resolver questões pessoais, mas antes eu tinha que 
pagar metade e, por isso, a empresa acabava não liberando para não ter 
esse gasto desnecessário. Hoje ajuda ao colaborador que faz suas horas 
trabalhadas e consegue o dia de folga. Só tivemos bons resultados com 
isso. (Funcionário 12). 

 
Aqui, no trabalho, já fizeram uma reunião sobre a reforma trabalhista, mas 
como as pessoas aqui não têm conhecimento desse assunto, elas reagem 
com frases do tipo: “Ah, beleza. Ok. Tudo bom. É isso aí que vai acontecer”. 
Elas pensam assim: “Pra mim não vai impactar tanto assim”, mas, de certa 
forma, vai impactar todo mundo. Mas já tivemos sim, reuniões a respeito. O 
que mais foi dito foi à questão da folga da gente. Como a gente trabalha 
numa rede bem forte de comércio, a gente tem apenas um dia de folga. 
Com isso aí, deu uma ajuda em nossa folga. Foi mais importante para 
gente, em muitas aspas. Fora do âmbito da empresa, vejo que as pessoas 
frisam mais a questão da aposentadoria, mas em relação às coisas boas, 
folga e sindicato, não comentam tanto assim. (Funcionário 1). 

 
6.3. Cultura Organizacional 

O foco central desta categoria está relacionado à colaboração da percepção 
da identidade a partir da singularidade cultural da organização estudada. Sob essa 
ótica, a identidade refere a quem somos e a cultura transparece os valores que 
instrui o entendimento do indivíduo, no entanto, dialogar sobre cultura resulta o 
diálogo sobre a amplitude de apropriação do ser à realidade da coletividade no qual 
está introduzido.  

A cultura, com a concepção do conceito social e regulamentar, possibilita 
que o coletivo se consolide ou se fragmente. A cultura evidencia os valores e as 
crenças que cada um compartilha entre si. Tais valores são perceptíveis através de 
símbolos, rituais, histórias, dentre outras formas, direcionado os indivíduos de uma 
determinada cultura na forma de pensar, comportar e tomar decisões. As pessoas 
são basicamente um ser de cultura.  

Goffee e Jones (1998) afirmam que o indivíduo influencia a organização e é 
influenciado por ela, e que a cultura organizacional é o que determina o modo como 
às decisões são tomadas e como serão gerenciadas. 

Segundo Wagner III e Hollenberck (2006), no processo de ajudar a criar um 
sentimento mútuo da vida da organização, a cultura organizacional desempenha a 
função de dar uma identidade organizacional, facilita o compromisso coletivo, 



 

promove a estabilidade organizacional e molda o comportamento ao ajudar 
membros a dar sentindo a seus ambientes. 

  Ao fazer a indagação do conceito de cultura organizacional sob o ponto de 
vista dos funcionários com perspectivas diversas, foi possível notar que na maioria 
deles há, de alguma forma, uma aproximação com o conceito de identidade. 

Com a pesquisa em campo foi possível notar que a grande maioria nos 
aspectos da influência da cultura na formação da identidade, dos doze 
entrevistados, nove entrevistados afirmam que é muito comum ouvir como resposta, 
o nome da pessoa e a empresa na qual trabalha, quando se busca conhecer a 
identidade de alguém. Nota-se que essa resposta é mais relevante na construção da 
identidade pessoal, do que outros como à nossa idade, linhagem, estado civil, entre 
outros. 

 
6.4. Benefícios 

O foco central dessa categoria, contudo, é trazer informações sobre os 
possíveis benefícios que os entrevistados consideram ter com as novas leis 
trabalhistas. A pesquisa de campo revela e permite compreensão atingida a partir de 
várias perspectivas. 

O Funcionário 01 afirma que este é um momento de crise muito forte no 
país, que acabou gerando muitos problemas, tanto econômicos quanto de 
estabilidade. Muitas pessoas perderam o emprego, e a reforma trabalhista é uma 
forma que governo utilizou de tentativa para melhorar esse problema, mas que, em 
sua opinião, é solução de “meio termo”. Ressalta que a reforma traz pontos bons e 
pontos ruim, porque pessoas podem se prejudicar em relação tanto a previdência, 
porque a reforma da previdência também está estabelecida com a reforma 
trabalhista, com o aumento da terceirização, que ocasiona a redução dos direitos 
dos trabalhadores, por fim gerando impacto na arrecadação da Previdência. Pontua 
que a boa é a questão dos sindicatos, na qual não precisa ficar pagando aquela taxa 
obrigatória para o sindicato e esse direito de ter essa liberdade é muito bom. 

    Conforme o Subgerente (funcionário 05) a reforma teve muitos pontos 
bons, o que foi válido. A flexibilidade que dá hoje em relação a carga horária dá para 
atender ao anseio do próprio colaborador. Antes o sindicato interferia tanto, mas que 
em sua opinião interferia para os interesses do sindicato, acreditava que o mesmo 
não tivesse interesse pelo colaborador ou pelo empregado.  Relata que pensa muito 
no “em como”: em como fazer para manter a equipe unida, em como liderar em meio 
de processo de mudanças. Ressalta que a reforma trabalhista favoreceu em parte, 
principalmente na parte contabilização de horas extras prevendo flexibilidade na 
compensação de horas, assim permitindo mais segurança aos empregados e 
empregadores, uns dos motivos de reclamações em processos judiciais indevidos. 
No contexto geral, porém, não via pontos negativos na legislação, acredita que 
essas observações de negatividade e impacto só poderão ser vistas com o tempo. 

 
Um dos benefícios que considero importante é a flexibilidade de negociação 
com a reforma os acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação, 
permitindo assim negociação de condições de trabalho diferentes das 
previstas em lei. Uma coisa que sinceramente não gostei na reforma, 
possibilidade de trabalhar nos dias de feriados e não receber a mais, como 
é de comum. Isso porque terei o dia de folga em outra data. Mato-me de 
trabalhar no dia de pico, e me folgo num dia considerado de pouco 
movimento, muito conveniente para empresa, não pra mim. (Funcionário 
06). 



 

 
Conforme a pesquisa em campo foi possível notar que a grande maioria nos 

aspectos de benefícios, destacou folgas, contribuição sindical e o banco de horas. 
 

6.5. Sentimento de segurança 

O foco central dessa categoria, contudo é trazer informações sobre os 
possíveis sentimentos de segurança que os entrevistados consideram ter com as 
novas leis trabalhistas. A pesquisa de campo revela e permite compreensão atingida 
a partir de várias perspectivas. 

 
Creio que a equipe esteja segura, não vejo nenhuma insatisfação ou 
insegurança por parte deles. Algumas dúvidas que os funcionários vão 
trazendo pra gente, o setor busca esclarecer. Eu até estudo quando não sei 
a resposta de forma imediata além do mais é algo novo e, assim como eles, 
eu também estou me adaptado. Até baixei a nova reforma  trabalhista 
no celular, assim vou tirando as minhas dúvidas e esclarecendo os 
questionamentos dos outros. (Funcionário 05). 
 

O funcionário 07 relata que não se sente seguro porque se encontra 
trabalhando de carteira assinada há 03 anos. Ressalta que é período de 
insegurança total, muito desemprego, mudança no direito que foram conquistados 
com tanta dificuldade, mas afirma que a insegurança maior é de não saber o dia de 
amanhã e na possibilidade de entrar em outra empresa que já aderiu praticamente a 
todos os pontos da reforma trabalhista, tem pontos positivos, mas também tem 
vários pontos que não são legais.  Supondo sua permanência na empresa, alega 
que sinta plenamente segura, devido à comunicação transparente que a empresa 
aderiu. Mas acredita que lá fora o sentimento de segurança não seja o mesmo, 
porque algumas empresas já aderiam à diminuição da carga horária e com isso, 
diminuiu os salários.  

 

O funcionário 08 ressalta que “risco todo mundo corre, com ou sem a 
reforma, principalmente por causa da crise, mas eu não sei dizer se, por causa da 
reforma, eu corro algum risco dentro da empresa”, mas afirma com toda certeza que 
não sente nem um pouco seguro. Desabafa que a cada dia que passa escuta em 
melhoria e que este é o principal objetivo do governo, segundo as mídias, com ar de 
risos pede desculpas e afirma que não acredita. Para ele melhoria é tirar de onde 
tem excesso e colocar onde está em falta, não o contrário.  

 

Respalda ainda que a palavra segurança seja algo que está entrando em 
extinção no nosso país. 

Conforme a pesquisa em campo é possível notar que dos doze 
entrevistados na categoria sentimento de segurança, sete afirmam a falta de 
segurança, devido a implantação da nova Reforma na organização, a grande 
maioria ressalta a preocupação caso a empresa adote o trabalho intermitente. 

 
Caso eu trabalhe no mês no regime intermitente e receber menos que um 
salário mínimo, eu tenho que pagar a contribuição para a Previdência do 
meu bolso. Isso traz muita insegurança, em saber que tenho a possibilidade 
de não saber o valor x que vou receber no final do mês. “As contas vêm, e 
elas não perguntam se eu tenho dinheiro suficiente ou não para sua 
quitação”. (Funcionário 8). 
 
 



 

 

7. Conclusão 

De acordo com os dados coletados, há uma divisão proporcional de 
opiniões, porém boa parte dos colaboradores disseram ter estudado de alguma 
forma as alterações propostas na nova reforma e, quase todos esses tenderam a 
concordar que a reforma é mais positiva para o funcionário que negativa. 

Também fica claro que todos analisaram as mudanças procurando aplicá-las 
ao coletivo, não somente em benefício próprio. 

Um ponto onde 100% (cem por cento) dos entrevistados concordaram é que 
sua visão só será justificada ou contradita com o passar do tempo, já que ainda é 
cedo para ser exato nas observações acerca do tema. 

Na categoria Trabalho, foi unânime a visão que os entrevistados têm. De 
alguma forma, seja por prazer ou por amparo às necessidades de cada um, o 
trabalho tem papel fundamental na vida de cada um. Não houve, por exemplo, quem 
colocasse o trabalho no âmbito da obrigação. 

Não houve muitas mudanças na organização, mas as poucas que houveram 
foram informadas aos colaboradores através de reuniões com a equipe. Esta 
informação foi confirmada por todos os entrevistados. Carga horária, banco de horas 
e folgas foram os pontos modificados até o presente momento e foram bem aceitas 
pelos funcionários. 

Há uma identificação entre o nome da empresa e a identidade do 
funcionário. Alguns disseram ser identificados pela marca e um chegou a dizer que 
já o tratou como “bom funcionário”, sem mesmo o terem visto trabalhar, 
simplesmente porque o atendimento na loja em que trabalha é pela pessoa que o 
classificou assim, considerado ótimo. 

Na categoria benefícios, embora alguns considerem a reforma um 
retrocesso, a contribuição sindical não mais obrigatória, a maior flexibilidade na hora 
de negociação das férias e a conversão do banco de horas em folga foram os 
benefícios mais citados e identificados pelos entrevistados. Houve, em contrapartida, 
um ponto negativo citado, que de acordo com o funcionário, a possibilidade de 
trabalhar nos feriados sem receber adicional, já que vai folgar em outro dia, como 
compensação. 

Para quem exerce cargos de gestão, não há insegurança por parte dos 
funcionários. Essa certeza se dá devido às reações de compreensão a cada reunião 
com as equipes. Já para os cargos mais operacionais, existem certos níveis de 
insegurança, em sua maioria apoiada na falta de conhecimento acerca do assunto. 
Aqueles que se informaram um pouco mais a fundo sobre o assunto sustentam que 
a Reforma é um mal necessário, e que riscos podem haver, mas que não é intenção 
prejudicar o trabalhador. 

Em ambos os casos há cautela por parte de todos e ainda prevalece o que a 
empresa disse numa das reuniões: “aqui pouco será modificado. Não se fala em 
demissões ou contratações temporárias. Apenas em banco de horas e folgas. Se 
houverem novas mudanças, esperamos continuar sendo informados”. (Funcionário 
11). 

A partir do exposto sugerem-se pesquisas que meçam o impacto das novas 
leis no desempenho organizacional a partir do método quantitativo, levando em 
consideração o fluxo de caixa, rotatividade de funcionários e seu nível de satisfação 
com a empresa. 
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