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RESUMO 

 

Uma mudança organizacional requer o planejamento e o gerenciamento de toda e qualquer 

organização para que seus impactos não sejam danosos às pessoas que ela compõe. A mudança 

na organização envolve a cultura da mesma, que por sua vez, é repassada a todos os membros. A 

definição de modelos e estratégias que norteiam as tomadas de decisão da empresa envolve a sua 

cultura. Uma mudança organizacional pode se caracterizar por diversas formas. As políticas e 

diretrizes nesse processo podem trazer objetivos lucrativos no mercado ou adequação a este. Mas 

a preocupação com o trabalhador deve ser primordial para o bom funcionamento da dinâmica 

organizacional. Através da cultura e da mudança, é possível compreender o vínculo e o 

comprometimento que o individuo estabelece dentro da organização. É apresentada a inter-

relação entre estes temas sob a perspectiva da Psicologia e o papel do Psicólogo nesse contexto. 

Identificou-se com esse estudo diversos fatores e objetivos da organização, mas que é 

preciso transformar-se para sua sobrevivência no mercado de trabalho. Porém, essa dinâmica 

deve ser estratégica a fim de não gerar danos ao individuo enquanto pessoa, nem a organização 

que visa manter-se, ao mesmo tempo que, visa também, a satisfação de seus colaboradores. A 

atuação do Psicólogo se tona de cunho fundamental no acompanhamento do individuo através de 

intervenções no trabalho deforma que a mudança venha a ser superada da melhor maneira para 

ambos, empresa e trabalhador. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos de mudança podem gerar no indivíduo expectativas positivas e/ou negativas. 

No contexto das organizações de trabalho não é diferente, porque é exigida às pessoas a 

capacidade de se adaptar às novas estruturas surgidas em decorrência de transformações que 

acontecem continuamente, que podem ser favoráveis ou não ao empregado. 

Tais mudanças podem envolver questões gerenciais, a cultura da organização, aplicação de 

novos procedimentos, dentre outros. Quando se observa o comportamento do trabalhador nesse 

contexto, é possível perceber de que forma esses novos modelos podem interferir em sua prática, 

já que estas transformações podem atingir qualquer profissional, tanto os que ocupam cargos 

operacionais quanto aqueles que atuam em cargos gerenciais. 

Desta forma, o planejamento da gestão de pessoas é uma ferramenta essencial para ajudar 

no processo de implementação destas mudanças. O Psicólogo das Organizações e do Trabalho 

pode atuar diretamente com a gestão da empresa no que diz respeito aos colaboradores frente  

às mudanças, direcionando os gestores na implantação de métodos práticos que auxiliem os 

indivíduos a desenvolver seus trabalhos da melhor maneira possível. Poderá também ir 

diretamente aos empregados, negociando com os mesmos sobre as mudanças e questões de 

adaptação de forma transparente e que proporcione um conforto maior para este. 

A relação do sujeito com o trabalho passa a ser relevante para a Psicologia por refletir na 

forma como o trabalho está organizado na vida do indivíduo, onde este passa uma parte 

significativa de sua vida. 

Sob este olhar, o objetivo deste estudo é compreender como funciona o processo de 

mudança, perpassando sobre a cultura organizacional que é a raiz da mesma. Compreender 

também, de que forma os indivíduos internalizam este processo na prática do seu trabalho, bem 

como se sentem e interagem com a organização frente a qualquer tipo de mudança que venha a 

ocorrer. O comprometimento com o trabalho e o vínculo que este tenha com a organização irá 

trazer respostas a tal processo. 

Os objetivos específicos são: compreender o processo de mudança no contexto 

organizacional partindo do principio base de toda organização que é a cultura organizacional; 

esclarecer os possíveis procedimentos a serem adotados pela organização ao lidar com a gestão 

da mudança; destacar como o trabalho pode ser internalizado e entendido pelo individuo através 

do seu comprometimento e vínculo com a organização. 

A pesquisa é desenvolvida através de uma revisão bibliográfica, tratada a partir de artigos 

científicos e livros relacionados ao tema. 
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O trabalho está organizado em três partes, sendo que a primeira parte apresenta os conceitos 

da cultura organizacional para a compreensão de uma mudança organizacional. A segunda parte 

é discutida o processo em si de mudança, indo desde a sua constituição até suas possíveis 

consequências. A última parte é dada enfoque sobre o comprometimento do individuo com seu 

trabalho e com a organização, de que forma seu vinculo traz respostas a todo o processo de 

mudança, seja de natureza estrutural ou de procedimentos, ferramentas e novos modelos de 

trabalho. 

 

2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Cada organização apresenta particularidades que dão conta não só dos seus objetivos, mas 

expressam a sua identidade perante o público interno e externo. Para acessar tais características, 

cabe ao psicólogo organizacional pesquisar sobre os seus valores, costumes e processos. 

Sucesso (2002), esclarece que as vastas interações humanas que ocorrem na convivência 

dos indivíduos de uma organização intensificam valores e crenças que motivam comportamentos 

individuais e coletivos. A estes fatores, dá-se o nome de cultura organizacional. 

Schein  (apud Gomes, 2000), define a cultura organizacional como sendo um modelo de 

conceitos básicos partilhados pelo grupo no qual o mesmo aprendeu através da adaptação externa 

e interna, que são repassados aos novos membros da organização. 

 Lacombe (apud Sousa, 2013), diz que a cultura refere-se ao modo como a organização 

vive, pois define padrões, ações e comportamentos que direcionam a organização. 

Cultura organizacional representa uma força que impulsiona os membros a agir, dando 

direção e domínio na organização e possui elementos que compõem este conceito como rituais, 

mitos, valores, crenças, novas regras, símbolos e emoções (NAVES; COLETA, 2003). 

Com estas definições, é possível entender como a cultura exerce um grande impacto sobre a 

organização. A maneira como ela se porta, a forma de pensar e agir e o seu poder de 

diferenciação perante às demais organizações,  

Assim, é possível afirmar que a cultura representa regras embutidas que direcionam o 

comportamento de tais membros em seu cotidiano e orientam suas ações para os objetivos 

(REZENDE; FREITAS; SILVA, 2011). Corroborando com esta idéia, Russo (2010), diz que a 

cultura, quando gerenciada corretamente os membros produzem mais esforço, maior criatividade 

e melhor desempenho organizacional. 

Quanto à sua transmissão, a cultura organizacional dar-se através de um líder ou fundador, 

aquele que repassa a um membro e, dessa forma, aos demais de toda organização. Nesse ponto, o 
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papel do líder é de grande importância para a mesma, já que nele está o seu comportamento, 

pensamentos enquanto pessoa que vão impulsionar suas atitudes (TEIXEIRA, 2006) 

Em relação a suas funções, a cultura apresenta diversas, sendo as mais comuns aquelas 

perceptíveis ao ambiente externo, como a integração interna, a qual intensifica a união do grupo 

onde a empresa cria sua identidade interna, a integração externa, por meio da qual a organização 

reage à mudanças de maiores proporções e como realiza suas metas (TEIXEIRA, 2006).  

De forma mais detalhada, Wagner III (apud Castiglia, 2004, p. 04)     enfatiza quatro 

importantes funções da cultura organizacional: “dar aos membros uma identidade organizacional; 

facilitar o compromisso coletivo, promover a estabilidade organizacional e moldar o 

comportamento ao ajudar os demais a dar sentido ao seu ambiente”. 

Fica claro que a dimensão da cultura é muito maior do que simplesmente direcionar a 

organização quanto ao poder de decisão. Mais que isso, ela é incorporada aos indivíduos que ela 

compõe. O individuo carrega consigo, além de suas características pessoais, a forma da empresa 

na qual atua.  Suas funções trazem benefícios para ambas as partes, tanto à organização quanto 

aos seus colaboradores, por melhorar o comprometimento da organização e aumentar a 

frequência do comportamento dos indivíduos.  

Pode-se afirmar que, a cultura é o que vai diferir uma organização da outra e essa é a 

característica mais marcante de qualquer organização. É através dela que os membros 

sobrevivem, socializa-se e modifica-se com a mesma. Porém, a cultura também traz algumas 

disfunções para a organização. Dentre elas está a criação de barreiras para a mudança. Isso 

porque os membros já estão adaptados e integrados, produzindo comportamentos específicos. 

Quando existe uma mudança, pode provocar rigidez e resistência, uma reposta já esperada por se 

tratar de algo novo. (BACKES, 2011). 

Backes (2011), ainda conclui que outra disfunção relacionada à cultura é a criação de 

conflitos internos oriundos da própria organização. São subculturas que acabam desenvolvendo 

valores distintos da organização e, consequentemente, afasta o subgrupo dos demais, impactando 

nas relações externas. 

Diante disso, para saber se uma cultura esta funcionando de forma certa ou errada, faz-se 

necessário toda uma análise do contexto no qual a mesma está inserida, como o ambiente em que 

ela atua bem como, a maneira como pretende agir com suas estratégias. É preciso avaliar a 

melhor forma de dirigir os negócios de acordo com os objetivos da empresa, sempre lembrando 

do importante compositor da mesa estrutura que é o indivíduo que a compõe. Desta forma, 

poderá verificar se a cultura está atuando de forma satisfatória ou não de acordo com seus 

resultados (SOUSA, 2013). 

A importância de se estudar cultura organizacional dá-se pelo fato dela ser o fator 

primordial que mostra as múltiplas facetas da empresa, aquilo que dá sentido à sua existência, 
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que se mostra ao mercado de trabalho e que faz com que seus membros existam, vivenciem 

experiências e compartilhem seu crescimento. Sobre essa visão, uma cultura também pode 

caracterizar-se como forte ou fraca, aquela que vai estimular ou prejudicar sua manutenção no 

mercado a depender de como será aplicada e, principalmente, absorvida por seus colaboradores.  

Uma organização que possui uma cultura resistente às mudanças dificilmente conseguirá se 

manter no mercado de trabalho em relação a uma empresa que busca sempre inovar, agregando 

novos modelos de trabalho que atendam as expectativas de seus colaboradores. Pode-se, então 

afirmar, que uma organização pode ter uma cultura forte ou fraca, mas não significando que deve 

modificar-se sempre, haja vista que, para isso, é necessário adaptação dos membros da 

organização quanto à metodologia, novas formas de trabalho, aceitação por grande parte de seus 

colaboradores, dentre outras, pois a cultura impacta diretamente no comportamento dos mesmos 

(SOUSA, 2013). 

Tanure  (apud Diniz; Oliveira; Quevedo, 2004), infere que uma cultura forte pode levar ou 

não o crescimento e sucesso desejado de uma organização como também pode não significar 

eficiência. Uma cultura muito forte pode ser mais difícil de modelar e reparar os erros de uma 

organização.  

Para Dubrin (2006), uma cultura forte é mais fácil de guiar o comportamento do grupo. 

Robbins (2005) infere que uma cultura forte os valores são aceitos amplamente, bem como 

compartilhados por todos do grupo, criando intensidade e clima interno. Já quando uma cultura 

forte é exercida de forma rígida, pode causar impactos negativos em toda organização, como uma 

desmotivação geral do grupo, falha na comunicação interna, relação interpessoal insatisfatória. 

Sobre essas definições, é possível perceber que uma cultura forte possui uma característica 

inconfundível que é a partilha uniforme de todos os valores, crenças, práticas e comportamentos 

por todos os seus membros. É através dessas respostas positivas que a mesma ganha mais 

motivação e força para continuar crescendo e atendendo às expectativas do mercado e de seus 

colaboradores. Sua grande vantagem é que, é facilmente percebida pelos que estão fora da 

cultura, através de respostas do grupo, como por exemplo, colaboradores mais felizes com o seu 

trabalho e felizes por fazer parte de uma organização que o valoriza.  

 Apesar de ser mais fácil de conduzir os processos que norteiam a missão e objetivos da 

empresa e adquirir respostas rápidas pelo grupo, é necessário ter cuidado com tamanho 

crescimento, pois empresas que tem sucesso, à medida que crescem, podem perder a essência que 

a levou ao sucesso. Por isso a relevância e cuidado ao aderir a uma cultura bastante conservadora 

que é difícil a moldar e aberta às novas transformações, caso necessário (RUSSO, 2010). 

Ainda assim, as organizações com culturas fortes conseguem boa atuação quando os 

objetivos são alinhados, os membros motivados por um trabalho compensador e quando a 

organização valoriza o individuo. 
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Quanto à cultura fraca, Tanure (2007), diz que pode desnortear os objetivos da empresa, no 

qual os colaboradores podem ir de lado oposto ao desejado pela organização. Na visão de Dubrin 

(2006), uma cultura fraca fornece apenas diretrizes aos membros. 

Uma cultura fraca, portanto, pode ser aquela que aceita e permite mudanças com maior 

facilidade, diferentemente da cultura forte, que para adotar uma mudança rever vários aspectos 

que impactem o mínimo possível em sua identidade.  

As culturas fracas apresentam baixo índice de divergência entre os membros e baixo 

impacto no comportamento e, além disso, não esta agregada a todos os integrantes da 

organização. Ou seja, são oriundas das subculturas que se formam internamente na mesma. 

Também é de destaque em uma cultura fraca, a confusão a respeito das metas e objetivos da 

empresa, não ficando claras quais decisões e princípios devem ser guiados, além de proporcionar 

baixo desempenho e conflitos  (SILVA, et al, 2007). 

Geralmente a cultura fraca é vista em uma empresa de pequeno porte ou jovem que aderem 

às constantes mudanças a fim de se estabelecer no mercado, havendo falhas e lacunas nos 

procedimentos  (FERREIRA, 2012) 

Diante disso, pode-se afirmar que uma cultura forte ainda é a mais apropriada para a 

organização do que uma cultura fraca, pois os fundadores ou lideres, em seu cotidiano podem 

lidar diretamente com seus colaboradores através de práticas de relacionamento para que 

obtenham retorno do grupo e isso fortalece a organização.  

Com a globalização, o maior acesso às informações e o aumento da competitividade, as 

organizações sentem necessidade de se adaptar às novas exigências, propondo mudanças que 

passam da estrutura para a própria cultura, sendo esta segunda mais improvável em casos de 

organizações regidas por culturas fortes. 

A chamada mudança organizacional pode então, ser entendida como “a passagem de um 

estado para outro. È a transição de uma situação para outra situação diferente. Mudança 

representa transformação, perturbação, interrupção, fratura” (CHIAVENATO, 1996, p.24). 

Tal mudança que ocorre na relação entre a organização e o ambiente, pode conter duas 

vertentes: uma que se ocupará em modificar as estruturas e outra que focará nas modificações 

comportamentais, o nível do individuo ou do grupo (BERTERO, 1976). 

 

3. MUDANÇA ORGANIZACIONAL: características e implicações 

 

Diversas transformações têm sido comum no mundo moderno de acordo com as variadas 

modificações e com a globalização. No caso das organizações, as mudanças ocorrem de forma 
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inevitável. Tudo isso por conta, também, da competitividade acirrada e da consolidação de novas 

potências. (SALES; SILVA, 2009) 

Desta forma, o desafio de mudar enfrentado pelas organizações, tem se destacado com 

maior intensidade e força, haja vista todo o contexto dinâmico em que se inserem. Como sua 

definição é abrangente, faz-se importante definir o foco de análise e objetivos para que se estuda 

o tema, já que qualquer alteração que afete a organização pode se caracterizar como uma 

mudança organizacional. (SOUZA et al. 2009) 

 Na visão de Soto (apud Sales; Silva., 2009), diz que a mudança é um longo caminho a ser 

percorrido e que deve-se aprender a lidar com ela para viver bem. Para Wood (2004), a mudança 

organizacional é toda e qualquer transformação de caráter estrutural, institucional, estratégica, 

cultural, tecnológica, humana ou de outro aspecto, que pode gerar impacto no indivíduo ou no 

grupo da organização. Já para Araújo (1982), a mudança organizacional é qualquer alteração 

significativa e planejada, executada por pessoas internas ou externas à organização, que tenha o 

apoio de uma administração e atinja todos os campos: comportamental, tecnológico e estratégico. 

A mudança organizacional tem chamado a atenção de vários autores pelas suas variadas 

definições. A definição de mudança proposta por Lima e Bressan (2003, p. 25) enfatiza melhor o 

que seria a mudança organizacional de forma mais abrangente. A mudança é definida como: 

 

[...] qualquer alteração, planejada ou não, nos componentes organizacionais - pessoas, 

trabalho, estrutura formal, cultura - ou nas relações entre a organização e seu ambiente, 

que possa ter conseqüências relevantes, de natureza positiva ou negativa, para a 

eficiência, eficácia e/ou sustentabilidade organizacional.  

 

Essa definição aborda a mudança como sendo algo que afeta todos os patamares da 

organização, de forma interna e externa, a nível da organização e do individuo, ou seja, 

praticamente impossível não interferir no comportamento do sujeito e em suas relações de 

trabalho. 

A mudança ocorre de forma contínua, em vários aspectos vivenciais, e que os sujeitos 

devem estar preparados para a adaptação às novas condições de trabalho. Neste contexto, as 

pessoas precisam adequar-se aos modelos e processos da organização para desempenhar suas 

atividades (BRESSAN, 2000). 

Assim, o momento atual que as organizações vivem tem sido influenciado pelo ambiente 

externo que acaba levando às mudanças internas, podendo envolver alterações planejadas ou 

necessárias para esta organização. Essas alterações costumam despertar reações favoráveis ou 

não à estrutura da organização. Isso pode variar consideravelmente através da forma que tais 

mudanças são estabelecidas dentro da empresa. 
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Geralmente, as mudanças podem trazer prejuízos para ambas às partes sejam para empresa 

ou para o empregado no que diz respeito à adaptação, aplicação de uma nova ferramenta de 

trabalho, mudança de função, mudança de gestor ou até mesmo de unidade. Por outro lado, pode 

ser algo agregador à vida profissional do sujeito no sentido de trazer experiências novas, 

possibilidade de ampliar seus conhecimentos, enfrentar novos desafios bem como para a 

empresa, que pode valorizar o trabalhador explorando habilidades que não tinham sido 

destacadas anteriormente. Como conseqüência, o trabalhador sente-se mais motivado e tem 

prazer em trabalhar (ALMEIDA; FERREIRA, 2010).  

Quando o ambiente é estável, talvez não ocorra uma preocupação com o funcionário quanto 

à sua qualificação profissional, investimento na área de atuação do mesmo ou uma política que 

possibilite uma carreira promissora e, este aspecto, da não valoração para o individuo, contribui 

para sua permanência ou não na organização.  

Garcia (2010), aponta a necessidade de um planejamento prévio para a implantação dos 

processos de mudança para minimizar o impacto na organização e no trabalhador, porque é 

preciso um tempo para a adaptação, já que mudanças podem implicar em perdas. Fischer (2002), 

destaca que a mudança não deve ser levada como um processo isolado, que não ocorre no dia a 

dia da organização, e sim como algo que deve ser considerado prioridade numa organização, 

sendo revisto de forma contínua. De acordo com Hesse (2003), a mudança organizacional pode 

também, caracterizar-se por quatro tipos: físicas, lógicas, estruturais e comportamentais. 

A mudança física pode caracterizar-se como a implantação de novas máquinas ou 

ferramentas, novas instalações, produtos e serviços ou novos modelos e processos de trabalho. 

 A mudança de caráter lógico implica em novos objetivos, missões, estratégias 

organizacionais. Já a mudança estrutural pode ser aquela que foca em novos cargos, aumentou ou 

redução de hierarquias e ovas redes de comunicação.  

Por fim, a mudança comportamental pode ser entendida como novos conhecimentos e 

habilidades do individuo, tarefas e atividades bem como, relações interpessoais e sociais. 

Muita das mudanças ocorridas em uma organização pode ser decorrente às constantes 

pressões do mercado globalizado, competitivo que geram cada vez mais nas empresas, rápidas 

transformações para que acompanhem sua evolução. Neste aspecto, a gestão da mudança requer 

um processo de reestruturação da cultura, uma estratégia que sugere, muitas vezes, em deixar de 

lado velhos hábitos, valores e conceitos. Entretanto, as organizações precisam passar pelas 

mudanças para sua sobrevivência no mercado de trabalho, pois com o advento das novas 

tecnologias e das rápidas transformações no âmbito do trabalho, sua não aderência pode implicar 

em ser superada por outras organizações, assim como, o colaborador que se recusa a enquadrar-

se aos novos modelos de trabalho pode rapidamente ser substituído por outros profissionais 

dispostos a enfrentar desafios  (GARCIA, 2010). 
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Ainda que a mudança seja uma oportunidade do individuo reavaliar seus valores e 

qualidades, provavelmente ela seja parte do público que sofre mais ao lidar com as mudanças, 

podendo sentir-se inibido, não adaptado, como por exemplo, como a entrada de um novo 

funcionário, podendo resultar medo de perder o emprego ou de ser substituído por uma pessoa 

mais disposta, mais disponível e apta a trabalhar com um novo processo  (BARRETO, 2013). 

Então, é relevante nesse contexto, o papel do gestor enquanto facilitador, aquele que irá 

centralizar as informações, administrar a rotina de seus subordinados para que o impacto dos 

novos modelos não afete seu desempenho e nem sejam opostos à cultura da empresa. Preparar o 

individuo antes, durante e depois é uma elaboração que deve ser cuidadosa por envolver pessoas. 

Quanto a estas, a melhor forma é aderir às diretrizes para que seus impactos não sejam totalmente 

negativos, interferindo em sua rotina. Ainda neste aspecto, SANTOS; SOUSA e OLIVEIRA 

(2009), frisam a importância da gestão de pessoas como facilitado no processo de mudança, em 

concordância com Chiavenato (2004) afirma que os gestores têm um papel importante nos 

processos de mudança dentro do ambiente organizacional, pois estão a frente das mudanças que 

estão ligadas ao dia a dia de cada funcionário, devendo este gestor acompanhá-los no processo de 

adaptação, transmitindo transparência nos diálogos e acatando, talvez, sugestões destes 

funcionários para uma melhor forma de trabalho. 

Na velocidade em que as transformações ocorrem na busca incansável das empresas de 

diferenciar e melhorar continuamente processos, pessoas e produtos, mudanças são invitáveis e 

que podem, por diversas vezes, incomodar grande parte dos membros da organização. É 

importante ressaltar que, toda organização que está submetida ao processo de mudança, ocorra 

resistência pela maioria de seus colaboradores. Tal processo acontece de forma inevitável, 

contribuindo ou não para o sucesso da mesma (BORTOLOTTI; JUNIOR; ANDRADE, 2011). 

Deixar essa resistência regredir o desenvolvimento da organização é um fator preocupante e 

que deve ser sanado o quanto antes. Uma alternativa para diminuir este impacto é conseguir 

mostrar a equipe que a empresa realmente precisa de determinada mudança, e apontar pontos 

positivos para os colaboradores. O psicólogo organizacional torna-se uma peça fundamental 

neste processo, pois poderá transmitir aos indivíduos que eles também ganham algo com a 

mudança, não só perdas. Neste caso, também fica indispensável a atuação do gestor para ajudar 

no gerenciamento de resistência a mudança. Pois, manter os colaboradores informados, 

transmitindo a eles os passos que a empresa pretende alcançar pode ser uma alternativa de 

minimizar os possíveis danos causados pela mudança. Funcionários bem informados podem estar 

mais entrosados com a equipe, motivam a buscarem resultados em ajuda a seu líder, podendo 

trazer um bom resultado em um momento de mudança, já que o colaborador acaba tendo mais 

confiança em seu superior, tornando-se assim, fácil a superação da mudança (HESSE,2003). 

Muitos são os fatores que causam resistência, como por exemplo o medo, a comodidade, a 

imaturidade, falta de autoconfiança, interesse pessoal, pouco conhecimento, pensamento de curto 
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prazo e até mesmo a rebeldia. Isso depende de cada um, pois cada colaborador possui sua própria 

cultura e sentimentos. Daí surge a importância do líder saber lidar com cada um, em saber como 

transmitir as novidades aos seus liderados, pois a motivação do funcionário naquele momento 

acaba sendo também decisiva nesse processo (NETTO; AZEVEDO, 2004). 

As ideias acerca dos métodos de gestão da empresa devem ser repensadas no sentido de 

atuar na valorização do profissional em todos os sentidos, inclusive em sua saúde psíquica que é 

outro fator de preocupação, para que o indivíduo tenha qualidade de vida no trabalho e venha 

atuar de forma gradativa. 

  

4. VINCULO COM O TRABALHO E COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

O ambiente organizacional caracteriza-se pelas variadas transformações  das mesmas em 

adaptar-se às novas regras, padrões e tecnologia. E, para sobreviver neste cenário, as 

organizações dependem diretamente de seus gestores que dão vida à mesma. Portanto, o fato do 

trabalho ocupar lugar central na vida das pessoas, torna-se mais frequente a atenção para o 

comprometimento do individuo com o trabalho e qualidade de vida na organização. 

Desde o seu nascimento, o individuo interage com os demais seres humanos e com grupos, 

estabelecendo o chamado vinculo (PEREIRA, 2010). Faria e Schimidt (2007) relatam que o 

vinculo significa uma espécie de cumplicidade e interesse entre os indivíduos por necessidade ou 

pelo desejo dessa vinculação. 

Siqueira e Gomide Jr. (2004) frisam que durante toda a vida, o individuo forma diferentes 

tipos de vínculos com pessoas, grupos, locais dentre outros. Tais vínculos são formados pelas 

cognições e afetos, além das emoções, atitudes e pensamentos que cada sujeito traz consigo. 

Ainda segundo estes autores, o sujeito pode desenvolver percepções, construir afetos e 

intenções com o trabalho, já que o mesmo é dotado de complexidade e subjetividade, capaz de 

moldar e transformar sentimentos a qualquer momento. Ou seja, através dos vínculos que estão 

relacionados aos princípios e objetivos éticos, o sujeito pode estabelecer uma relação direta com 

as políticas organizacionais. 

Pode então, inferir que, o processo de vinculação do individuo implica em seu 

envolvimento com o trabalho. Nessa visão, Muchinsky (2004) fala que o envolvimento com o 

trabalho refere-se ao grau de identificação psicológica do sujeito com o seu trabalho e a 

relevância deste para sua auto-imagem. De forma generalista, o envolvimento. 

Assim, o envolvimento com o trabalho foi apontado como sendo um dos principais 

vínculos afetivos do individuo com suas atividades profissionais, proporcionando assim, bem-

estar no trabalho. Fortalecido como pessoa e como profissional, este poderia torna-se um 
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trabalhador mais colaborativo com a organização, ou seja, ajudaria a empresa a desenvolver-se e 

a si próprio enquanto profissional (SIQUEIRA  (apud GOMIDE E SIQUEIRA, 2004).  

Há de esclarecer, então, que o envolvimento do sujeito com o trabalho é uma peça crucial 

desde que a organização mantenha seus trabalhadores motivados, levando-a a uma vantagem 

diante as demais organizações. Para tal, faz-se importante a atuação do psicólogo. O profissional 

que irá acompanhar o trabalhador na sua rotina, subsidiar no quer for preciso, orientá-lo, bem 

como a seus gestores, desenvolver estratégias no dia a dia em caso de melhorias, avaliar se 

necessário, o grau se envolvimento ou satisfação deste trabalhador com o se trabalho para 

possíveis intervenções. 

Diante disso, pode-se entender que o vínculo entre o indivíduo e a organização é chamado 

de comprometimento organizacional. Segundo Mowday (apud Pinto, 2011), as empresas cujos 

empregados são comprometidos, normalmente têm alto rendimento empresarial e se relacionam 

positivamente às estratégias da organização. 

Paulino et al. (apud Henrique, 2010), diz que o comprometimento organizacional faz com 

que as pessoas tenham uma atitude enérgica diante dos objetivos da organização, tornando-se um 

diferencial na mesma. Este comprometimento com a organização pode ser percebido quando 

profissionais demonstram certas características, tais como: sentem orgulho da organização, fazem 

parte de projetos; falam da empresa sempre de modo positivo e destacam-se no seu desempenho. 

Um funcionário comprometido apresenta algumas características, como a permanência na 

organização perante momentos de dificuldade, possui baixos níveis de absenteísmo, preserva os 

bens da empresa e compartilha dos objetivos organizacionais. (Meyer e Allen, 1997 apud 

Schmidt; Pinheiro, 2013). 

Segundo Neves (2003), relata que, para ser compreendido, o comprometimento é visto 

contendo três elementos: o afetivo, o instrumental e o normativo. 

a) O afetivo refere-se ao vínculo emocional, ou seja, à identificação e envolvimento do 

individuo com a organização; 

b) O instrumental que está associado à consciência em deixar a organização; 

c) O normativo refere-se ao sentimento de obrigação ou empenho para continuar na 

empresa. 

Nessa perspectiva, pode-se notar que, os indivíduos com vínculos afetivos com a 

organização, geralmente são motivados e apresentam alto desempenho. Ou seja, contribuem de 

forma atuante aos objetivos da empresa e faltam menos ao trabalho. Já os indivíduos que 

apresentam comprometimento instrumental não fazem além do que lhes é exigido, como se seu 

desempenho tivesse sentido apenas para a manutenção do seu emprego. E o comprometimento 
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normativo, os funcionários agem de forma correta com a organização, sentem obrigação e 

responsabilidade com a mesma (NEVES, 2003). 

Na visão de Zanelli (2008), para que o comprometimento seja construído, é importante 

que as organizações propiciem um campo de aprendizagem individual e coletivo com o objetivo 

de aprimorar as competências de cada individuo e também que a organização avance através do 

conhecimento.  

Visto que o vínculo e o comprometimento com o trabalho está ligado à cultura 

organizacional e, respectivamente, às mudanças organizacionais, o contexto gerado pelas tais 

mudanças abala o individuo quanto aos seus sentimentos e comportamentos, implicando 

diretamente no seu vínculo com a organização. Desta forma, a resistência à mudança tem uma 

ligação negativa com o comprometimento. Quanto maior for a resistência, menor será seu 

comprometimento. Os indivíduos que sentem aversão às mudanças, tendem a reduzir as formas 

de vínculo e comprometimento, para minimizar o desconforto causado pelo novo contexto 

(MARQUES et al. 2014). 

As empresas que visam crescimento e valorizam seus trabalhadores trarão estratégias para 

seu cotidiano a fim de minimizar os impactos das possíveis mudanças. Nesta visão, Newstrom 

(2008), sugere alguns procedimentos para facilitar esse processo: 

 

a) Utilização das forças do grupo: a mudança não se restringe a apenas um individuo, 

mas sim a todo o grupo. Já que qualquer alteração é baseado no grupo ao que o 

individuo pertence, consequentemente qualquer mudança que venha ocorrer darão 

força ao grupo que por si, encorajará o individuo; 

b)  Apresentação de uma lógica para a mudança: neste aspecto, a postura do líder torna-

se crucial para o apoio psicológico do trabalhador. Características como coesão, poder 

de comunicação e facilidade de expressão, são alguns pontos relevantes. Expor 

motivos para tal mudança e ouvir os individuos é de importância para um líder 

competente; 

c) Participação: esse método é também decisivo para apoio ás mudanças, pois ela 

encoraja os membros, possibilita discussão, exposição de ideias, sentimentos e 

sugestões para enfrenta-la. A participação estimula o compromisso que, por sua vez, 

diminui a resistência à mudança. 

 

Os métodos descritos por Newstrom (2008), torna-se relevante para a superação das 

adversidades da organização, sendo também, de forma atuante o psicólogo do trabalho um 

profissional fundamental  no âmbito do trabalho. Frente às mudanças, o psicólogo poderá 
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prepara-los antes que a mudança ocorra e não durante o processo. Assim, os membros podem 

sentir-se acolhidos pela organização e tendem a superar os possíveis problemas ocasionados 

pelas transformações na mesma. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao que procede pesquisas a cerca dos temas tratados neste estudo, esta pesquisa permitiu 

uma compreensão melhor sobre os conceitos.  Cada organização é composta por diferentes 

pessoas que dão um sentido para o negócio, com seus valores, suas crenças e características. 

Gerir a mudança organizacional implica em um modo de rever a cultura da empresa que é 

composta por missões, objetivos frente às constantes transformações no mercado de trabalho, 

sejam elas planejadas pela própria empresa para atingir um objetivo desejado, seja por adequar-se 

aos novos modelos impostos pelo mercado, como novas formas de trabalho, implantação de 

novas tecnologias, e em novos modelos de gestão. 

Mudar requer uma avaliação minuciosa para a continuidade da dinâmica organizacional e 

principalmente na sobrevivência e adaptação dos membros que a compõem. Mesmo diante de 

diversos modos de resistência desses membros à mudança em cada organização é tratada de 

forma diferente. 

A cultura da mesma deve atuar como orientadora nos percursos destas mudanças, 

caracterizando-se a partir de premissas como objetivos, metas e alcances no mercado.  

O vínculo que o individuo obtêm com o seu trabalho e, consequentemente o 

comprometimento organizacional, estão diretamente ligados com as respostas que o individuo dá 

a organização, bem como implica também na satisfação com o trabalho em si. De forma positiva 

ou negativa, o membro de toda e qualquer organização é a base da mesma, o motivo primordial 

do porque e para que ele está ali. Contribuir, agregar, ampliar e ajudar o seu próprio crescimento 

enquanto sujeito, bem como o da empresa, é algo inato em qualquer organização.  

Faz-se essencial, a organização está atenta à toda e qualquer mudança ou alteração em seus 

objetivos ou projetos, já que lida com pessoas e estas são transformadoras no ambiente em que 

atuam. Observar respostas positivas e negativas é o primeiro passo para que prossiga ou mude o 

caminho a ser percorrido para seu sucesso. 

O psicólogo é um mediador fundamental que facilita, intervém na administração dessas 

respostas, impondo-se como aquele que irá melhorar as relações de trabalho, subsidiar e apoiar o 

trabalhador em todas as etapas necessárias a fim de deixa-lo satisfeito, feliz com seu trabalho, 

desempenhando suas atividades da melhor maneira possível e também, colaborando com a 

organização independente das transformações que possam ocorrer.  
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