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RESUMO 

 

 

A reestruturação produtiva estabeleceu uma nova forma de promover alterações nos processos 

e estruturas organizacionais, de modo a permitir que as empresas consigam acompanhar o 

aumento dos níveis concorrenciais. Se por um lado as mudanças introduzidas por meio de 

inovações trouxeram ganhos de produtividade, por outro, modificaram as relações de 

trabalho, gerando impactos positivos e negativos, inclusive quanto ao comprometimento dos 

empregados. Segundo Nogueira et al. (1999), o novo cenário impulsionou as organizações a 

implantar não apenas mudanças tecnológicas, mas principalmente novas formas de 

organização do trabalho, com vistas a empresas mais flexíveis e integradas, de modo a elevar 

a produtividade, para fazer frente ao ambiente mercadológico cujas características 

fundamentais passaram a ser a imprevisibilidade e a complexidade. Nessas circunstâncias, as 

empresas iniciaram um processo de reestruturação produtiva. Tendo em vista esta realidade, 

este trabalho tem por objetivo investigar os impactos da reestruturação produtiva no 

comprometimento organizacional (afetivo, normativo e instrumental) de funcionários do 

Banco Alfa na cidade de Fortaleza - CE. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, 

realizada mediante uma survey junto a cinco filiais da instituição em estudo na cidade de 

Fortaleza, perfazendo um total de 50 respondentes. Na coleta de dados de campo foram 

utilizados dois instrumentos, sendo o primeiro a escala de comprometimento organizacional, 

criada por Mowday, Steers e Porter (1979), e o segundo um questionário desenvolvido pelo 

autor, tendo por foco a ocorrência de inovações tecnológicas e organizacionais e seus 

impactos sobre o comprometimento. No tratamento dos dados de campo, foram utilizados o 

Excel e o SPSS. Foram empregados métodos de análise que conjugam análise descritiva, 

correlação e testes de comparação de médias. Foi adotado nível de significância de 95%, no 

geral. Em alguns aspectos, todavia, dada a relevância para o este trabalho e a exigência 

representada pela significância de 95%, também foram analisados resultados com índice de 

90%. Dentre os resultados mais expressivos, contatou-se que é alto o nível de 

comprometimento geral dos funcionários da Empresa pesquisada; que o nível elevado de 

comprometimento está relacionado ao perfil dos funcionários; e que os impactos de 

reestruturações produtivas, seja no campo das inovações organizacionais ou tecnológicas, 

provocaram baixo impacto sobre o comprometimento das pessoas, negando, em certa medida, 

a hipótesecentral desta pesquisa.As demais hipóteses, entretanto, apontaram para importante 

nível de compreensão dos funcionários quanto à relação entre os elementos que integram e 

fazem interagir a reestruturação produtiva com o comprometimento. 

 

Palavras-chaves: Reestruturação produtiva. Mudanças. Comprometimento. Inovação. 
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ABSTRACT 

 

 

The productive restructuring has established a new way of promoting changes in 

organizational structures and processes in order to allow companies to keep pace with the in 

creased levels of competition. If, in one hand, the changes introduced through innovations 

brought productivity gains, on the other, they changed the working relationships, generating 

positive and negative impacts, regarding the commitment of employees. According to 

Nogueira et al. (1999), the new scenario has stimulated organizations to deploy not only 

technological changes, but rather new forms of work organization, aimed at more flexible and 

integrated businesses, in order to raise productivity to cope with the market environment, 

whose fundamental characteristics were unpredictability and complexity. In these 

circumstances the companies began a productive restructuring process. Considering this 

reality, the aim of this study is to investigate the impact of productive restructuring in 

organizational commitment (affective, normative and instrumental) of the employees of Alfa 

Bank in Fortaleza- CE. This is a quantitative research, conducted through a survey with five 

subsidiaries of the study in the city of Fortaleza, out of a total of 50 respondents. In the 

collection of field data we used two instruments, of which, the first was the scale of 

organizational commitment, created by Mowday, Steersand Porter (1979), and a second 

questionnaire developed by the author himself, with the focus on the occurrence of 

technological and organizational innovations and their impact on commitment. In the 

treatment of field data, we used Excel and SPSS. Methods of analysis were employed for 

combining descriptive analysis, correlation and mean comparison tests. The significance level 

adopted was 95% overall. In some respects, however, given the relevance to this work and the 

requirement represented by the 95% significance, results were also analyzed with a rate of 

90%. Among the most significant results, it was found out that there is a high level of general 

involvement of the employees in the Target Company; that the high level of commitment is 

related to the profile of respondent employees and that the impacts of productive restructuring 

either in the field of organizational or technological innovations, cause a low impact on the 

commitment of people, denying, to a certain extent, the hypotheses of this research. 

  
Keywords: Productive restructuring. Changes. Commitment. Innovation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O modelo de desenvolvimento econômico vigente tem provocado aumento dos 

níveis de competitividade entre as organizações produtivas dos mais variados setores. A 

situação imposta atualmente pelo mercado determina maior vigilância, por parte das 

empresas, no que diz respeito à sua participação proporcional em cada segmento. Isto requer 

permanente cuidado com a produtividade e com os elementos que a ela afetam.   

As organizações dependem de maiores resultados e melhores desempenhos a cada 

ciclo de avaliação. O elevado grau de disputa e a busca por melhor colocação no mercado que 

envolve cada setor estabelecem concorrências mais severas, moldando as estratégias de 

atuação de cada empresa. O controle dos melhores níveis de produção e produtividade, não 

raro, define a sobrevivência das organizações contemporâneas. 

A maximização dos resultados percentuais dentro do próprio segmento 

empresarial assume papel especial, na medida em que altera as condições de vida das pessoas, 

ora por meio das relações estabelecidas, ora em função do impacto de cada medida adotada 

sobre a vida das pessoas e, por conseguinte, da sociedade como um todo. Fazer mais com 

menos recursos, especialmente humanos, ocupa importância relevante no interesse das 

organizações, representando, portanto, ponto de cuidado especial por parte dos trabalhadores, 

das pessoas, da sociedade, de modo geral. 

Neste sentido, toma importância maior a convivência com as mudanças, como 

algo comum, e seus efeitos sobre as próprias formas de fazer das organizações e também do 

efeito sobre a vida das pessoas. Assim se faz a relação existente entre as reestruturações 

produtivas e as mudanças organizacionais, com o propósito de identificar efeitos sobre o 

comprometimento das pessoas com os objetivos e metas empresariais. 

Hunsaker e Alessandra (2009) definem mudança como um processo de troca do 

estado atual para um estado mais desejado em resposta a fatores dinâmicos internos e 

externos. Os autores ainda chamam a atenção para a importância de liderar a mudança, como 

a melhor chance de sobreviver a ela. Desta forma, alertam especialmente para o papel dos 

gerentes, bem como das pessoas, de maneira geral, no processo de mudança. 

 

A regra de mudança difundida de hoje, traz problemas, desafios e oportunidades. 

Aqueles indivíduos, gerentes e empresas que reconhecem a inevitabilidade da 

mudança, aprendem a se adaptar a ela e tentam controlá-la serão os mais bem-

sucedidos. (HUNSAKER; ALESSANDRA, 2009, p. 270). 
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Assim, tendo presente a constante necessidade de adaptação, é razoável prever a 

dimensão do trabalho desenvolvido nas hostes administrativas com vistas à manutenção ou 

ampliação da participação de suas respectivas empresas em cada segmento empresarial, tendo 

presente a necessidade de trabalho em equipe, o interesse em reter talentos, em evitar fuga ou 

perda de recursos humanos para a concorrência ou, ainda, porventura, ter de realizar prejuízos 

em investimentos feitos em formação profissional. 

Ressalte-se ainda que, a despeito de tudo o quanto há de necessidade de 

adaptação, mudanças ou reestruturação produtiva, os gestores ainda enfrentam o desafio de 

manter o alinhamento entre os objetivos organizacionais e os níveis de comprometimento dos 

profissionais. Os gestores necessitam das pessoas, do trabalho em equipe, para promover o 

alcance dos objetivos e interesses dos stakholders.  

Tais fatores despertam interesse especial, haja vista relacionar-se com a essência 

deste trabalho, que objetiva investigar os impactos da reestruturação produtiva, em especial as 

inovações organizacionais e tecnológicas, sobre o comprometimento organizacional. 

Com efeito, Hunsaker e Alessandra (2009) apontam também para a necessidade 

de mudança nas organizações como elementos vitais para a sobrevivência e perpetuação. As 

organizações têm importância determinante para o desenvolvimento da economia, para a 

geração de emprego e renda e atendimento às mais variadas demandas da sociedade, além de 

alimentar os governos com recursos necessários, por meio das taxas e impostos, para fazer 

face às ações de relevância social. 

 

[...] Essencialmente, a mudança quer dizer que temos de fazer as coisas de modos 

diferentes no futuro. Em geral a maioria das pessoas não gosta de mudanças por 

causa das incertezas entre o que é e o que pode ser. Para implementar mudanças com 

êxito, os gerentes precisam possuir habilidade de convencer os outros a respeito da 

necessidade de mudança, identificar hiatos entre a situação atual e a condição 

desejada, criar visões de resultado desejados, realizar intervenções adequadas e 

implementá-las para que os resultados desejados sejam obtidos. (HUNSAKER; 

ALESSANDRA, 2009, p. 270). 
 

Na medida em que os mercados passam a cobrar maior agilidade das 

organizações, elas percebem a necessidade de se refazer, de se transformar, passando por 

verdadeiras metamorfoses. Assim, justifica-se o foco deste estudo no fenômeno da 

reestruturação produtiva. Parker (2007) defende a reorganização das instituições em um 

“mundo único”, resultante do processo de mudanças, que rapidamente se encarrega de 

quebrar formas tradicionais de perceber o papel das organizações no cenário social.  

Uma vez em que evoluem as exigências dos clientes, especialmente no que tange 

a preços, qualidade e responsabilidade social, as organizações redefinem estratégias e formas 
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de atuação. Este refazer-se de maneira sistemática tornou-se o grande desafio das 

organizações. Em assim sendo, se tem despertado o interesse em descobrir os efeitos das 

reestruturações produtivas sobre o comprometimento das pessoas. 

Pressões sociais, que fazem governos, redefinirem exigências regulamentares 

também resultam em mudanças, que nascem a partir do ambiente externo às organizações. 

Ainda segundo Parker (2007), aspectos importantes, antes delimitadores de fronteiras, como 

influências econômicas, sociais, culturais e tecnológicas, perdem força, inclusive em aspectos 

como nações, culturas nacionais, tempo e espaço. A autora reforça o fato de que a ausência de 

barreiras tradicionais torna confusas distinções que já foram mais claras no passado. 

Do ponto de vista dos elementos internos às organizações, sendo mais específico 

– os funcionários e seus interesses– há também demandas por ajustes em procedimentos, 

realinhamento de processos, melhores condições de trabalho, alterações em níveis salariais, 

reconhecimento, enriquecimento dos conteúdos ocupacionais, níveis de comunicação, 

relacionamento da organização com o ambiente externo etc. 

Dados os aspectos ressaltados até aqui, em certa medida, percebe-se a razão para 

as constantes alterações dentro das organizações. Tendo presente o fato de que os 

procedimentos que conduzem as organizações em processos de mudança podem variar em 

função das orientações traçadas, há de se considerar que as repercussões de reestruturações 

contingentes possam afetar diferentemente o comportamento, a atitude e, por conseguinte, o 

comprometimento das pessoas. Este trabalho pretende relacionar reestruturação produtiva aos 

níveis de comprometimento dos funcionários.  

Segundo Arménio e Cunha (2005), existem duas visões que predominam em 

livros e teorias sobre mudanças. A primeira aponta para a necessidade de planejamento destas 

enquanto a segunda sugere que a gestão da mudança é algo definido no topo da organização 

para só então percorrer os diversos níveis meandros da organização. Como se percebe, a 

importância das mudanças que hoje parece comum nas organizações não representa uma 

unanimidade, entretanto, é interesse deste trabalho identificar seus efeitos sobre o 

comprometimento organizacional, diferentemente de julgar suas necessidades ou grau de 

profundidade. 

Outros estudos desta natureza relacionam a reestruturação produtiva, por exemplo, 

com a redução de quadro de pessoal, como Antunes (1998, 1999), que o faz ligando-a com o 

neoliberalismo e com a acumulação flexível. Já Bessi e Grisci (2003), estabelecem relação 

entre reestrturação produtiva e programas de desligamento voluntário, ao se reportarem à 

programa de apoio à demissão voluntária no segmento bancário. 
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Arménio e Cunha (2007), além de Bezerra e Oliveira (2007), relacionam 

reestruturação produtiva com a espiritualidade. O fazem em especial ao tratarem como esta 

impacta o comprometimento nas organizações, a partir da redução de postos de trabalho. 

Ainda no sentido da perda de empregos, Caldas (2002), também faz coro ao abordar o 

enxugamento de pessoal no Brasil. Todos os aspectos ora abordados representam forte apelo 

em função dos impactos econômicos e sociais. 

Também foram pesquisados importantes trabalhos voltados para o 

comprometimento organizacional. Dentre os principais, se destacaram: Ferrari (2005), que 

trata dos desafios das classes trabalhadoras, especialmente sob a perspectiva das 

reestruturações produtivas; Bessi e Grisci (2003), ao tratarem dos efeitos dos programas de 

demissão voluntária. Já Grisci et al. (2005), ao tratarem do que chamaram de nomadismo 

involuntário, que sob a tutela da reestruturação produtiva, provocou deslocamentos diversos, 

com maiores prejuízos, inclusive psíquicos, para os funcionários mais velhos e com mais 

tempo de trabalho, também investigou os efeitos destes movimentos sobre o 

comprometimento das pessoas. O trabalho também trata de rupturas nos laços de confiança. 

Pfeilsticker (2004) ao abordar o tema, tratou da quebra dos paradigmas 

estabilidade e segurança e do estímulo acentuado ao processo de individualização do trabalho. 

Por outro lado, Martinelli (2001) demonstra preocupação com capacitação e subdivide as 

exigências em maiores níveis de escolaridade e novas capacidades técnicas. Tavares (2005) 

consignou sua apreensão em pesquisa que confirma a importância da comunicação para o 

comprometimento das pessoas nas organizações. 

Em Menezes (2009) o estudo do comprometimento vai ao sentido de integrar as 

perspectivas atitudinal e comportamental. Em tese de doutorado propõe novo constructo, 

segundo o qual ter intenções de permanecer na organização não traduz comportamentos de 

comprometimento, sendo possível um trabalhador ser comprometido, mas não desejar 

permanecer na mesma. Dentre as teses de doutorado e dissertações de mestrado analisadas, 

destaca-se o trabalho de De Paula (2008), que investiga os impactos da reestruturação 

produtiva no estilo gerencial, analisando a gestão participativa, enquanto principal inovação 

organizacional adotada, em temos de sua relação com o conceito de racionalidade substantiva. 

Da mesma forma, foram encontrados trabalhos, tais como: Medeiros et al. (2005); 

Bonavides et al. (2006); Mazzilli e Leme (2001); Leite (2007);  Bezerra e Oliveira (2007), e 

Sanches et al. (2007) que relacionam ou abordam o comprometimento, relacionando-o com 

desempenho ou avaliação superior, com níveis de aceitação nos grupos, com autorrealização 

profissional, com condições de trabalho, espiritualidade etc. 
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Este trabalho tem a ousadia de relacionar dois elementos exigidos para o 

funcionamento das organizações e o enfrentamento dos desafios lançados cotidianamente 

pelos mercados, pela sociedade e pelos órgãos de governo, e o faz a partir do recorte para o 

universo produtivo dos serviços e dentro deste na atividade bancária: reestruturação produtiva 

e comprometimento. 

O paradoxo apresentado pela realidade que impõe às organizações o constante 

realinhamento, readaptação e nova adaptação, em um movimento permanente de mudanças, 

conduz à instabilidade, que afeta diretamente as pessoas, enquanto precisa alimentar nestas a 

perspectiva positiva de estabilidade, de garantia de emprego e de desenvolvimento de carreira 

profissional. O mesmo paradoxo entre o interesse das organizações em alinhar processos, por 

meio das reestruturações produtivas com vistas à melhoria de performance, e os efeitos no 

grau de comprometimentos dos funcionários, apresenta-se como alvo deste trabalho.  

Por outro lado, também pensando em paradoxo, enquanto buscam o 

comprometimento das pessoas, de modo a garantir o alcance dos objetivos organizacionais, as 

empresas promovem a frequentemente ameaça a estas, com o iminente risco de desemprego, 

resultante de cortes nos quadros de pessoal. Aktouf (2004) chama a atenção para o novo 

momento pelo qual passa o modelo de administração empregado especialmente no ocidente. 

Preocupa-se com o fato de que o sucesso das organizações esteja diretamente ligado à 

compreensão do empregado como parceiro e não como recurso. 

 

Os teóricos da chamada era pós-moderna nos anunciam, com o advento de uma 

sociedade pós-industrial, o fim do Homo aeconomicus, e mesmo o fim do Homo 

consumens, na forma da tríplice superação: superação do individualismo enquanto 

fundamento da organização social, superação do consumismo fetichista e, 

finalmente, superação da ilusão de que o mercado dito livre, considerado ipso facto 

como sinônimo de democracia, garante por si mesmo o desenvolvimento e a 

liberdade do indivíduo. (AKTOUF, 2004, p. 205). 
  

O professor Aktouf (2004, p. 205-206) faz questão de frisar a necessidade e 

importância crescente de se valorizar o ser humano, colocá-lo em primeiro plano, como forma 

de se garantir a consecução dos objetivos organizacionais.  

 

No entanto, paradoxalmente, assistimos a um recrudescimento, sem precedentes, no 

pensamento econômico e administrativo das ideias do capitalismo selvagem do 

século XIX e de um neotaylorismo devastador que grassa atrás das máscaras da 

reengenharia e da organização dita autônoma, flexível, virtual do trabalho. 

(AKTOUF, 2004, p. 205-206). 
 

É esta difícil convivência entre fatores extremos que acabou por despertar no 

pesquisador social o interesse pelo tema. O saber como tem lidado com tais questões as 



20 

 

empresas, em especial a empresa-alvo; os novos comportamentos, conhecimentos e atitudes 

necessários aos administradores atuais; as percepções das pessoas, dos funcionários, quanto 

ao movimento no qual estão envolvidos – às vezes sem sequer perceber; os efeitos sobre suas 

vidas pessoais e profissionais têm sido questões que provocam o pesquisador. Busca-se 

investigar estas questões no contexto da reestruturação produtiva. 

Nesta dissertação, compreende-se reestruturação produtiva conforme a 

conceituação de Garay (1997), como um termo que engloba um grande processo de mudanças 

ocorridas nas empresas e principalmente na organização do trabalho industrial nos últimos 

tempos, via introdução de inovações tanto tecnológicas como organizacionais e da gestão, 

buscando-se alcançar uma organização do trabalho integrada e flexível.  

Considerando a amplitude deste conceito e suas múltiplas implicações, tornam-se 

foco nesta pesquisa os impactos causados pela inovação sobre o comprometimento dos 

trabalhadores. Compreende-se inovação, conforme Simantob (2003, p.12), para quem “Inovar 

é ter uma ideia que seus concorrentes ainda não tiveram e implantá-la com sucesso. A 

inovação faz parte da estratégia das empresas: seu foco é o desempenho econômico e a 

criação de valor”. Assim, trabalha-se com dois grandes eixos, o da inovação organizacional e 

o da inovação tecnológica. 

Quanto ao conceito de comprometimento, a opção feita foi pelo que apresenta 

Mondey (1982 apud MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 125): “Comprometimento 

organizacional é uma forte convicção sobre os objetivos e valores da organização, uma 

disposição para realizar um grande esforço de interesse da empresa e um forte desejo de 

permanecer como membro dela”. 

 

 

1.1 Questão de Pesquisa 

 

 

Quais os impactos da reestruturação produtiva sobre o comprometimento dos 

funcionários do Banco Alfa na cidade de Fortaleza (CE)? 
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1.2 Hipóteses 

 

 

A hipótese principal do estudo é que as mudanças provocadas pela reestruturação 

produtiva afetam negativamente o comprometimento dos funcionários do Banco Alfa, objeto 

desta pesquisa, nas dimensões afetiva, instrumental e normativa. Hipóteses secundárias foram 

desenvolvidas, de modo a permitir o desdobramento da hipótese central e auxiliar a melhor 

compreensão e o aprofundamento da pesquisa. São elas: 

 

1) Os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos pelos 

funcionários da empresa são automação de processos internos e de atendimento 

de clientes, redução dos postos de trabalho, aumento na sobrecarga de trabalho, 

centralização do poder decisório e exigência por multifuncionalidade; 

2) A reestruturação produtiva influencia negativamente os níveis de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo dos funcionários da 

empresa pesquisada;  

3) As principais mudanças implementadas no campo da inovação organizacional 

são a priorização do negócio, focos no mercado e nos clientes – redefinição do 

posicionamento de mercado; redução drástica do quadro de pessoal das 

agências; e redesenho de processos, que passaram a exigir maiores níveis de 

capacitação – escolaridade formal e capacidade técnica; 

4) As principais mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica são 

a automação de processos de atendimento a clientes, automação de processos 

internos, aumento dos meios de comunicação disponíveis e elevação das 

possibilidades de controles internos; 

5) As principais inovações tecnológicas implementadas tem impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo; e 

6) As principais inovações organizacionais implementadas tem impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo. 
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1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

 

Tendo como ponto de partida o cenário delineado e a questão de pesquisa que 

guia este estudo, o objetivo geral desta dissertação é investigar os impactos da reestruturação 

produtiva no comprometimento organizacional nas três dimensões (afetivo, normativo e 

instrumental) dos funcionários do Banco Alfa na cidade de Fortaleza (CE). Para a consecução 

deste objetivo, foram definidos os objetivos específicos a seguir delineados. 

 

1) Identificar os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos 

pelos funcionários da empresa alvo; 

2) estabelecer relação entre a reestruturação produtiva e o comprometimento 

organizacional dos funcionários da empresa alvo; 

3) mapear as principais mudanças implementadas no campo da inovação 

tecnológica; 

4) mapear as principais mudanças implementadas no campo da inovação 

organizacional; 

5) analisar os impactos das principais inovações tecnológicas no 

comprometimento organizacional; e 

6) analisar os impactos das principais inovações organizacionais no 

comprometimento organizacional. 

 

 

1.4 Metodologia e Estrutura do Trabalho 

 

 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de 

natureza quantitativa, realizado por meio de survey. Foram aplicados questionários a um 

grupo de funcionários e agências escolhidos de maneira a constituir representatividade, 

tomando por base o quantum total de agências e funcionários do banco em estudo, na cidade 

de Fortaleza. O método de escolha também levou em consideração a facilidade de acesso, em 

termos de localização geográfica das agências.  

O universo da pesquisa está delimitado a cinco agências do banco em Fortaleza, 

correspondente a 14,2% das 35 unidades existentes na cidade. A escolha das filiais 
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pesquisadas considerou aspectos como custos com deslocamentos. Sendo assim, elas guardam 

relação de proximidade física. A amostra foi constituída de 50 respondentes, representando 

4,26% do total de 1.173 funcionários que trabalham na Empresa pesquisada em Fortaleza. Os 

50 questionários aplicados somente em agências que operam no varejo elevam a 

representatividade do grupo de respondentes, para além dos 4,26%, uma vez que este está 

calculado sobre o total de funcionários de outras unidades, inclusive ligados a órgãos internos 

(1.173), haja vista não ter sido possível identificar somente o número de funcionários que 

atuam nas dependências de interesse desta pesquisa. O fato reforça a qualidade da amostra. 

Dos cinquenta questionários distribuídos retornaram 43, significando 86%. Ainda 

considerando o número de 1.173 funcionários atuando em todas as dependências da Empresa-

alvo, inclusive órgãos internos, os questionários processados representam 3,66% do público 

total, o que garante grau de conforto quanto à confiança e representatividade da amostra. 

Com vistas a evitar falhas nos levantamentos foram distribuídos 10 questionários 

em cada agência. Este número ainda foi subdividido entre os níveis de execução, supervisão e 

administração, guardando a proporcionalidade, como mais uma medida para resguardar a 

confiabilidade e validade dos dados. O público de participantes foi escolhido aleatoriamente 

nas agências, após a apresentação dos objetivos da pesquisa ao grupo de funcionários de cada 

unidade na presença do gerente administrador. Tratou-se, entre outras questões, da garantia do 

sigilo das informações obtidas, bem como da ausência de identificação dos respondentes. 

A fim de atingir aos três segmentos que integram a hierarquia nas agências, foi 

estabelecido previamente que nas filiais participariam como respondentes o administrador, 

três funcionários do nível de supervisão e seis do nível de execução, totalizando dez 

questionários em cada filial. A escolha da amostra levou em consideração a experiência 

pessoal do pesquisador, que visou o equilíbrio nos pesos das opiniões. 

Este trabalho está estruturado em sete seções. Esta primeira seção, apresenta e 

delimita o tema da pesquisa. Apresenta, também, a questão de pesquisa, as hipóteses e os 

objetivos do estudo. Por fim, aborda alguns dos principais aspectos metodológicos da 

pesquisa e descreve a estrutura geral da dissertação. 

Inicia-se com uma introdução, onde é feita uma abertura para explicar os objetivos 

e justificar o trabalho. Nessa seção, também são abordados a questão de pesquisa, os 

pressupostos que norteiam o trabalho, além dos objetivos da pesquisa e metodologia que será 

empregada. A segunda seção apresenta o tema da reestruturação produtiva, estando 

subdividida em quatro blocos. O primeiro apresenta um histórico e contextualização da 

reestruturação produtiva, sob a óptica das inovações tecnológicas e inovações 
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organizacionais, o segundo, trata de conceitos e entendimentos diversos acerca do tema. Este 

está subdividido em outros três sub tópicos (inovações tecnológicas, inovações 

organizacionais e reestruturação produtiva no setor bancário). Ainda na seção são pontuados 

aspectos da reestruturação produtiva e as relações sindicais e, finalmente, reestruturação 

produtiva e ética empresarial. 

A seção de número três trata do comprometimento organizacional, desdobrando o 

tema em categorias de comprometimentos, afetivo, instrumental e normativo; em seguida é 

tratada a relevância do comprometimento e finalmente o tema é alargado para tratar do 

comprometimento das pessoas, visto como o desafio para as organizações. A metodologia da 

pesquisa é explicitada na seção de número quatro, subdividida em quatro blocos: tipologia de 

pesquisa e método de investigação; universo, população e amostra da pesquisa; instrumentos 

de coleta de dados; e tratamento dos dados. 

Na seção de número cinco, são apresentados os impactos da reestruturação 

produtiva no comprometimento organizacional. Os elementos levantados na pesquisa de 

campo são explorados na seção cinco em subgrupos: a) perfil dos respondentes; b) Principais 

mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica e inovações organizacionais: 

Análise; Dentro deste tópico: 1) Das inovações tecnológicas e 2) Das inovações 

organizacionais; também são abordados: b) Impactos das principais inovações tecnológicas no 

comprometimento organizacional: Resultados; e c) Impactos das principais inovações 

organizacionais no comprometimento organizacional: Resultados. A seção de número seis é 

dedicada às conclusões do estudo e trata das mesmas sob quatro ângulos distintos: 1) Sobre 

comprometimento afetivo; 2) Sobre comprometimento instrumental; e, finalmente, sobre 

comprometimento geral, hipóteses e o encerramento. As referências são apresentadas na seção 

de número sete. O trabalho apresenta ainda apêndices e anexos utilizados no apoio à pesquisa. 
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2 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

  

 

Esta seção foi desenvolvida de modo a apresentar os principais elementos de base 

teórica para o trabalho. Neste espaço, apresentar-se-ão pensamentos e entendimentos distintos 

ligados à reestruturação produtiva e mudanças de toda ordem que venham a ser ou que 

tenham sido implementadas no campo da tecnologia ou das estruturas organizacionais. 

A seção também apresenta um fundamento norteador do trabalho do pesquisador: 

Entende-se que há uma clara importância definida aos processos de reestruturação produtiva 

para as organizações, determinantes para a manutenção e realinhamento estratégico das 

organizações. Os apontamentos a seguir esmiuçados garantem a certeza de que as 

organizações tem efetivamente necessidades de ajustes permanentemente, sob pena de perder 

espaço no mercado, comprometer estratégias, deixar de cumprir com o importante papel 

social e econômico da geração de emprego e renda ou, até mesmo, de vir a sucumbir.  

Não menos importante para o sucesso de qualquer empreendimento, surge o 

elemento do comprometimento das pessoas, que representa o segundo ponto relevante desta 

pesquisa. É pensamento do pesquisador, que apresentará entendimentos superiores, à luz dos 

teóricos e estudos da área dos estudos organizacionais, que os objetivos das empresas podem 

ser mais facilmente atingidos se considerada a importância do comprometimento das pessoas 

no momento de estabelecer diretrizes ou de fazê-las permear as diversas camadas hierárquicas 

da organização. 

Enfim, o referencial teórico na sequência apresentado promoverá a oportunidade 

de compreender melhor os dois elementos: reestruturação produtiva e comprometimento 

organizacional, o que permitirá a busca pela relação entre eles e sua influência no sucesso das 

organizações. 

 

 

2.1 Histórico e Contextualização 

 

 

Procurando a compreensão da origem do movimento mundial no sentido da 

reestruturação produtiva, encontra-se o fato de o modelo de produção fordista, com sucesso 

no mundo dos negócios durante importante momento histórico, ter apresentado sinais de 

limitação a partir da década de 1930. 
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A forma estabelecida para as relações capital e trabalho já não atendia aos 

interesses econômicos da época. As condições estabelecidas envolvendo forte participação do 

Estado e atuação de lideranças representantes da classe trabalhadora limitavam o crescimento 

do capital a níveis mais elevados. (ANTUNES, 1999). 

Passada a grande depressão econômica de 1930, toma espaço no cenário 

produtivo o Sistema Toyota de Produção (STP), em contraposição ao fordismo. A Toyota 

chama a atenção do mundo em função de sua nova forma de pensar as organizações e 

estabelecer um novo modelo de produção, com características absolutamente inovadoras. 

(ANTUNES, 1999).  

O STP tomou corpo e passou a ter adeptos no mundo inteiro (SALES, 2002). A 

disseminação do Toyotismo no Brasil foi mais expressiva a partir da década de 1990. Dois 

fatores tiveram influência importante: (a) as privatizações e (b) instalações de novas indústrias 

automotivas. Outros aspectos impulsionadores importantes foram: a reestruturação produtiva 

nos bancos e nas montadoras localizadas na região do ABC paulista.  

Sales (2002) esclarece sobre a reestruturação produtiva ocorrida na fábrica da 

Volkswagen durante a década de 1990 e lista as consequências: 

 

 redução no número de empregados diretos. 37.467 em 1980 e 17.193 em 2000; 

 busca de engajamento dos trabalhadores, por meio de novos estímulos 

oferecidos; 

 incentivo à união, solidariedade e diálogo entre os trabalhadores, com vista a 

que estes busquem soluções para os problemas da empresa; 

 adoção de células de produção; 

 busca da qualificação do trabalhador; 

 pressão para o aumento da produtividade; e 

 instabilidade quanto à manutenção do emprego. 

 

A Toyota obteve maior expressão no universo empresarial especialmente por 

superar mais rapidamente a rigidez do fordismo. O processo de produção flexível, que teve 

início ainda na década de 1940, impôs severas derrotas aos sindicatos dos trabalhadores 

ligados à Toyota. Já na década de 1960, os resultados seriam percebidos. Com o STP, a 

Toyota passou a ser configurada da seguinte maneira (ANTUNES, 1999, p. 54-55):  
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 a produção é atrelada à demanda;  

 trabalho em equipe, como fundamento;  

 exigência de trabalhador polivalente;  

 just in time como princípio;  

 o Kanban utilizado para organizar a produção;  

 emprego de estrutura horizontalizada nas empresas do grupo toyotista, bem 

como em suas terceirizadas; 

 utilização de subcontratação como meio para redução dos custos trabalhistas; e 

 uso de Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), com vistas a melhorar a 

produtividade, convertendo-se num importante instrumento para o capital 

apropriar-se do savoirfaire (destreza ou know-how) intelectual e cognitivo do 

trabalho, desprezado pelo fordismo. 

 

Durante as décadas de 1950 e 1960, predominaram as grandes empresas 

manufatureiras nos países desenvolvidos, e estas, por sua vez, definiram os padrões de 

especialização industrial regional. Visando a expandir o horizonte de atuação, para a 

ampliação dos negócios e utilização de recursos naturais e mão de obra mais baratos, essas 

organizações cruzaram fronteiras, transferindo produção e inclusive se valendo da 

possibilidade de separação dos diversos tipos de trabalho, como administrativo, burocrático e 

de pesquisas, dos serviços de execução, por exemplo. (KON, 2004). 

O tema da Reestruturação Produtiva, portanto, emerge com a chamada "Terceira 

Revolução Industrial" que tem como paradigma o modelo toyotista, desenvolvido no Japão, 

na empresa Toyota, de 1950 a 1970. Afirma-se como oposição ao modelo de produção 

fordista-taylorista. 

Em De Paula (2008), encontram-se seis traços principais do modelo toyotista, que 

revela bem os caminhos tomados em direção à oposição ao modelo fordista-taylorista, 

decadente, principalmente em função dos efeitos do pós 2ª Guerra Mundial. No que se 

apresentava como problema – a destruição da indústria nacional e a grande crise com aumento 

da pobreza nos Estados Unidos da América – USA, o Japão encontrou forças, em função do 

nacionalismo do seu povo para refazer caminhos, dando origem a uma nova ordem, com base 

na produção flexível. A reestruturação produtiva surge para fazer face ao grande acirramento 

da concorrência nos mercados internacionais e o modelo toyotista se apresenta como 

alternativa, tomando por base os seis princípios destacados por De Paula (2008), quais sejam: 

 

http://dictionnaire.sensagent.com/destreza/pt-pt/
http://dictionnaire.sensagent.com/know-how/pt-pt/
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1) produção flexível, diversificada e orientada pela demanda. (JOFFILY, 1993 

apud DE PAULA, 2008, p. 23); 

2) just in time, caracterizado pela produção na quantidade necessária e no tempo 

necessário. (FARIA, 2007 apud DE PAULA, 2008, p. 23); 

3) método Kanban, elemento importante de apoio ao processo de just in time. 

Sistema de cartões para acompanhamento do material em processamento, a fim 

de evitar perdas ou formação de estoques excessivos. (FARIA 2007 apud DE 

PAULA, 2008, p. 23); 

4) terceirização, forma que permite a contratação de empreiteiras para a 

realização de atividades auxiliares ao processo produtivo ou ainda o 

fornecimento de componentes prontos. (JOFFILY, 1993 apud DE PAULA, 

2008, p. 23); 

5) CCQ – Círculos de Controle de Qualidade. Formado por funcionários 

voluntários, que visam a racionalização dos processos, por meio de sugestões 

ou fluxo de informações. Com função ideológica, são considerados 

“democratizantes”.  (MOTTA 1997 apud DE PAULA, 2008, p. 23); e 

6) polivalência e flexibilidade do trabalhador. A fim de atender a demanda do 

mercado, no tempo e na medida certa o trabalhador precisa adaptar-se a operar 

maquinários diferentes ou semelhantes. “A polivalência e flexibilidade 

reduzem os níveis hierárquicos e os tipos de cargos na produção, até com 

rodízio de funções.” (GARAY, 2005 apud DE PAULA, 2008, p. 23). 

 

Finalmente, Faria (2007 apud DE PAULA, 2008, p. 23), esclarece que a gerencia 

participativa, “técnica gerencial que recupera saberes do comportamento humano e, com isso, 

incorpora sensíveis alterações na atuação gerencial” também é considerada como traço do 

toyotismo. 

Segundo Kon (2004), o pano de fundo dessa tendência foi a possibilidade de 

especialização flexível desenvolvida para enfrentar a crise econômica posterior ao longo do 

boom da economia mundial do período posterior à Segunda Guerra Mundial. Sua percepção 

manifesta sobre a clara possibilidade de substituição das pessoas por máquinas, como forma 

de elevar os níveis de produção e a produtividade está expressa nesta citação: 

 

[...] Nesse período o gerenciamento tendia a utilizar o progresso técnico para colocar 

o processo de trabalho de uma maneira fortemente organizada em hierarquias e para 

substituir o trabalho humano, tanto quanto possível, pela maquinaria, segundo o 

paradigma da produção de massa e bens padronizados (fordismo), [...] As empresas 
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foram organizadas de modo fortemente hierarquizado com uma massa de 

trabalhadores não qualificados na parte inferior da hierarquia. O progresso técnico 

estava ligado aos processos sistemáticos de desqualificação de grandes categorias de 

ocupações. (BRAVERMAN, 1974 apud KON, 2004, p. 65). 
  

Desde o final da década de 1960, o sistema produtivo apresentava sinais da 

necessidade de reestruturação na forma de desenvolver as atividades, de modo a acompanhar 

o efetivo aumento da demanda e a flagrante elevação dos custos de produção. Fazia-se 

necessário buscar novas formas de produzir, bem como encontrar novos espaços geográficos e 

políticos, capazes de baratear custos de produção, mantendo os níveis de crescimento dos 

lucros. Desta forma, Kon (2004) explica: 

 

[...], já nos finais da década de 1960, o fordismo apresentou uma série de 

dificuldades e muitas empresas tiveram de entender que a produtividade estava 

crescendo em um ritmo consideravelmente mais lento se comparado aos custos 

salariais, não apenas nas grandes empresas manufatureiras mas também em toda a 

estrutura hierárquica empresarial.  Enquanto isso, novas tecnologias da informação 

abriram importantes possibilidades. As redes de filiais distribuídas no espaço 

podiam ser coordenadas mais efetivamente, e as atividades de serviços podiam ser 

reformuladas pela introdução de maquinaria eletrônica e dos sistemas de automação 

flexível na manufatura, que combinaram pesada mecanização com a produção em 

pequenos lotes. (KON, 2004, p. 65). 
 

O caminho da migração da riqueza em benefício dos cada vez mais ricos não se 

trata de sentido novo. Ao longo do tempo, o tema é discutido, com maior ou menor 

veemência considerando a voz que se levanta ou o momento histórico mundial. Aktouf (2004) 

explica que o movimento de avanço sobre outros mercados está amparado no modelo que 

chamou de “Administração à americana”. Segundo ele, o modelo estadunidense de 

administrar se beneficia das possibilidades de algum tipo de “ajuda”, para impor condições 

que sempre beneficiam o País doador ou financiador, permitindo a sua expansão. 

Aktouf (2004) condena o modelo utilizado para expandir negócios, levantando a 

hipótese de que sempre acontecem imposições, que vão desde o mando de execução de obras, 

passando pela imposição de uso de tecnologias e serviços de pós-venda. Segundo Aktouf 

(2004, p.129), “Contrariamente à administração americana, as do Japão, da Alemanha e dos 

países escandinavos nunca procuraram estender-se e impor-se mundo a fora 

autoproclamando-se superiores e universais”. 

Na perspectiva de Kon (2004), a partir da década de 1970, com ênfase na década 

de 1980, houve uma nova espécie de reestruturação e de divisão internacional do 

trabalho;tudo levando em consideração as mudanças tecnológicas, baseadas nas formas 

flexíveis de organização do trabalho e dos processos produtivos, que necessitavam de mão-de-
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obra mais qualificada, haja vista que o trabalho mais barato e menos qualificado já não mais 

mostrava vantagens comparativas. 

Para Parker (2007) a globalização está presente na figura da empresa global –

organizada em bases e linhas diferentes, especialmente no que diz respeito à expansão dos 

desafios políticos, competitivos e culturais, das empresas internacionais, focadas 

internamente, com origem entre as décadas de 1960 e 1970.Sobre a empresa global, Parker 

(2007, p. 408) explica:  

 

[...] Ela não hesita em cruzar fronteiras tradicionais, sejam fronteiras nacionais ou 

pensamentos nacionalistas. É capaz de repensar suas atividades, visando integrar 

perspectivas mundiais e capitalizar tanto globalmente como localmente, removendo 

barreiras internas que impeçam sua habilidade de alavancar conhecimento e 

diversidade para sustentar uma posição global. [...] Neste contexto é importante 

perceber que a diversidade é apresentada não apenas pelas diferenças visíveis, como 

gênero e etnia, mas também pelas diferenças em níveis, alocações funcionais ou 

papéis. 
 

Aspectos da evolução dos negócios no mundo, segundo apresentam Parker (2007) 

há pouco, são capazes de moldar as relações sociais, com efeitos importantes sobre as 

organizações. Tais aspectos, que afetam tendências culturais, podem influenciar os modelos 

organizacionais, por meio das reestruturações produtivas, com efeitos sobre o 

comprometimento dos empregados.  Segundo Adler e Bartholomew (1992) estratégias globais 

têm implicações profundas nas estratégias de recursos humanos. Com efeito, evidenciam-se as 

transformações provocadas nas estruturas produtivas dos países desenvolvidos e/ou em 

desenvolvimento, dada a movimentação dos capitais produtivos em busca de novas 

oportunidades.  

Kon (2004) resume as mudanças mais significativas nas economias mais 

avançadas em anos recentes em sete itens, como: 

 

1) internacionalização das atividades econômicas; 

2) reorganização das empresas dominantes; 

3) crescente integração da indústria manufatureira com a de serviços; 

4) uso crescente da tecnologia microeletrônica; 

5) demanda crescente na indústria por uma força de trabalho mais qualificada, 

porém com muitos trabalhos rotineiros sendo eliminados pela mudança 

tecnológica; 

6) crescente complexidade e volatilidade do consumo; e 

7) mudança no papel da intervenção governamental.  
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Segundo Kon (2004), os anos 1980 e 1990, estes últimos em especial, trouxeram 

intensiva aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias, com efeitos diretos nas 

organizações, e as respectivas penetrações em várias partes do mundo, na elaboração e 

transformação de produtos, ofertas das mais variadas e inovadoras alternativas para os 

consumidores de produtos e/ou de serviços. 

 

[...] Entretanto se essas mudanças ocorrem mais rapidamente nos países mais 

avançados, observa-se também uma dinâmica similar de reestruturação em outros 

países de renda média e baixa, no sentido do crescimento de ocupações de serviços, 

embora com velocidade e intensidade menores. [...] Ressalte-se que as informações 

se referem a ocupações de serviços encontradas em todos os setores de atividades 

econômicas, incluindo os setores agrícolas e industriais. (KON, 2004, p. 64). 
 

Ante os crescentes desafios de competitividade desde o início da década de 1980, 

as empresas buscaram novos padrões da gestão organizacional, baseados em novas 

tecnologias e novas formas da gestão e da produção, de modo a atender às demandas do novo 

mercado. 

 

[...] diante deste cenário, era necessário implantar não apenas mudanças 

tecnológicas, mas principalmente novas formas de organização do trabalho, na busca 

de uma empresa mais flexível e integrada, que elevasse a produtividade e fizesse 

frente a um ambiente marcado pela imprevisibilidade e complexidade de mercado. 

Nesse contexto as empresas iniciaram um processo de reestruturação produtiva. 

(NOGUEIRA et al., 1999, p. 28). 
 

Notadamente o segmento bancário, seja a empresa do setor público ou privado, 

tem importância vital para o desenvolvimento econômico, haja a vista a sua capacidade de 

promover a evolução das mais diversas atividades produtivas. A redução da atividade 

bancária, em qualquer nível, provoca forte impacto negativo nas ações empreendedoras, 

especialmente na geração de emprego e renda. Assim sendo, mostram-se como importantes as 

preocupações com os níveis de comprometimento dos empregados de tais organizações, 

especialmente após todos os processos de mudanças definidos pelas reestruturações 

produtivas no setor. 

Com consumidores cada vez mais exigentes e consumo em alta em todo o mundo, 

em face das possíveis opções de comparação e modelo econômico sustentado no consumo 

crescente, as empresas foram em busca de novas formas de produção, que viessem a permitir 

a ampliação de suas participações em fatias de mercado cada vez maiores e oferecer maiores 

ganhos para acionistas. 
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Muitos defendem que os progressos da produção industrial, combinados à explosão 

do consumo de massa, teriam criado a necessidade de racionalizar o trabalho. Esta é 

a versão mais difundida, a que mais está conforme à imagem de Épinal que se 

pretende colocar à emergência dos capitães da indústria capitalista moderna. Na 

mesma linha de explicação, os gurus da reengenharia e do downsizing seriam nos 

dias que correm, os grandes apologistas da boa prática da inevitável “terceira onda” 

do mesmo progresso tecnológico contínuo. (AKTOUF, 2004, p. 129). 
 

Por outro lado, ainda segundo Parker (2007, p.423), “a revolução do 

conhecimento associada à globalização têm potencial para reestruturar não só as organizações 

existentes, mas também a organização do trabalho”. 

Para Parker (2007), o fato de o conhecimento se encontrar no poder das pessoas 

favorece a possibilidade destas realizarem serviços distantes, inclusive internacionalmente e, 

por vezes, em suas casas, minimizando assim as barreiras como de etnias, gênero, 

nacionalidade ou outros fatores similares, inclusive liberando grupos de efeitos 

discriminatórios – encontrados em organizações com configurações tradicionais. Esta 

possibilidade de configuração de trabalho mais flexível pode ser útil para combinar 

oportunidades de negócios com necessidades sociais locais. 

As novas condições presentes permitiram às empresas a expansão de suas 

fronteiras de atuação, de modo a buscar novas oportunidades de negócios e maximização dos 

lucros, ou seja, o eficiente investimento do capital. 

 

[...] Essa divisão de trabalho se refere ao padrão de especialização de trabalho na 

produção, desenvolvimento ao longo do tempo para assegurar o uso eficiente do 

investimento em capital. Distintos países e regiões de um país são especializados em 

produtos e setores particulares, que apoiam as formas locais dominantes de relação 

capital/trabalho, qualificação de mão-de-obra e padrões sociais e comunitários. 

(KON, 1995 apud KON, 2004, p. 64-65). 
 

No entendimento de Kon (2004), é certo que a reestruturação produtiva, que altera 

significativamente os processos produtivos nas atividades manufatureiras, também provoca 

sérias mudanças no setor de serviços. Aponta-se o fato de que a reestruturação produtiva 

também apresenta motivo real para a redução de vários postos de trabalho, de maneira geral, 

apesar das elevações provocadas paralelamente à redução das ocupações rurais. O processo de 

informatização e robotização das atividades produtivas passa a exigir profissionais com 

melhores qualificações.  

 

Para cada nível de desenvolvimento econômico, encontra-se um padrão de 

estruturação ocupacional e de reestruturação, durante um período, relacionado à 

industrialização e à modernização tecnológica. Os dados estatísticos para os países 

selecionados mostram ainda que, de uma maneira geral, os padrões de reestruturação 

verificados no início do desenvolvimento referem-se ao crescimento tanto do setor 

secundário quanto de serviços, na medida do decréscimo das ocupações rurais. 

Contudo, nos níveis mais elevados, só se observa aumento nas ocupações em 
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serviços, enquanto as manufatureiras também decrescem como visto anteriormente. 

(KON, 2004, p. 65). 
 

Na medida em que as organizações, a partir de certo momento – após o advento 

da reestruturação produtiva, passam a requerer mais dos empregados, como serem 

generalistas, prepararem-se para a multifuncionalidade, ampliarem conhecimentos e 

garantirem “empregabilidade”, além de engajarem-se definitivamente aos objetivos 

organizacionais – tornando-se mais comprometidos, oferecem instabilidade no emprego e 

falta de perspectiva quanto ao futuro das carreiras profissionais. Eis aqui o grande paradoxo 

que aguça a curiosidade do pesquisador e é fonte de inspiração desta pesquisa. 

Enquanto as organizações direcionam esforços para os resultados de curto, ou de 

curtíssimo prazo, os empregados têm dificuldades de enxergar seus destinos profissionais no 

longo prazo. Tais incertezas tendem a afetar o equilíbrio emocional dos profissionais, 

provando desgastes nas relações sociais, familiares e, principalmente, na qualidade de objeto 

deste estudo – o comprometimento. 

Este paradoxo parece reforçar a necessidade de análise sistemática e pode servir 

de base para variada quantidade e tipos de pesquisas no campo dos estudos organizacionais, 

onde se insere este trabalho, no sentido de verificar os impactos da reestruturação produtiva 

sobre os níveis de comprometimento dos funcionários. 

 

 

2.2 Conceitos e Entendimentos Diversos 

  

 

A expressão reestruturação produtiva parece não apresentar formato próprio ou 

único, descolada de todo um movimento de evolução do capitalismo, dos processos de 

ampliação aos novos horizontes tecnológicos ou, ainda, das novas formas de produzir. Em 

recortes especiais levantados ao longo deste estudo, sempre se encontra reestruturação 

produtiva em suas mais variadas facetas, como: processos de mudanças, reengenharia ou, com 

maior ênfase, evolução tecnológica. Neste sentido, trazer conceito único tornou-se inviável.  

Desta forma, são apresentados alguns comentários e conceitos relacionados com a 

reestruturação produtiva. Na medida em que o objetivo original, neste momento, é o de adotar 

posição acerca do tema, decide-se por fazer da maneira a seguir exibida. 

Segundo Garay (1997), reestruturação produtiva é a dicção que engloba o grande 

processo de mudanças ocorridas nas empresas, principalmente na organização do trabalho 
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industrial nos últimos tempos, via introdução de inovações tanto tecnológicas como 

organizacionais e da gestão, buscando-se alcançar uma organização do trabalho integrada e 

flexível. Do ponto de vista temporal, o surgimento da unidade de ideias Reestruturação 

Produtiva, para Antunes (1998), aconteceu entre os anos de 1950 e 1970 no Japão. 

Para Neutzling e Kvein (1997), a reestruturação produtiva caracteriza um conjunto 

de mudanças que passaram a ocorrer no sistema produtivo, após a introdução de um novo 

padrão tecnológico e organizacional. Tal entendimento converge para o eixo deste trabalho 

que visa a relacionar reestruturação produtiva ao comprometimento organizacional. As 

inovações tecnológicas e organizacionais são alvos claros das reestruturações produtivas. 

Neutzling e Kvein (1997) explicam os dois elementos-chave, na forma abaixo: 

 

 inovação tecnológica – aspecto baseado principalmente na microeletrônica, 

informática, telemática (maquinário, introdução de novas tecnologias na 

produção); 

 inovação organizacional – aspecto baseado nas mudanças da forma de 

organizar a empresa, a produção e o trabalho; nas parcerias com fornecedores; 

na relação com os clientes; nos novos layouts; na determinação de novo foco 

organizacional; na busca de atributos profissionais; na flexibilidade, na 

polivalência, no aprimoramento, no envolvimento. Envolvem tecnologias de 

gestão, tais como a terceirização, o just-in-time, o kanban e os círculos de 

controle de qualidade. 

 

Stoner e Freeman (1999) trazem a figura do entrepreneur, que representa o 

empreendedor, sujeito que percebe oportunidades pelas quais outros executivos não se 

interessariam ou não perceberiam. O entrepreneur  representa importante papel no processo 

de mudança, uma vez que enxerga nos momentos críticos oportunidades para reunir fatores de 

produção – terra, trabalho e capital – para produzir novos produtos e serviços. 

Stoner e Freeman (1999, p. 114) definem o entrepreneur “como o criador de uma 

nova empresa ou o administrador que tenta melhorar uma unidade organizacional pela 

introdução de mudanças produtivas”. 

Segundo Stoner e Freeman (1999), contudo, Entrepreneuship é diferente de 

Administração. Para eles, o entrepreneurse diferencia do administrador, dado o seu baixo 

interesse em tocar negócios em andamento, pois ele é movido mesmo é pelo interesse nas 

mudanças. Stoner e Freeman (1999) também afirmam que os entrepreneur, contudo, 
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eventualmente, pode desempenhar outros papéis, especialmente os de capitalista e de 

administrador, bem como administradores podem às vezes se tornar entrepreneur. 

 

O entrepreneuship ... envolve combinações para iniciar mudanças na produção, 

enquanto [a administração] envolve combinações para produzir. A administração, 

portanto, refere-se à coordenação existente do processo de produção, que pode ser 

visualizada como uma combinação contínua dos fatores de produção. Mas o 

Entrepreneuship é um fenômeno descontínuo, surgindo para iniciar as mudanças no 

processo de produção ... e desaparecendo em seguida, até reaparecer para iniciar 

outra mudança. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 114). 
 

Para Stoner e Freeman (1999, p. 114), “Entrepreneuship trata-se de processo 

aparentemente descontínuo de combinar recursos para produzir novos bens e serviços.”. 

Os aspectos ora tratados reforçam as nuanças e continuidade dos processos de 

mudança, que acompanham o mundo organizacional contemporâneo, por vezes tratados como 

reestruturação produtiva, além de abordar a questão ligada às oportunidades percebidas, por 

exemplo, pela figura do entrepreneur. Ressalta-se aqui, porém, o fato de não se trata de algo 

“novo”. Os termos em discussão já eram tratados por Shumpeter (1883-1950). Segundo 

Stoner e Freeman (1999, p. 114), foi ele o responsável por popularizar o vocábulo 

entrepreneur. “Para Shumpeter, na verdade, todo o processo de mudança econômica depende 

da pessoa que faz com que ele aconteça: o entrepreneur.” 

Stoner e Freeman (1999, p. 114) também ressaltam o entendimento de Peter 

Drucker sobre os entrepreneurs. Explicam que as palavras a seguir, escritas por Drucker 

(conhecido autor contemporâneo), poderiam naturalmente ter sido emitidas por Joseph 

Schumpeter (1883 – 1950), revelando a capacidade de o tema “mudanças” despertar interesse 

ao longo do tempo.  

 

Os entrepreneurs veem a mudança como a norma e como algo saudável. 

Normalmente não são eles próprios que trazem a mudança (isto é, geralmente não 

são inventores). Porém (e isso define entrepreneurs e entrepreneuship), o 

entrepreneur sempre procura mudanças, reage a elas, e as explora como se fossem 

oportunidades. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 114). 
 

Stoner e Freeman (1999), considerando a importância das mudanças e das 

inovações para as organizações, tendo em vista o ambiente competitivo em que atuam, 

evocam novamente o entendimento de Shumpeter sobre o tema: 

 

O historiador da economia Josef Schumpeter via a inovação como a origem do 

sucesso na economia de mercado, uma visão que é reforçada pelo ambiente mutável 

e competitivo de hoje em dia. A organização que não seja criativa e inovadora pode 

não sobreviver. Assim, mais e mais organizações buscam meios de encorajar e 

estimular a criatividade e a inovação tanto no nível individual quanto no nível 

organizacional. (STONER; FREEMAN, 1999, p. 311-312). 
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Com vistas à apresentação de uma visão sociológica, são mostradas importantes 

considerações de Borges (1996). 

 

Para alguns autores, reestruturação produtiva apresenta-se como resultado do 

esgotamento de um ciclo de crescimento e de acumulação que se baseou no 

taylorismo/fordismo. Aqui, entende-se taylorismo/fordismo não só como 

disposições técnicas e organizacionais, baseadas na divisão do trabalho e na 

produção em massa de bens padronizados. O sustentáculo do crescimento registrado 

no pós-guerra teria sido um “acordo societal”, cujo centro foi uma certa “barganha” 

entre capitalistas e trabalhadores. Estes, representados por um sindicato forte e 

corporativo teriam reconhecido, naqueles, o papel de proprietários e dirigentes. Os 

capitalistas, por sua vez, e por intermédio de regulações interativas com o Estado, 

teriam garantido salários e ganhos de produtividade que incorporaram os 

trabalhadores ao consumo de bens e serviços. (BORGES, 1996, p. 6). 
 

Com uma magnífica visão plural, Borges (1996) traz posicionamento acerca do 

que representaria o movimento de reestruturação produtiva, como responsável pelo resgate do 

crescimento econômico, objetivo central do capitalismo, sem perder de vista as perspectivas 

da efetiva participação dos trabalhadores, representados por sindicatos reconhecidamente 

fortes, além do decisivo papel do Estado, como que se responsabilizando pela reinserção dos 

trabalhadores na massa de consumo. 

A reestruturação produtiva, intimamente ligada ao processo de evolução 

tecnológica, também promove, em Borges (1996), algumas preocupações retratadas em suas 

afirmações: 

 

As novas tecnologias, ao mesmo tempo em que estariam proporcionando um avanço 

em relação ao fordismo, no que diz respeito ao controle dos trabalhadores sobre o 

processo de trabalho, implicariam ainda um salto de produtividade suficientemente 

grande para sacudir a crise capitalista mundial. Isso abriria precedentes para novos 

“acordos societais”, agora, mais vantajosos aos trabalhadores. Muitos autores, 

considerando o capitalismo como vitorioso e inabalável, concluíram que a resposta 

central para superar a crise estaria em negociar a melhor forma da reestruturação 

produtiva. (BORGES, 1996, p. 6). 

 

Aqui resta clara a preocupação de Borges (1996) com o uso da tecnologia em 

benefício dos avanços na produção, mas também como elemento de controle dos 

trabalhadores. Considerando o fato de a reestruturação produtiva surgir como que com o 

propósito de realinhar as ações produtivas de modo a fazer face à crise econômica instalada 

no mundo na década de 1970, a partir da segunda crise mundial do petróleo, Borges (1996) 

também levanta a hipótese de o movimento haver surgido como demonstração das 

contradições geradas pelo capitalismo no decorrer do acelerado crescimento do pós-guerra. A 

autora Borges (1996, p. 8) ainda reforça o aspecto das relações sociais, por meio da seguinte 
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afirmação: “No bojo da crise econômica, as contradições evidenciariam, também, a crise das 

ideologias de sustentação da hegemonia burguesa”.  

Borges (1996, p. 8) conclui seu raciocínio, chamando a atenção para a relação 

entre reestruturação produtiva e “Sindicalismo de Resultado”, como corrente ideológica que 

teve grande força no Brasil na década de 1980 e, mais especificamente, em 1987. Segundo 

ela, forças sindicais importantes permitiram a evolução do movimento do que hoje pode ser 

considerado como a base da Reestruturação Produtiva. 

É comum pensar-se a reestruturação produtiva como algo ligado exclusivamente 

ao processo de evolução tecnológica. Há, porém, de se considerar a importante combinação 

deste com as alterações no universo organizacional, por meio das reestruturações de processos 

e mudanças em estilo da gestão. Na conclusão de Cunha (1996), tais características da 

reestruturação produtiva estão ligadas à exigência de novas competências técnicas e novas 

habilidade, além de precarização do trabalho e desemprego estrutural. Em Cunha (1996), se 

encontra:  

 

A reestruturação produtiva tem se dado a partir de dois processos combinados: a 

introdução de novas tecnologias e a aplicação de novos métodos gerenciais, que 

passam a exigir um novo perfil para o trabalhador. Deste exige-se múltiplas 

habilidades para desempenhar múltiplas tarefas. As consequências desses processos 

para o mundo do trabalho têm sido, dentre outras: o desemprego estrutural, a 

precarização do trabalho, a redução do número de trabalhadores na indústria e, 

também, em outros setores. Também pode se observar como elemento desse 

processo as fusões entre grandes corporações mundiais. (CUNHA, 1996, p. 46). 
 

Segundo Tumolo (2001), quando se busca entender o que é reestruturação 

produtiva, pesquisas apontam para um só consenso: o “dissenso”.  Segundo o autor, não há 

dentro dos parâmetros teóricos-metodológicos qualquer homogeneidade e nenhum padrão 

único, no que se refere aos processos de trabalho, como introdução de novas tecnologias, 

organização e gestão do trabalho, qualificação ou desqualificação da força de trabalho. Em 

Tumolo (2001), ainda está a ideia de que: 

 

Tendo como base as pesquisas realizadas, é possível afirmar que a marca distintiva 

do chamado processo de reestruturação produtiva no Brasil é a "heterogeneidade 

generalizada", que ocorre não só entre as empresas, mas também no interior delas. 

Por esta razão parece difícil estabelecer comparações e conexões entre as diversas 

partes díspares desse mosaico. (TUMOLO, 2001, p. 73). 
 

Ainda quando se reporta ao processo de reestruturação produtiva pesquisado no 

Brasil, Tumolo (2001) ressalta a existência de três grupos: 
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 descreve os processos e não manifesta nenhuma posição; 

 de pequeno porte, se declara favorável e, geralmente, tem uma visão entusiasta; 

e 

 tece críticas nem sempre concordantes entre si, sobre vários aspectos da 

reestruturação produtiva em curso no Brasil, e, por conseguinte, manifesta 

interesse que ela seja diferente, beneficiando a todos, sentimento que em geral, 

vem expresso nos últimos parágrafos de seus textos. 

 

Apresentando visão crítica acerca do posicionamento dos três grupos de 

pensadores brasileiros sobre a reestruturação produtiva, Tumolo (2001, p.74) conclui: “Dessa 

forma, tendo uma postura crítica, boa parte dos autores deste último grupo considera que, no 

Brasil, configura-se um processo de “modernização conservadora”. 

Quanto às empresas privatizadas que passaram por processos de reestruturação 

produtiva, Malagutti e Wetzel (2000), bem como Ferrari Sant‟ana (2005), apontam para uma 

tendência comum:  

 

 redução do efetivo; 

 elevação da subcontratação; 

 incremento da pressão por resultado sobre os trabalhadores remanescentes; 

 insegurança por parte dos trabalhadores (devido à possibilidade de perder o 

emprego a qualquer momento); 

 exigência de estar sempre atualizado; e  

 “vestindo a camisa” da empresa. 

 

A reestruturação produtiva passou a ser utilizada por empresas nacionais e 

estrangeiras, como forma de acompanhar o forte movimento de competição que, a partir da 

década de 1970, passou a ser comum: a acumulação flexível. ParaHarvey (2003), a 

acumulação flexível no âmbito produtivo era uma resposta à rigidez do fordismo. Para o autor 

(2003): 

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de 

longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade 

de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de consumo 

invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos 

de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”). E toda tentativa de 

superar esses problemas de rigidez encontrava a força aparentemente invencível do 

poder profundamente entrincheirado da classe trabalhadora – o que explica as ondas 
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de greves e os problemas trabalhistas do período de 1968-1972. (HARVEY, 2003, p. 

135). 
 

Considerando a relação direta entre reestruturação produtiva e acumulação 

flexível, torna-se relevante apresentar o significado desta expressão. Conforme Harvey 

(1999), 

 

A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a rigidez do 

fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, novos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. (HARVEY, 1999, p.140). 
 

Ainda sobre acumulação flexível, Harvey (1999) aponta para as questões 

decorrentes de mudanças rápidas de padrões de produção, bem como confere preocupação 

com as mudanças no que tange à nova lógica de espaço e localização geográfica. 

 

[...] A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, 

criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado “setor de 

serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até 

então subdesenvolvidas (tais como, a Terceira Itália, Flandes, vários vales e 

gargantas de silício, para não falar da vasta profusão de atividades dos países recém-

industrializados). (HARVEY, 1999, p.140). 
 

No movimento de migração entre o modelo fordista e o toyotismo, as empresas se 

viram na necessidade de alterar práticas, processos produtivos e modelos de gestão. A nova 

maneira de conduzir as empresas apresenta em flagrantes desafios para a classe trabalhadora. 

Em Aktouf (2004, p. 230), são encontradas críticas acerca dos movimentos de 

globalização e apontamento do que se estabeleceu chamar de “crise” como sendo 

justificativas para o que decidiu chamar de “repentina doença da economia mundial que 

acometeu parte substancial de nosso planeta com preguiça e diminuição da competividade.”.  

Aktouf (2004) revela em seu entendimento que as organizações se mostram 

ineficientes e que as empresas públicas também não conseguem fazer face às demandas 

sociais. Desta forma, faz a associação da falta de competência com as necessidades de 

reajustes nos meios de produção, com ênfase na redução dos recursos humanos. Aktouf 

(2004) faz severas críticas aos modelos que levam as organizações ao enxugamento e redução 

do quadro de pessoal, que têm como efeitos demissões em massa.  

 

[...] Estes dois termos – mundialização e crise mundial - sozinhos ou combinados 

com as transcendentes leis do mercado, justificam praticamente tudo de ora em 

diante, da retração dos Estados (chamada ora de liberalização, ora de 

democratização, ora de desregulamentação) aos comportamentos mais desumanos de 
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dirigentes de empresa que perderam todo o sentido da medida e de decência, a ponto 

de chegar a tratar os humanos como puros e simples acessórios secundários para a 

manutenção do lucro, dos dividendos e da sobrevivência do capital. (AKTOUF, 

2004, p. 230). 
 

Aktouf (2004) tem a precisão crítica para identificar os erros e defeitos dos 

modelos da gestão e o protecionismo exacerbado do Estado, que, a despeito do 

comportamento comum percebido, deveria se encontrar, se não em defesa dos interesses 

sociais, pelo menos buscar o equilíbrio das forças e cobrar responsabilidades pelas 

ineficiências das organizações que oneraram o Erário, em última instância, os interesses 

sociais.  

 

De reengenharias a downsizings, de fusões a aquisições, de privatizações a 

terceirização, todo dia verdadeiros crimes contra a humanidade são cometidos para 

garantir o capital e um lucro cada vez mais difícil de assegurar sem lançar, um 

pouco por toda a parte, trabalhadores ao desemprego aos montes. Está-se aceitando 

o inaceitável, está-se tolerando o intolerável. (AKTOUF, 2004, p. 230). 
 

Em Caldas (2002), explica-se que a literatura, tanto gerencial como acadêmica, 

sobre enxugamento de pessoal e acerca dos seus efeitos, evoluiu e se multiplicou 

especialmente a partir da década de 1980, em especial nos EUA e na Europa. Por outro lado, 

Caldas (2002) alega uma grande carência de estudos que procurem entender de forma 

estruturada, com que os diversos fatores, sob controle das organizações podem influenciar a 

extensão dos efeitos de cortes de pessoal na organização, sobre os demitidos e os 

remanescentes. 

Esta preocupação parece uma causa absolutamente justa e alinhada com os efeitos 

do que se pretende com a pesquisa. Caldas (2002) concentra muito do seu trabalho nos efeitos 

dos enxugamentos sobre as pessoas demitidas ou as remanescentes. Referindo-se aos 

demitidos, Caldas (2002, p. 171) explica parecer natural que a demissão afete mais o 

individuo desligado do que qualquer outro envolvido.  

 

Na verdade os efeitos do enxugamento nos indivíduos demitidos podem ser vistos 

como a conjugação de diversas variáveis interligadas, que vêm sendo estudadas 

continuamente e significativamente desde a grande depressão dos anos 30, de 

quando datam de estudos pioneiros. (EISEMBER; LAZARSFELD, 1938; JAHOBA, 

1981-1982) (CALDAS, 2002, P. 171).  
 

Caldas (2002) propõe que, por motivos didáticos, se agrupem em oito 

subconjuntos básicos as consequências da perda do emprego, que podem ter natureza 

emocional, psicológica, física, comportamental, familiar, econômica, profissional ou social. 

Desta forma, adaptando o quadro apresentado, para melhor compreensão, fica assim 

composto no quadro 1. 
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Efeitos das demissões sobre os demitidos 

Efeitos Emocionais 

 Dificuldades cognitivas 

 Instabilidade emocional/vulnerabilidade 

 Ansiedade/angústia 

 Estresse/tensão 

 Depressão/amargura/perda de esperança 

 Distúrbios psiquiátricos 

 Suicídio/parassuicídio/autoagressão 

Efeitos Psicológicos 

 

 Insegurança 

 Queda na autoestima e no auto respeito 

 Queda no nível de fidelidade e de satisfação 

com a própria vida 

 Perda da noção de identidade 

Efeitos Físicos 

 Deterioração da saúde física/alteração nos sistemas 

cardiovascular, imunológico, gastrointestinal e 

bioquímico 

Efeitos Sociais 

 Deterioração das relações interpessoais e 

isolamento 

 Aumento na propensão a anomalias sociais 

Efeitos Comportamentais 

 

 Problemas de estruturação do tempo 

 Desorganização da vida diária 

 Apatia/inércia/falta de estímulo 

 Mudanças nos hábitos alimentares, sexuais e no 

sono 

 Abuso de álcool. Drogas e demais substâncias 

 

Efeitos Profissionais 

 Dificuldade de recolocação 

 Maior cinismo em futuros empregos 

 Diminuição do envolvimento e 

comprometimento 

 Queda na satisfação com a carreira 

 Instabilidade em futuros empregos 

 Menores salários no futuro 

 Propensão a sabotagem e violência 

Efeitos Familiares 

 Deterioração da vida familiar (divórcio, abandono 

do lar, violência doméstica). 

 Impacto nas crianças 

Efeitos Econômicos 

 

 Queda de renda/privação econômica 

Quadro 1 – Efeitos das demissões sobre os demitidos 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Caldas (2002, p. 170) 
 

As consequências identificadas representam questões altamente relevantes sob a 

óptica dos efeitos econômicos e sociais. Enquanto as organizações promovem evoluções nas 

suas plantas industriais, se for o caso, ou ampliação dos pontos de atuação em novos 

mercados tudo parece se apresentar de forma positiva. Tanto as pessoas, a sociedade, quanto o 

Estado têm boas perspectivas de geração de emprego e renda, além de recolhimento de 

tributos, impostos e taxas, que vem no sentido da disponibilização de bens e produtos 

públicos. 

Os governos, em diferentes níveis – municipais, distrital, estaduais e federal, têm 

interesses especiais na geração de impostos, a fim de convertê-los em bens públicos. 

Ademais, há também o aspecto da “contabilidade” política da conquista de novas empresas 

para as suas fronteiras. Não é à toa que se fala tanto e se discute acerca da “guerra fiscal” – 

movimento que leva os governos cada vez mais a oferecerem condições especiais, como 

forma de atrair novas organizações, inclusive por meio de renúncias fiscais. 

Independentemente do entendimento dos aspectos políticos, sociais e econômicos, cabe a 

preocupação com os drásticos efeitos apontados no levantamento apresentado por Caldas 

(2002). Não são suficientemente conhecidos os níveis de avaliação porventura feitos, pelos 
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órgãos de governo, sobre os efeitos dos desligamentos e enxugamentos decorrentes dos 

movimentos de reestruturação produtiva, das mudanças organizacionais.  

A sociedade pouco conhece dos prejuízos materiais e emocionais, que se abatem 

sobre as famílias e sobre a sociedade como um todo, a partir dos movimentos que resultam em 

demissão de funcionários. Empresas ou Estado pouco conhecem destes resultados, ou sequer 

se interessam por elas. Desta forma, confirma-se de maneira especial, e por outro ângulo, a 

relevância das análises possíveis na pesquisa-base deste trabalho. A literatura abordada por 

Caldas (2002) traz preocupação especial com os elementos remanescentes dos processos de 

enxugamento de quadros nas organizações. Para Caldas (2002), os remanescentes sofrem 

efeitos tão danosos, que já foram classificados como síndrome do sobrevivente. 

Brockner, Davy e Carter[(1985); BROCKNER et al., 1994; CURTIS, 1989; e 

CASCIO, 1993apud CALDAS, 2002, p. 171/172)] sugerem relação de efeitos sobre os 

remanescentes dos movimentos de redução de quadros nas organizações da seguinte forma, 

apresentada no quadro 2, a seguir: 

 

Efeitos das demissões sobre os Remanescentes 

Efeitos emocionais e psicológicos 

 

 

 

 

 Insegurança/medo. 

 Queda na autoestima. 

 Trauma/instabilidade emocional; mal estar, 

culpa, frustração, ansiedade, estresse, desespero. 

Efeitos atitudinais 

 

 Queda na dedicação, no comprometimento e na 

lealdade em relação à organização. 

 Aumento da resistência às iniciativas da empresa. 

 Cinismo em relação a esforços de envolvimento de 

pessoal. 

 Queda na motivação e satisfação em relação à 

empresa e ao trabalho. 

 Perda da confiança na empresa e/ou em sua 

direção. 

 Raiva/ressentimento em relação à empresa. 

 Queda na propensão a assumir riscos. 

Efeitos comportamentais 

 Absenteísmo/impontualidade. 

 Aumento de alienação, formalismo e rigidez no 

trabalho. 

 Aumento na rotatividade voluntária. 

 Queda em desempenho e produtividade 

individual. 

 Perda de criatividade. 

Efeitos organizacionais 

 

 

 Sobrecarga 

 Vivência e impacto individual dos efeitos dos 

cortes na organização. 

Quadro 2 – Efeitos das demissões, mais citados na literatura, sobre os remanescentes 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Caldas (2002, p. 173) 
 

Obviamente, os efeitos maléficos dos grandes movimentos que resultam em 

enxugamento maciço nos quadros de pessoal das organizações não se limitam às pessoas que 

nelas atuam profissionalmente ou a que elas servem, por motivos os mais variados, inclusive a 

paixão pelo que fazem ou o sentimento de reconhecimento que buscam junto ao grupo/equipe, 
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ou ainda pela importância social de sua atividade. Caldas (2002), por oportuno, também nos 

apresenta os respectivos efeitos sobre as próprias organizações. Observe-se o quadro 

3,seguinte. 

 

Enxugamento de quadros: efeitos sobre as organizações 

Efeitos no ambiente de trabalho 

 

 Perda de lideranças. 

 Queda na participação em programas de envolvimento de pessoal. 

 Perda de familiaridade entre unidades/redução do trabalho em equipe. 

 Deterioração do clima organizacional/aumento do nível de conflito, política e estresse. 

 

Efeitos na eficiência interna 

 

 Perda na experiência/perda de memória organizacional. 

 Perda coletiva de espírito empreendedor e da propensão à assumir riscos. 

 Aumento da burocracia. 

 Perda de qualidade de rapidez na tomada de decisão. 

 Redução da troca de informações/crise de comunicação. 

 Perda de controle interno. 

 

Efeitos na eficácia organizacional 

 

 Queda na qualidade de produtos e serviços. 

 Deterioração da produtividade e do desempenho. 

 Queda do valor das ações no mercado. 

 Perda de visão estratégica/dificuldade de competir. 

 Estagnação ou queda em vendas. 

 Estagnação ou queda nos lucros. 

 

Relações de trabalho 

 

 Aumento do volume de reclamações. 

 Aumento no índice de acidentes e doenças 

 Aumento de sabotagens e violência. 

 Deterioração das relações trabalhistas. 

 

Efeitos na imagem externa 

 

 Prejuízo à imagem que clientes e parceiros têm da empresa. 

 Prejuízo à imagem/ressentimento da comunidade. 

 Dificuldade de recrutar e atrair novos empregados. 

 Aumento da propensão à intervenção do Governo. 

 

Quadro 3 – Enxugamento de quadros: efeitos sobre as organizações 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Caldas (2002, p. 170) 
 

Como sugerido em Caldas (2002), as organizações também enfrentam toda a sorte 

de prejuízos que vão das variáveis internas, como eficiência, eficácia, produtividade etc., até 

os fortes efeitos no ambiente externo, como queda de valores de ações em bolsas, perda de 

credibilidade, dificuldade em atrair novos talentos, entre outros. Em assim percebendo, 

descobre-se que reestruturações produtivas, mudanças organizacionais, que venham a causar 
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grandes impactos passam naturalmente pelos devidos cuidados dos gestores com todos os 

aspectos apresentados por Caldas (2002). Revela-se, assim, o quanto de cuidado e atenção 

especial deve ser conferido às mudanças de grande monta, inicialmente à organização, seus 

planejadores, os funcionários e suas respectivas representações social, e Estado, na qualidade 

de representante legal da sociedade. 

Certamente que ao longo desta seção procura-se esclarecer a reestruturação 

produtiva em seus dois grandes focos, modernização tecnológica e mudanças organizacionais, 

Neste sentido, Tavares (1992, p. 41) esclarece: "Contrariamente à rigidez que caracterizava o 

taylorismo-fordismo, as novas tecnologias buscam obter o máximo de flexibilidade no que 

respeita a processos de produção, desenhos e produtos, bem como a ocupação da força de 

trabalho". 

Nesta subseção foi possível desenvolver uma visão geral sobre aspectos, como: 

acumulação flexível; processos de mudanças; e inovações tecnológicas e organizacionais. 

Tratou-se do personagem entrepremeur – o empreendedor, que se interessa apenas pelas 

mudanças, diferentemente do administrador que conduz o negócio. Tratou-se também de 

ambiente competitivo, dos efeitos das demissões sobre os demitidos, sobre os remanescentes e 

sobre as próprias organizações. Finalmente, discutiu-se sobre o papel do Estado, como 

legítimo representante da sociedade.  

Assim encerra-se esta seção, que, de maneira macro, apresentou histórico, 

conceitos e impactos da reestruturação produtiva no mundo e em organizações brasileiras, em 

visões distintas de variados autores, que abordam aspectos ligados à economia, à cultura, à 

globalização, além de efeitos sobre os trabalhadores brasileiros e, em especial, sobre os 

bancários. Estes últimos correspondem aos sujeitos desta pesquisa, que relaciona 

reestruturação produtiva com comprometimento. 

 

 

2.2.1 Inovações Tecnológicas 

 

 

Para Grabowski e Roberts (2004), as inovações tecnológicas representam bases 

importantes para os processos de reestruturação produtiva. A velocidade com a qual se tem 

tido acesso às novas tecnologias é fator determinante nas reestruturações de processos 

produtivos, na forma de enxergar os meios de produção e na definição da necessidade de 

recursos humanos nas organizações. Abrindo esta seção, interessa compreender o significado 
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da palavra “inovação”. Dada a simplicidade do conceito, neste trabalho adota-se, a priori, 

com o entendimento de Simantob (2003, p. 12), para quem “Inovar é ter uma ideia que seus 

concorrentes ainda não tiveram e implantá-la com sucesso. A inovação faz parte da estratégia 

das empresas: seu foco é o desempenho econômico e a criação de valor”. 

Visando, entretanto, a promover o melhor entendimento do termo, decide-se por 

recorrer ao Instituo Inovação (2010), o qual apresenta conceito de inovação e explica sua 

relevância para as organizações, nas citações a seguir apresentadas: 

 

Dentre as várias possibilidades de inovar, aquelas que se referem a inovações de 

produto ou de processo são conhecidas como inovações tecnológicas. Outros tipos 

de inovações podem se relacionar a novos mercados, novos modelos de negócio, 

novos processos e métodos organizacionais ou até mesmo novas fontes de 

suprimentos.  

As pessoas frequentemente confundem inovação e processos de inovação com 

melhoria contínua e processos relacionados a esse tema. Para que uma inovação seja 

caracterizada como tal, é necessário que seja causado um impacto significativo na 

estrutura de preços, na participação de mercado, na receita da empresa, etc. As 

melhorias contínuas normalmente não são capazes de criar vantagens competitivas 

de médio e longo prazo, mas de manter a competitividade dos produtos em termos 

de custo. (INSTITUTO INOVAÇÃO, 2010, p. 1). Grifo nosso. 
 

Reestruturação produtiva e inovação tecnológica são temas inter-relacionados e 

que fazem parte do cotidiano das pessoas, sejam elas capazes de compreendê-los, discuti-los, 

perceber os seus efeitos ou não. Conferindo a devida importância às inovações tecnológicas, 

Grabowski e Roberts (2004, p. 313-314) ressaltam o papel da tecnologia nas organizações: 

 

Os constructos organizacionais fornecem insights importantes sobre o papel da 

tecnologia nas organizações e destacam a importância de considerá-la, tanto como 

processo quanto como produto. Dado o relacionamento de tal quadro descrito e 

relacional, vale a pena considerar se a tecnologia é ainda um constructo útil nos 

estudos organizacionais. Respondemos que sim,...[...]. (GRABOWSKI; ROBERTS, 

2004, p. 313). 
 

Grabowski e Roberts (2004) referem-se às características e relevância das 

tecnologias no conjunto dos interesses sociais e econômicos das organizações. Chamam a 

atenção para o fato de que a tecnologia que ora se apresenta como produto e ora como 

processo, deve, nestas circunstâncias, considerar as visões longitudinais e temporais, de modo 

que sejam alterados os modelos sociotécnicos. Grabowski e Roberts (2004) ainda lembram 

que a tecnologia é tanto causa quanto consequência da estrutura. Tal observação demostra a 

relação direta entre tecnologia e estrutura, sugerindo seus efeitos no caso de reestruturação 

produtiva. 

Grabowski e Roberts (2004) explicam que uma vez que as tecnologias podem ser 

produtos ou processos, exigem mudanças significativas dos modelos sociotécnicos, de modo a 
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acomodar as visões longitudinais e temporais da tecnologia. Ressaltam que a tecnologia 

assumiu importante papel de estabelecer os processos de estruturação, por meio do qual as 

pessoas e as tarefas se movimentam no sentido das demandas do mercado atual. Finalmente, 

confirmam que tecnologias são desenvolvidas por agentes sociais, portanto sujeitos às suas 

influências no tempo e também do ambiente.  

Carvalho (2009) reforça o entendimento de que variadas áreas do conhecimento 

estudam inovação e adotam nomenclaturas distintas. Segundo ela, inovação é estudada em 

áreas como economia, engenharia, marketing e administração, entre outras, sob diferentes 

aspectos. Ainda em Carvalho (2009), encontram-se esclarecimentos sobre definição 

amplamente difundida proposta pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e pelo Eurostat, no Manual de Oslo. (Este é considerado como referência 

para os trabalhos de pesquisa em inovação). 

Carvalho (2009) explica que houve evolução do conceito ao longo das três 

edições do Manual de Oslo (OECD, 1992, 1997 e 2005). O autor (2009) também esclarece 

que as duas primeiras edições apresentavam conceito definido com foco na inovação 

tecnológica de produtos e processos (TPP). Esta era a versão 1992/1997: 

 

Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 

melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada 

implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 

processo de produção (inovação de processos). Uma inovação TPP envolve uma 

série de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e 

comerciais. (OECD, 1997, p. 130, apud CARVALHO, 2009, p. 3). 
 

Ainda segundo Carvalho (2009), a nova versão do Manual então passa a contar 

com quatro definições distintas para cada tipo de inovação: de produto, de processo, 

organizacional e de marketing. Conforme quadro 4, a seguir. 

 

Tipo de Inovação Definição 

Inovação de 

produto 

É a introdução de um bem ou serviço novo ou simplesmente melhorado com relação aos 

produtos existentes, tanto de características funcionais, como de uso previstos. As 

inovações de produtos podem utilizar novos conhecimentos ou tecnologias, ou podem 

basear-se em novos usos ou novas combinações para conhecimentos ou tecnologias 

existentes. 

Inovação de 

processo 

É a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Os métodos de produção envolvem técnicas, 

equipamentos e/ou softwares utilizados para produzir bens e serviços. Já os métodos de 

distribuição dizem respeito à logística de empresa. Além da produção e distribuição, esse 

tipo de inovação também envolve as atividades de compras, contabilidade, computação e 

manutenção e a implementação de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

novas ou significativamente melhoradas, caso vise à melhoria de eficiência. 

Inovação 

organizacional 

É a implementação de um novo método organizacional, que pode ser uma nova prática 

de negócio da empresa, uma nova organização do local de trabalho ou nas relações 
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Tipo de Inovação Definição 

externas. Os aspectos distintivos da inovação organizacional, comparada com outras 

mudanças organizacionais, está no fato de não ter sido usada anteriormente na empresa e 

que seja o resultado de decisões estratégicas tomadas pela gerência. 

Inovação de 

marketing 

Implementação e novos métodos de marketing, como mudanças no design do produto e 

na embalagem, na promoção do produto e sua colocação no mercado, e de métodos de 

estabelecimento de preços de bens e de serviços. É a implementação de um novo método 

de marketing, voltado para as necessidades dos consumidores, abrindo novos mercados, 

ou reposicionando o produto no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas. Deve 

representar mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no 

posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços. Deve fazer parte 

de um novo conceito ou estratégia de marketing que representa um distanciamento 

substancial dos métodos de marketing existentes na empresa. 

Quadro 4 - Definição dos tipos de inovação 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Carvalho (2009, p. 4) 

 

Uma vez apresentado o resumo por tipo de inovação, ainda em Carvalho (2009), 

encontramos a mais recente definição geral, também extraída do Manual de Oslo: 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local 

de trabalho ou nas relações externas. (OECD, 2005, p. 46 apud CARVALHO 2009, 

p. 5).  
 

Segundo Garcia e Calantone (2002 apud CARVALHO, 2009, p. 5), ainda há dois 

pontos a ressaltar na definição de inovação. São eles: 

 

1) a inovação é um processo que compreende o desenvolvimento tecnológico de 

uma inovação combinado com a introdução no mercado dessa inovação através 

de sua adoção e difusão; e 

2) O processo de inovação é interativo por natureza e, assim, automaticamente 

inclui a primeira introdução de uma nova inovação e a reintrodução de uma 

inovação melhorada. 

 

Carvalho (2009) sintetiza seu conceito de inovação da seguinte forma:  

 

A inovação é uma invenção que venceu os vários riscos associados, tantos 

tecnológicos como de mercado, e chegou ao mercado, gerando valor para os 

stakeholderes envolvidos. Além disso, dependendo de quão revolucionária é a 

inovação e de seu grau de difusão, o impacto socioeconômico pode ser de tal forma 

significativo, resultando no que Shumpeter (1934) denominava destruição criativa. 

(CARVALHO, 2009, p. 5). 
 

O conceito, apresentado por Carvalho (2009), representa o entendimento aderente 

a este trabalho, que por este motivo o adota. A amplitude e a compreensão plural estão 
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diretamente relacionadas com as perspectivas desta pesquisa, que procura relacionar 

reestruturação produtiva com comprometimento organizacional. 

A relação que envolve construção e desenvolvimento de novas tecnologias está 

intrinsecamente ligada ao movimento de reestruturação produtiva. Servindo de suporte para as 

mudanças de processos, as inovações tecnológicas fornecem o necessário conhecimento e 

técnicas gerenciais capazes – elementos que compõem as inovações organizacionais, outro 

ponto de estudo deste trabalho – de permitirem o aumento da produtividade e redução de 

custos, mas também são responsabilizadas, em certa medida, por permitir que as organizações 

promovam drásticos cortes de pessoal. Para tratar do tema das inovações tecnológicas, faz-se 

necessário estabelecer uma compreensão acerca do conceito de tecnologia, fator determinante 

nos processos de reestruturação produtiva. 

Grabowski e Roberts (2004) chamam a atenção para sete abordagens descritivas 

para a tecnologia, em face da capacidade de cada uma delas apresentar assuntos diferentes, 

conforme sumariado no quadro 5, a seguir. 

 

ABORDAGENS DESCRITIVAS PARA A TECNOLOGIA 

1. Na sociedade contemporânea, as máquinas de mudança mais poderosas são a invenção humana, a 

inovação e as aplicações do conhecimento científico. Coletivamente, denominamos essas funções de 

“tecnologia”. (WENK, 1989, p. 6). 

2. Ao definir meu conceito de tecnologia, restringimos seu escopo aos artefatos materiais (várias 

configurações de hardware e software). Desejamos distinguir – pelo menos teoricamente – a natureza 

matricial da tecnologia e das atividades humanas que projetam ou usam esses artefatos. (ORLIKOWSKI, 

1992, p. 403). 

3. Focar a tecnologia de uma organização é vê-la como o local em que muita energia é aplicada para a 

transformação de imputsem outputs. O conceito é amplamente definido pelos teóricos organizacionais e 

inclui não apenas os instrumentos usados no trabalho, mas também as habilidades e o conhecimento dos 

trabalhadores, e mesmo as características dos objetos em que o trabalho é realizado. (SCOTT, 1992, p. 20 

e 227). 

4. Definimos a tecnologia como os processos físicos, combinados com os processos intelectuais ou de 

conhecimento, pelos quais os materiais, de alguma forma, são transformados em outputs usados por uma 

organização ou um sistema dentro da mesma organização. (HULIN; ROZNOWSKI, 1985, p. 47). 

5. As organizações têm duas outras características de controle que podem fornecer base para uma trilogia: 

matérias-primas (coisas, símbolos ou pessoas) que são transformadas em outputs mediante aplicação de 

energia; e as tarefas ou técnicas que afetam a transformação. A “tecnologia” não é usada aqui em seu 

sentido comum de máquinas ou dispositivos sofisticados para a obtenção de alta eficiência, como na 

expressão o “sociedade tecnologicamente avançada” mas em seu sentido genérico de estudo de técnicas ou 

tarefas. (PERROW, 1986, p. 14). 

6. A tecnologia refere-se a um conjunto de conhecimentos sobre os meios com que trabalhamos o mundo, 

nossas artes e nossos métodos. Essencialmente, é o conhecimento sobre as relações de causa e efeito de 

nossas ações.... Tecnologia é conhecimento que pode ser estudado, codificado e ensinado aos outros. 

(BERNIKER, 1987, p. 10). 

7. A ideia central está resumida na frase tecnologia como equívoco. Equívoco é algo que admite várias 

interpretações possíveis ou plausíveis e, assim, pode ser esotérico, sujeito a confusões, incerteza, 

complexidade e desentendimento. (WEICK, 1990, p. 2). 

Quadro 5 – Tecnologia em abordagens distintas 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Grabowski; Roberts (2004apud CLEGG et al., 2004, p. 314-315) 
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As concepções aqui apresentadas como definições de tecnologia sinalizam 

algumas variáveis comuns. 

  

 A importância das habilidades e dos conhecimentos humanos; 

 O uso das técnicas e habilidades transformando imputs em output; e 

 A tecnologia utilizada como instrumento de melhoria de processos. 

 

Ressalte-se que as abordagens apresentadas por Grabowski e Roberts (2004) são 

relativamente recentes, pois datam da segunda metade da década de 1980 ou início da década 

de 1990. Cabe considerar, no entanto, a velocidade com que se desenvolvem os processos 

tecnológicos. 

Hoje se reconhece que a tecnologia tem papel decisivo nas organizações, seja para 

amparar processos de produção e operacionalização de produtos e serviços em elevados níveis 

concorrenciais, seja no auxílio à tomada de decisão, na facilitação do acesso para os clientes 

ou na capacidade de influenciar comportamentos de pessoas em todos os segmentos sociais, e, 

em especial, dos empregados. (GRABOWSKI; ROBERTS, 2004). 

Em Laudon e Laudon (1999), identifica-se a importância dos sistemas de 

informação para a melhor forma de gerenciamento dos negócios, sobretudo nos dias atuais. O 

nível de competição entre as empresas tem influência determinante na definição do elevado 

grau de importância dos sistemas de informações. 

 

Para Adam Smith, o economista escocês do século XVIII que iniciou o estudo da 

economia moderna com o seu livro A Riqueza das Nações, a riqueza de uma nação 

dependia de como a sociedade organizava a produção em suas fábricas nacionais. 

Hoje está claro que a sociedade terá que organizar mercados globais, corporações 

internacionais e forças de trabalho multinacionais, se quiser manter e melhorar o 

nosso padrão de vida. Precisamos de sistemas de informação para fazer isso com 

eficiência e sucesso. (LAUDON; LAUDON, 1999, p. 4).  
 

Os aspectos apontados nesta citação reforçam o entendimento quanto à relevância 

do avanço tecnológico, dos sistemas de informações para o maior nível de concorrência 

exigido das organizações contemporâneas, sobretudo para o maior controle dos meios 

disponíveis e níveis de eficiência. Laudon e Laudon (1999) também explicam que as 

organizações moldam os sistemas de informações de formas óbvias. Como organizações 

formais existem unidades especializadas, com clara divisão de mão de obra e especialistas 

empregados e treinados para diferentes funções profissionais, que, em assim sendo e para 

atender os mais variados modelos e necessidades, os sistemas de informações são moldados. 
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Culturas, valores e hierarquias são aspectos importantes na montagem dos sistemas de 

informação. 

Finalmente, Laudon e Laudon (1999, p. 6) reforçam o papel das pessoas na 

concepção e no uso dos sistemas de informações. “As pessoas usam informações vindas de 

sistemas baseados em computadores em seus trabalhos, integrando-as no ambiente do 

trabalho. Elas são solicitadas a introduzir dados no sistema, colocando-os diretamente ou 

colocando os dados em um meio que o computador possa ler.”.  

Para Parker (2007), as organizações operam em um universo planificado, com 

barreiras das mais diversas (como alfandegárias, territoriais, culturais etc..) minimizadas ou 

até eliminadas em nome da facilidade de comunicação e acesso a produtos, serviços e 

informações em todas as partes do mundo e de maneira instantânea. Isto por si só requer 

redefinição de todo o entendimento, quanto às relações interpessoais, antes dominantes. 

Parker (2007) aborda de maneira especial as tecnologias globais, registrando a 

importância do uso para as pessoas e organizações nos tempos atuais: 

 

Eletrônica digital, miniaturização, telecomunicação, computadores, robótica, 

inteligência artificial, engenharia genética, satélites de órbita baixa e condutores a 

laser são apenas algumas das diversas tecnologias que revolucionam as relações 

entre as pessoas, organizações e nações do mundo todo. Descobertas médicas, do 

controle da natalidade ao controle de doenças, têm trazido mais pessoas ao mercado 

de trabalho; descobertas de processos e produtos constantemente alteram a natureza 

de seu trabalho e tecnologias baseadas na informação tornam as pessoas e as 

informações recursos críticos para as organizações. (PARKER, 2007, p. 414).Grifo 

nosso. 
 

Para Parker (2007), fatores de produção como terra, capital e trabalho deram 

sustentação ao desenvolvimento econômico durante a era da Revolução Industrial. Na 

atualidade, em tempos considerados como era da Revolução da Informação, o principal fator é 

intangível: o conhecimento. “Os indivíduos são os donos do conhecimento, e por isso ele só 

se torna um recurso organizacional quando partilhado”. (PARKER, 2007, p. 414). 

A situação causada pela possibilidade de compartilhamento ou não do 

conhecimento, segundo Parker (2007), institui um potencial para maior igualdade ou 

aumentando a desigualdade. Ainda em Parker (2007) aponta-se para o entendimento de que a 

tecnologia pode apresentar uma ameaça em vez de oportunidade, especialmente por meio da 

perda de habilidades no trabalho, por parte dos trabalhadores inseridos nas organizações, 

cujas dificuldades de adaptação apresentam-se maiores, criando uma divisão maior entre as 

pessoas e as atividades que enriquecem suas vidas. 
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Chama-se a atenção para tais aspectos, certamente porque nesta perspectiva os 

trabalhadores devem sentir-se inseguros, quando às suas permanências nos respectivos postos 

de trabalho, tornando o clima organizacional mais tenso, com possíveis reflexos negativos nos 

níveis de comprometimento do grupo. (PARKER 2007). 

Outro aspecto importante considerado por Parker (2007) é a movimentação das 

tecnologias disponíveis, entre os mais variados países. Ela chama a atenção para a 

participação de cientistas indianos, búlgaros e israelenses no desenvolvimento de novas 

tecnologias e explica que representa oportunidade para o alcance de novas “ferramentas” 

gerenciais, por parte dos países em desenvolvimento, por meio de migração dos países 

desenvolvidos. 

Admite-se que a representação das inovações tecnológicas na forma como se 

passa a perceber o mundo, no funcionamento das organizações – nos espaços dedicados às 

máquinas, sistemas ou pessoas e, por fim nas relações como um todo, altera toda a 

composição do que acontece com o processo produtivo, com flagrantes efeitos sobre a vida e 

o comportamento humano. Os desdobramentos permeiam as relações familiares e avançam 

sobre as condições de cuidados com o meio ambiente. (PARKER, 2007). 

A inovação tecnológica traz consigo o elemento fundamental para a superação das 

barreiras impostas pelas limitações territoriais. Embora exista o entendimento comum, quanto 

às características intrínsecas da prestação dos serviços, exigindo produção e entrega entre 

pessoas presentes, Kon (2004, p.47), também chama a atenção para o fato de que “[...] Essa 

condição envolve consequências geográficas importantes, embora na atualidade as 

telecomunicações possam modificar os impactos territoriais”. 

Grabowski e Roberts (2004) também revelam importantes informações acerca do 

papel da tecnologia nas organizações. 

 

Weick lembra-nos que a tecnologia nas organizações é uma fonte de eventos 

estocásticos, contínuos e abstratos, e cada tipo de evento apresenta dificuldade. As 

tecnologias são fontes de eventos estocásticos nas organizações, porque estas não 

são deterministas, com relações claras de causa e efeito e que permitam saber o que, 

quando e como deve ser feito, [...]. (GRABOWSKI; ROBERTS, 2004, p. 317). 
 

Sobre as características dos eventos estocásticos e suas dificuldades para as 

organizações, no que tange aos necessários ajustes, Grabowski e Roberts (2004) esclarecem: 

 

[...] Os eventos estocásticos apresentam dificuldades para as organizações, a medida 

que fornecem alvos móveis para a aprendizagem porque as mudanças ambientais 

ocorrem além da capacidade das pessoas acompanhá-las. Consequentemente, em 

razão de sua ocorrência e aprendizagem serem difíceis, os eventos estocásticos 



52 

 

tornam-se padrões repetitivos e “eventos permanentes” nas organizações (1990, p. 

6). (GRABOWSKI; ROBERTS, 2004, p. 317). 
 

Grabowski e Roberts (2004) reforçam o entendimento de que os processos não 

determinísticos, provenientes de eventos aleatórios, são comuns nas organizações, impondo a 

estas agilidade e flexibilidade. A natureza das mudanças e velocidade determinadas pela 

volatilidade das relações capital e trabalho; cliente e fornecedor; líder e liderado – o que elas 

chamaram de “alvos móveis”, confere uma necessidade cada vez maior de adaptação às 

reestruturações impostas pelo ambiente organizacional.  

Com efeito, o desenvolvimento e adaptação de tecnologias próprias às demandas 

de cada momento, requerem condições especiais também de desenvolvimento e gestão das 

“ferramentas” tecnológicas necessárias às operações. Uma vez compreendidas as relações 

aqui estabelecidas, as organizações podem obter melhores desempenhos, na medida em que 

forem capazes de mobilizar as pessoas, valorizando o Comprometimento. 

 

 

2.2.2 Inovações Organizacionais  

  

 

As últimas décadas foram marcadas por crescente aumento na velocidade das 

mudanças estruturais, com vistas ao principal interesse de elevar os níveis concorrenciais 

entre as organizações. (MILKOVICH; BOUDREAU,2006). 

Para tratar de inovações organizacionais, convém apresentar inicialmente a 

existência de três tipos de estruturas organizacionais, na forma de Stoner e Freeman (1994): a) 

estrutura funcional; b) estrutura por produto/mercado; e c) estrutura matricial. Stoner e 

Freeman (1994) revelam que a estrutura funcional organiza em um mesmo departamento 

todas as pessoas envolvidas com uma atividade ou com atividades relacionadas, enquanto a 

estrutura por produto ou mercado, também conhecida como estrutura divisional, reúne na 

mesma unidade de trabalho as pessoas envolvidas pela produção e marketing de um produto 

ou grupo de produtos relacionados, ou ainda todas as pessoas em uma área geográfica ou 

todas as pessoas que trabalham com certo tipo de consumidor. 

Ainda segundo Stoner e Freeman (1994), na estrutura matricial, os dois tipos de 

estrutura funcionam simultaneamente. Conceituando as estruturas Stoner e Freeman (1994, p. 

233-235) as tratam conforme segue: 
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 estrutura funcional – forma de departamentalização na qual todas as pessoas 

engajadas numa atividade funcional, como marketing ou finanças são 

agrupadas numa mesma unidade; 

 estrutura por produto ou mercado – organização de uma empresa em divisões 

nas quais se reúnem todas as pessoas envolvidas com um determinado tipo de 

produto ou mercado. Divisão – grande departamento de uma organização que 

parece uma empresa separada; pode dedicar-se a fabricar e a vender produtos 

específicos ou a servir a um mercado específico; e 

 estrutura matricial – estrutura organizacional onde cada empregado é 

subordinado ao mesmo tempo a um gerente funcional ou de divisão e a um 

gerente de projeto ou de grupo. 

 

Faz parte desta subseção esclarecer formas de inovações organizacionais, que 

afetam diretamente estruturas de funcionamento na empresa-alvo, que, de maneira mais 

ampla, flutua entre todas as formas de estrutura organizacional previstas. Saliente-se, todavia, 

que as unidades-foco deste trabalho específico apresentam enquadramento ao modelo de 

estrutura funcional. Desta forma, cabe salientar que, segundo Stoner e Freeman (1994), as 

possibilidades de inovações organizacionais conhecidas, mais comuns, são, por exemplo, a 

reengenharia, que se trata de um processo de transformação drástica e rápida, que tem por 

objetivo grandes reestruturações em processos produtivos ou administrativos das 

organizações; os processos de downsizing, que promovem a redução drástica de funcionários, 

ou ainda rightsizing, cujo objetivo é o ajuste do número de funcionários para o nível mínimo 

necessário para o desenvolvimento das tarefas. 

As inovações organizacionais também podem ser planejadas e de ordem 

estrutural, de pessoas ou tecnológicas. Podem ainda ser dirigidas aos processos. Quando 

planejadas as inovações organizacionais visam a mudar a estrutura de uma organização e 

rearrumar seus sistemas internos, como formas de comunicação, fluxo de trabalho ou 

hierarquia administrativa. (STONER; FREEMAN, 1994). 

Eles (1994, p. 305-306) também alertam para as possibilidades de mudança 

estrutural planejada, sinalizando três opções: 1) projeto organizacional clássico – visa a 

definir responsabilidades de trabalho e criar divisões do trabalho e níveis de desempenho 

adequados; 2) a descentralização – criação de unidades menores, autossuficientes – destina-se 

a aumentar a motivação e o desempenho, além de concentrar atenção em atividades de alta 
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prioridade; 3) modificação do fluxo de trabalho – o agrupamento por especialidade pode 

afetar positivamente a produtividade e o moral.   

Em Cohen e Fink (2003), encontram-se os aspectos contingenciais resultantes dos 

movimentos que levam às inovações organizacionais, mais facilmente encontrados, como: 

redução de quadro de pessoal, resultando em demissões e instabilidade no clima 

organizacional; centralização do poder decisório; maiores pressões pelos resultados no curto 

prazo; exigência por multifuncionalidade e aprimoramento profissional e sobrecarga de 

trabalho. 

O universo das inovações ou mudanças organizacionais é, por demais, amplo para 

se aprofundar em apenas uma subseção. Ajuntam-se, porém, conceitos e opiniões próprias de 

alguns pesquisadores que, em forma de recortes, procuram mostrar a importância das 

inovações no dia a dia das organizações; como nascem, como se processam e, especialmente, 

como atingem o universo das pessoas e os objetivos organizacionais. 

Carvalho (2009) explicou que o aumento da importância do setor de serviços, na 

escala mundial, aliada à maior turbulência e volatilidade dos mercados e rápidas mudanças 

tecnológicas, com efeito no ciclo de vida dos produtos, além das inovações organizacionais 

provocadas pelas interações das empresas, provocou a necessidade de novas definições. 

Assim, em 2005, a OECD inclui dois novos tipos de inovação não tecnológica na terceira 

edição do Manual de Oslo: organizacionais e de marketing. Segundo Carvalho (2009), o atual 

conceito de inovação constante do Manual de OSLO, está assim descrito: 

 

É a implementação de um novo método organizacional, que pode ser uma nova 

prática de negócio da empresa, uma nova organização do local de trabalho ou nas 

relações externas. Os aspectos distintivos da inovação organizacional, comparada 

com outras mudanças organizacionais, está no fato de não ter sido usada 

anteriormente na empresa e que seja o resultado de decisões estratégicas tomadas 

pela gerência. (CARVALHO, 2009, p.4). 
 

Cohen e Fink (2003, p. 386) afirmam que “a necessidade de mudança se verifica 

quando ocorrem problemas relativos à produção, satisfação e/ou desenvolvimento.” Perceba-

se que o conceito apresentado aqui tem um largo espectro de avaliação. Cohen e Fink (2003) 

também chamam a atenção para o fato de o gerente vir a ser a vitima passiva da mudança ou 

seu iniciador e planejador. 

Já quanto aos alvos de mudanças, Cohen e Fink (2003, p. 386) alertam para os 

seguintes fatores:  
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 tensão no sistema; 

 interconexão da pessoa ou grupo problemático com outras unidades; 

 a hierarquia organizacional; e 

 o lugar ou ponto com mais prontidão para a mudança. 

 

Em Cohen e Fink (2003, p. 386), encontra-se importante afirmação:  

 

Não é o ambiente dos negócios que está mudando. A mudança é o ambiente de 

negócios. E não se trata de que todas as empresas estejam mudando. A mudança se 

apossou de todas as empresas. Criar mudanças,gerenciá-las, dominá-las e sobreviver 

a elas é a pauta de todos os que, no mundo empresarial desejam fazer diferença. 
 

[...] Você pode encontrar pessoas que estão fazendo hoje, mudanças em toda a 

organização. São os gerentes de mudanças – mas só como forma de trabalhar, não 

como tarefa isolada. Elas têm tarefas reais, trabalho real – e impulsionam mudanças 

é algo que faz parte de suas funções. Criar mudanças é uma habilidade. Mas fazer 

com que as coisas aconteçam e levar a empresa pra frente é paixão. (FISHMAN, 

1977apud COHEN; FINK, 2003, p. 345). 
 

Dougherty (2004) trata de quatro conjuntos de atividades requeridas para fazer 

face ao desenvolvimento de novos produtos comercialmente bem-sucedidos. Segundo 

Dougherty (2004,p. 347), o sumário de problemas, colocado na medida em que reconsidera as 

atividades como tensão, apresenta como contraponto a situação ideal. Para cada ação 

requerida há uma situação ideal. Observe-se o quadro 6, a seguir: 

 

Sumário de problemas organizacionais 

Atividades requeridas Situação ideal 

1. Os inovadores devem trabalhar com clientes em 

potencial a fim de identificar necessidades e liga-

las a possibilidades tecnológicas. 

1. A ligação entre mercado e tecnologia equilibra o 

externo e o interno. 

2. Devem organizar o fluxo de trabalho para 

colaborar além das fronteiras organizacionais na 

resolução de problemas dentro do contexto de 

atributos que compreendem o produto. 

2. Organizar para a solução de problemas equilibra o 

novo e o velho. 

3. Devem monitorar e avaliar seu progresso. 3. Avaliar o processo equilibra a determinação com 

a emergência. 

4. Devem desenvolver um senso de 

comprometimento que permita aos participantes 

assumir maiores responsabilidades em se sentir 

assoberbados. 

4. Desenvolver um comprometimento com a 

inovação equilibra liberdade com 

responsabilidade. 

Quadro 6 – Atividades dos inovadores que influenciam o sucesso das inovações  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Dougherty (2004, p.347) 
 

Como se pode perceber a situação ideal proposta por Dougherty (2004) tem como 

ponto-chave o equilíbrio. Por meio deste, acredita-se que se torna mais próxima a 

possibilidade da consecução dos objetivos organizacionais e, especialmente, o 

comprometimento das pessoas para com eles. Segundo Dougherty (2004), as tensões não 
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podem ser eliminadas uma vez que são inerentes às atividades e ajudam a energizar processos 

de inovação. “Essas tensões devem ser equilibradas por meio de toda a organização, porque as 

atividades de inovação estendem-se além de um projeto e estão inexoravelmente ligadas à 

toda a organização.” (DOUGHERTY, 2004, p. 347). 

Cohen e Fink (2003) voltam a tratar de equilíbrio como um estado necessário para 

o melhor resultado do processo produtivo. Ressaltam que aspectos externos, como 

paralisações em máquinas ou equipamentos, greves de funcionários ou problemas de 

planejamento, interferem no equilíbrio e conduzem os gerentes a voltar atenção especial aos 

meios que promovam a volta do equilíbrio do sistema. Considerando todo processo produtivo 

como sistema aberto, portanto, suscetível aos fatores externos – meio ambiente, Cohen e Fink 

(2003) defendem que a ideia de situação ideal acontece quando o fluxo de matérias-primas 

que entram em uma fábrica, por exemplo, seja igualado ao fluxo de produtos que saem.  

O que apresenta Cohen e Fink (2003) reforça a importância do comprometimento, 

especialmente para com os processos de inovações organizacionais. Desta forma, também 

reforçam o entendimento necessário por parte dos gestores, quanto às melhores práticas em 

busca do comprometimento das pessoas, em busca da harmonia, do equilíbrio, que garantem a 

continuidade do processo produtivo. “Em resumo, todo o sistema tende a um estado interno 

de equilíbrio ao manter a harmonia das forças existentes (o status quo); ao mesmo tempo, 

todo sistema luta para responder às pressões por mudança na medida em que o ambiente que o 

cerca exige.” (COHEN; FINK, 2003, p. 54). 

Dougherty (2004) entende que existem poucas ideias acerca dos problemas 

organizacionais ligados à inovação, vista aqui como elemento resultante das reestruturações 

produtivas. 

 

[...] Outro ponto que foi aqui apresentado é que o motivo pelo qual a vasta literatura 

sobre estudos organizacionais fornece relativamente poucas ideias a respeito dos 

problemas organizacionais da inovação é porque não está ancorada nas atividades 

básicas subjacentes à inovação de produto. (DOUGHERTY, 2004, p. 347). 
 

As inovações organizacionais levam à constante preocupação dos líderes nas 

empresas, especificamente com a necessidade do constante aprendizado, como focam Cohen e 

Fink (2003):“Basicamente não conhecemos o que será realmente o mundo de amanhã, exceto 

que será diferente. Isso significa que as organizações e seus líderes terão de se tornar 

aprendizes perpétuos.” (SHEIN, 2001 apud COHEN; FINK,2003, p. 25). 

Na medida em que consideram as organizações como sistemas abertos, Cohen e 

Fink (2003) tratam das inovações organizacionais, como algo necessário, na medida em que 
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recebem insumos de seus entornos. Segundo eles, matéria-prima, ideias, pessoas, insumos, 

financiamentos etc. são processados, ensejando novos produtos permanentemente. Os autores 

focam o fato de que o meio ambiente entre insumos renovados e, portanto, os processos de 

transformação e resultados, também o são. “Como as organizações estão tão integradas a seu 

ambiente, para permanecer em equilíbrio elas precisam fazer constantes ajustes em sua forma 

de operar a fim de reagir e levar em conta as mudanças nos insumos e na demanda por 

produtos.” (COHEN; FINK, 2003, p. 52). 

Cohen e Fink (2003, p. 52) defendem o argumento de que todas as alterações 

ambientais podem afetar o processo de transformação interno. “Qualquer sistema fará 

alterações em suas políticas, normas, regulamentações e outros comportamentos operacionais 

a fim de tentar sobreviver e manter-se em relação ao seu ambiente.” Com vistas ao melhor 

entendimento quanto à influência do que acontece no ambiente externo no processamento, nas 

operações cotidianas das organizações, Cohen e Fink (2003, p.52), propõem o esquema visual 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sistema aberto 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Cohen e Fink (2003, p. 52). 
 

Cohen e Fink (2003), também abordam aspectos importantes da relação dos 

empregados com as mudanças, quando impostas de cima para baixo. Em Cohen e Fink (2003, 

p. 347): 

 

 diagnostique a posição competitiva da empresa/unidade; as mudanças estão 

sendo impulsionadas pela concorrência atual ou pela previstas?; 

 se for assim, como as mudanças propostas tentam cuidar do problema externo?; 

 pergunte a seu gerente, e a que mais possa saber, qual é a lógica das mudanças. 

Ouça atentamente em lugar de discutir com respostas de que você não gosta; 

 quais habilidades serão necessárias para ser eficaz após a implementação das 

mudanças? Se tiver habilidades relevantes torne-as visíveis. Se não tiver, veja o 

Operações 

internas: 

 

 

Processos de 

transformação 

 

Produtos (que se 

tornarão insumos de 

outros sistemas) 

Insumos (produtos e 

outros sistemas) 
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que pode aprender para tornar-se mais importante – para seu atual (ou futuro) 

empregador; 

 pense em como se preparar para problemas imprevistos que possam decorrer 

da mudança. Procure controlar os problemas ou estar pronto para pular se 

houver uma crise; e 

 tente não ficar paralisado; esteja pronto para aprender e não espere ficar 

invisível. Continue exercendo suas funções com entusiasmo. 

 

As orientações e recomendações de Cohen e Fink (2003) ora apresentadas têm 

relevância para este trabalho, na medida em que procuram esclarecer atitudes e reações 

possíveis, por parte dos funcionários, diante dos processos de mudança. Os apontamentos 

deixam clara a importância dos comportamentos e cuidados que passam a fazer parte do 

cotidiano das organizações, na forma apresentada por Shein (2001). Ele alerta para a 

necessidade de os líderes, no cenário de mudanças, se apresentarem como “aprendizes 

perpétuos”. 

Considerando, tais possibilidades, os líderes podem adequar atos de decisões, de 

forma a provocar menor impacto negativo no processo produtivo. Cohen e Fink (2003) 

lembram o grande número de métodos de mudanças à disposição dos gerentes e dos 

especialistas. Resolvem identificar estratégias voltadas aos fatores ambientais e aos sistemas 

exigidos e emergentes e aos subgrupos de vários tamanhos (desde os individuais, de duas ou 

mais pessoas, e assim, por diante). Consideram que, tratando os três blocos, identificam as 

melhores ações voltadas aos processos de mudanças organizacionais. 

Cohen e Fink (2003, p. 363-382) identificam três perspectivas por meio das quais 

se pode melhor compreender as inovações organizacionais, quais sejam: 1) métodos de 

mudanças relacionados aos fatores ambientais; 2) método voltado ao sistema exigido, e 3) 

aqueles que visam mais diretamente ao sistema emergente. 

 

1) Métodos para mudar os fatores ambientais, são compostos por: 

 mudanças pessoais – Um dos principais fatores ambientais em qualquer 

situação de trabalho são as histórias pessoais e as atitudes resultantes das 

pessoas em questão; 

 treinamento e capacitação – Há outras maneiras de mudar percepção, 

atitudes ou habilidades individuais. Boa parte dos programas de treinamento 

organizacional está voltada para o indivíduo, na pressuposição de que 
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conhecimentos e atitudes aprimorados podem traduzir-se em resultados 

organizacionais; 

 tecnologia e layout de trabalho – Outro fator ambiental que pode afetar o 

comportamento é a tecnologia e/ou o layout. Embora com demasiada 

frequência as alterações tecnológicas ignorem as consequências para a 

interação social, alguns programas de mudanças sofisticados alteraram de 

forma consistente a tecnologia existente, o que resultou em relações e 

produtividades mais satisfatórias; 

 planos de incentivo – O sistema de recompensa da organização é um fator 

ambiental que, quando alterado, pode ter grande impacto no 

comportamento, mas exige grande reflexão antes de ser modificado; e 

 cultura do ambiente – Embora em última instância qualquer mudança 

comportamental duradoura de largo alcance afete a cultura organizacional, 

este é o aspecto mais resistente de qualquer sistema social. 

2) Quanto aos métodos para mudar o sistema requerido ou exigido, são citados: 

 exame das descrições de cargo e das relações de trabalho – as descrições de 

cargos e as relações de trabalho organizacionais são dois importantes 

determinantes do comportamento e das interações, e muitas vezes, são o 

ponto de partida para a mudança; 

 modificações no cargo – as exigências do cargo também podem ser alvo das 

mudanças quando as atividades, interações e atitudes requeridas são 

demasiado difíceis ou excessivamente simples para as pessoas que estão no 

sistema; 

 horários de trabalhos alternativos – durante muitos anos a maioria das 

pessoas trabalhava um jornada fixa de cinco dias, 40 horas semanais. Muita 

energia de supervisão foi gasta para estabelecer os horários de entra e saída, 

impedindo atrasos. [...] A maioria das empresas permite atualmente que 

muitos funcionários escolham horários de entrada e saída dentro de limites 

especificados, desde que completem oito horas por dia ou 40 horas por 

semana. Essa opção o horário flexível, permite que as pessoas equilibrem 

suas necessidades pessoais com as da organização; 

 trabalho em casa – coma maior disponibilidade de acesso à tecnologia no 

lar, permitir que algumas pessoas trabalhem pelo menos parte do tempo em 
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casa possibilita outra forma de alterar horários de trabalho. As pessoas 

podem se tornar mais produtivas, economizar tempo de deslocamento e 

reduzir a necessidade de espaço nas empresas; e 

 reformulação dos objetivos do trabalho – todas as pessoas e combinações de 

pessoas da organização trabalham em direção a certos objetivos. Estes por 

sua vez se encaixam no marco mais amplo dos objetivos da organização 

total. “[...] Quanto mais específicos forem os objetivos, mais facilmente será 

medido o desempenho, mas haverá maior probabilidade de ignorar fatores 

sutis”. 

Mais uma vez nota-se reforçada em Cohen e Fink (2003) a relação entre a 

liberdade, autonomia para criar e participar, ante a imposição da ordem expressa, fria e 

legalista. A sugestão é sempre no sentido do equilíbrio, mas deixando claro que, por meio da 

opção de liberdade para criar e participar da construção dos objetivos organizacionais, são 

mais próximas as possibilidades de serem obtidos maiores níveis de comprometimento das 

pessoas. 

3) Métodos para mudar o sistema emergente: 

 aconselhamento/orientação – muitas organizações providenciam assistência 

individual para funcionários que registram dificuldades em lidar com as 

demandas do cargo ou que se sintam de modo geral insatisfeitos em seu 

trabalho. As pressões físicas e/ou psicológicas de certos tipos de trabalho 

podem muitas vezes se mostrar grandemente estressantes; o aconselhamento 

é uma ferramenta para ajudar as pessoas a lidar com as tensões e, sempre 

que possível, minimizar suas consequências adversas; 

 consulta a terceiros – uma extensão do processo de aconselhamento se 

verifica quando duas pessoas se deparam com dificuldades para trabalhar 

juntas e procuram a ajuda de um terceiro para resolver a questão; 

 treinamento de grupos – consultoria de processo e formação de equipes – 

[...] Na maioria desses métodos, as pessoas que trabalham juntas no dia-a-

dia recebem treinamento para fazê-lo de forma mais efetiva; 

 confronto entre grupos – [...] há vários mecanismos para misturar 

participantes de diferentes grupos a fim de diluir suas fronteiras, com o que 

se reduz a rivalidade e o compromisso de cada grupo com sua forma 

preferida de fazer as coisas; 
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 pesquisa de feedback – há um paradoxo em todo os programas de mudança. 

Por um lado esses esforços sofrem consequências imprevistas em outros 

subsistemas da organização. Por outro lado, os esforços voltados para mudar 

toda a organização muitas vezes são tão gerais e impessoais que têm pouco 

efeito no dia-a-dia de um dado subsistema. Então, recomenda-se o método 

que primeiro colete os dados relativos aos problemas do sistema total e que 

em seguida os principais responsáveis possam se apoderar deste 

levantamento, de modo a orientar ações de soluções em ordem de 

prioridade. [...] Uma maneira útil de abordar essas mudanças no sistema 

total é o método de pesquisa de feedback elaborado pela Universidade de 

Michigan; 

 planejamento executivo e sessões de confrontação – Richard Beckhard foi 

um dos primeiros a desenvolver outro método denominado reunião de 

confrontação. Convoca-se grande grupo de executivos de toda a 

organização durante um período acordado, então eles são divididos em 

grupos menores e pede-se que elaborem lista de problemas organizacionais 

que precisam de solução. 

 

Cohen e Fink (2003), ao apresentarem essas três perspectivas, que visam ao 

melhor entendimento da introdução de inovações organizacionais, o fazem de modo que se 

possam conhecer os respectivos elementos integrantes de cada uma delas. Ao tratar de 

métodos de mudanças relacionados aos fatores ambientais, os autores abordam aspectos 

externos, bem como os as organizações, cujos efeitos gerais de qualquer mudança podem 

afetar vários subsistemas de organização. Tem como ponto focal o lugar onde é executada a 

ação direta. 

Já quando tratam do método voltado ao sistema exigido ou requerido, Cohen e 

Fink (2003) determinam as formas de mudança possíveis em um sistema em funcionamento. 

Para os fins deste trabalho, orientam formas de promover mudanças organizacionais, por meio 

de levantamentos, discussões, modificações em cargos e até alterações em condições e 

localização do trabalho. Finalmente, ao tratarem do método de mudanças que visam mais 

diretamente ao sistema emergente, Cohen e Fink (2003, p. 379) consideram o principal foco 

da mudança organizacional. “É no comportamento emergente que os problemas se 

manifestam e exigem atenção.” 
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Os apontamentos de Cohen e Fink (2003) são de elevada importância para a 

compreensão dos processos de inovações organizacionais, e elucidativos quanto às melhores 

formas de encaminhar as mudanças nas organizações, visando ao menor impacto negativo 

sobre os níveis de comprometimento. 

Stoner e Freeman (1994), quando se referem ao processo de mudança, ressaltam o 

trabalho de Lewin (1951), para quem, para realizar uma mudança eficaz, passa por superar 

dois grandes obstáculos.  

 

 As pessoas não se dispõem a (ou são incapazes de) alterar atitudes e 

comportamentos antigos. 

 Mesmo se os empregados estiverem dispostos a mudar sua atitude e seu 

comportamento, essas mudanças tendem a ter vida curta. 

 

Segundo Stoner e Freeman (1994, p.303), para superar esses obstáculos, “Lewin 

desenvolveu um modelo sequencial, de três etapas, para o processo de mudança. O modelo, 

mais tarde aprimorado por Edgar H. Shein e outros é igualmente aplicável a indivíduos, 

grupos ou organizações inteiras.” O modelo citado por Stoner e Freeman (1994) implica em: 

 

 “descongelar” o padrão atual de comportamento; 

 “mudar” ou desenvolver um novo padrão e em seguida; e 

 “recongelar” ou reforçar o novo comportamento. 

 

Stoner e Freeman (1994, p. 305-306) ainda tratam de tipos de mudanças 

planejadas. Neste sentido, apresentam as abordagens à mudança estrutural. Mudar a estrutura 

de uma organização implica rearrumar seus sistemas internos, como linhas de comunicação, o 

fluxo de trabalho ou a hierarquia administrativa. Isso pode ser conseguido de três maneiras: 

 

1) o projeto organizacional clássico concentra-se em definir cuidadosamente as 

responsabilidade de trabalho e criar divisões de trabalho e linhas de 

desempenho adequadas...[...]; 

2) a descentralização cria unidades organizacionais menores, autossuficientes, que 

se destinam a aumentar a motivação e o desempenho dos membros da unidade 

e a concentrar a atenção dos mesmos em atividades altamente prioritárias...[...]; 

e 
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3) a modificação do fluxo de trabalho e o agrupamento cuidadoso de 

especialidades também podem levar a um aumento na produtividade e no 

moral....[...]. 

 

É possível perceber que o modelo proposto apresenta, em certa medida, 

distanciamento do que melhor se propõe nos dias atuais, como sendo fórmulas ideais de 

buscar o comprometimento das pessoas com os processos de mudanças. Os pensamentos 

apresentados, contudo, mostram limites absolutamente racionais, próprios das organizações 

atuantes na década passada e que, em algumas empresas e em circunstâncias especiais, 

continuam acontecendo.  

Urge a preocupação com estudos organizacionais que mais aproximem as 

organizações do momento histórico vivido, tanto do ponto de vista econômico, quando sob o 

prisma social.(DOUGHERTY, 2004). 

Stoner e Freeman (1994) explicam a importância do ambiente externo para o 

permanente desafio das mudanças para as organizações. Os autores defendem firmemente a 

influência do ambiente externo nas decisões e estratégias organizacionais. “Hoje em dia, o 

ambiente externo passa por mudanças contínuas e rápidas, com efeitos de longo alcance sobre 

as organizações e suas estratégias administrativas.” (STONER; FREEMAN, 1994, p. 46). 

Stoner e Freeman (1994) reforçam a noção de que a velocidade das mudanças 

impostas pelos mercados realinha formas de avaliar também meios tecnológicos disponíveis 

para a produção, bem como o desempenho dos administradores. Ressaltam que antes o papel 

dos administradores era minimizado pela necessidade de apenas maximizar resultados e que 

hoje, além disto, também precisam prestar contas para os mais variados stakeholders e pela 

comunidade maior, interessados na busca pelos objetivos organizacionais. 

Cohen e Fink (2003) também alertam para a necessidade de alinhar as pressões 

externas por mudanças organizacionais, com os fatores internos, a fim de evitar prejuízos ao 

processo produtivo. 

 

Numa organização, grande ou pequena deve haver certa clareza e ordenamento; se 

as coisas caem na desordem, nada poderá ser alcançado. Contudo, a ordem como tal 

é estática e sem vida, de modo que é necessário espaço e pessoas para romper a 

ordem estabelecida. 

Resumindo, qualquer organização deve lutar continuamente pelo ordenamento da 

ordem e pela desordem da liberdade criativa. E o perigo inerente às organizações é 

que seu viés e tendência naturais favoreçam a ordem às expensas da liberdade 

criativa. (E. SHUMACHER apud COHEN; FINK, 2003, p. 54). 
 



64 

 

Este último apontamento, apresentado por Cohen e Fink (2003), encontra-se 

alinhado com o entendimento de Dougherty (2004), especialmente no que tange à relação 

entre o comprometimento e o equilíbrio de tensão que envolve liberdade versus 

responsabilidade. Chama-se atenção para o fato de que, na medida em que há maior grau de 

liberdade, que resulta em criatividade, há também maiores níveis de comprometimento com 

os objetivos das organizações. 

Por outro lado, tanto em Cohen e Fink (2003), quanto em Dougherty (2004), as 

organizações preferem adotar modelo mais próximo da responsabilidade, em função da 

facilidade da adoção desta de forma legalista e, que também resulta em maior controle, ainda 

que este caminho aponte para menor grau de comprometimento das pessoas.“[...] quanto 

maior for o papel que o trabalhador desempenha na formulação e no gerenciamento do seu 

trabalho, mais elevada será a motivação para executá-lo.” (COHEN; FINK, 2003, p. 152.). 

Stoner e Freeman (1994) também chamam a atenção para os desafios que têm as 

organizações em alinhar interesses de todos os elementos internos e externos às empresas, 

como: consumidores, fornecedores, governo, grupos de interesses especiais (os que usam o 

processo político para reforçar sua posição em alguma questão específica, como, por exemplo, 

controle de posse de armas, aborto, ou educação religiosa nas escolas públicas), mídia, 

sindicatos de trabalhadores, e competidores. 

Stoner e Freeman (1994, p. 55-58) também alertam para questões como variáveis 

sociais, demografia, estilos de vida e valores sociais, além de variáveis políticas e variáveis 

tecnológicas. Os autores classificam cada uma das variáveis, a fim de reforçar a relevância do 

papel das organizações na sociedade, bem como os cuidados com as suas decisões sobre o 

ambiente. 

 

 variáveis sociais – fatores como, por exemplo, a demografia, o estilo de vida e 

os valores sociais – que podem influenciar uma organização a partir do 

ambiente externo; 

 variáveis econômicas – condições e tendências econômicas gerais que podem 

influenciar as atividades de uma organização; 

 variáveis políticas – fatores que podem influenciar as atividades de uma 

organização em decorrência do processo ou do clima político; 

 variáveis tecnológicas – novos desenvolvimentos em produtos ou processos, 

bem como avanços na ciência, que podem afetar as atividades de uma 

organização. 
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Em Costa (2004) também se encontra vasto trabalho voltado para os aspectos das 

mudanças organizacionais, ainda que formatadas dentro de uma visão estratégica. O autor cita 

exemplos vigorosos de necessidades de mudanças em processos produtivos, como o caso de 

substituição de produtos mais modernos, por exigências do mercado. Neste sentido, aborda as 

mudanças com o uso da dicção “Melhorias Drásticas”. 

 

A reengenharia é um processo de transformação drástica e rápida visando a 

benefícios muito grandes nos processos produtivos ou administrativos das 

organizações. Benefícios de menos de 5% não justificam a reengenharia. 

Também os processos de downsizing (redução drástica de funcionários) ou de 

rightsizing (ajuste do número de funcionários para o nível mínimo adequado às 

tarefas a executar) costumam provocar mudanças grandes e profundas nas 

organizações, e quem já passou por um downsizing em que muita gente foi 

despedida num curto espaço de tempo saberá dizer como estas experiências podem 

ser dolorosas. (COSTA, 2004, p. 270). 
 

Na concepção de Cohen e Fink (2003), movimentos de inovações organizacionais, 

como downsizing, afetam objetivamente o desempenho e o envolvimento das pessoas para 

com os objetivos organizacionais, de forma negativa. Há uma tendência em se identificar 

menos comprometimento em momentos de fortes mudanças, que provocam incertezas e 

instabilidade, especialmente quanto à possibilidade de redução de mão de obra. “Nos períodos 

em que a empresa reestrutura ou reduz a sua força de trabalho, os funcionários estão, de modo 

geral, mais preocupados com o próprio bem-estar do que com os interesses de sua equipe ou 

da empresa como um todo.” (COHEN; FINK, 2003, p. 145). 

Há de se perceber, inclusive em Costa (2004), o forte impacto das mudanças na 

vida das pessoas. As organizações refazem seus cálculos, baseados em margens de lucros 

estabelecidos e simplesmente reduzem quadros, desempregando pessoas, deixando famílias 

marginalizadas, entregues à própria sorte, inclusive onerando os cofres públicos, uma vez que 

nestas condições são elevadas as demandas por serviços públicos nas áreas de saúde e de 

segurança, especialmente. 

Por sua vez, Hernandes e Caldas (2002, p.71), defendem o argumento de que “a 

mudança organizacional tornou-se uma das principais atividades para as empresas e 

instituições em todo o mundo”. 

Hernandes e Caldas (2002) também advogam a favor do entendimento de que as 

mudanças são necessidades das organizações para fazer face à crescente competitividade, para 

cumprir com novas leis ou regulamentações, introduzir novas tecnologias ou atender a 

variações nas preferências de consumidores ou parceiros. Por outro lado, os autores (2002) 

também abordam o que há de comum entre diversos autores, como o sucesso ou insucesso das 
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mudanças implementadas e o tema comum, que trata da resistência às mudanças, por parte 

dos funcionários. Neste ponto, eles (2002) criticam as “formulas prontas”, que procuram 

estabelecer modelos de solução e tratam como se fossem facilmente encontrados empoeirados 

nas estantes dos escritórios das organizações ou um pouco menos nos meios acadêmicos. 

No que diz respeito aos seus conceitos sobre o que efetivamente reduz às 

resistências às mudanças e, portanto, favorecem as possibilidades de sucessos, na implantação 

de objetivos organizacionais, Hernandes e Caldas (2002, p. 75) reportam-se às seis estratégias 

genéricas para se superar a resistência à mudança. 

 

 Educação e comunicação 

 Participação e envolvimento 

 Facilitação e suporte 

 Negociação e acordo 

 Coerção explicita e/ou implícita 

 

De forma geral, se percebe que as orientações postas para evitar resistências às 

mudanças e/ou para angariar maior comprometimento das pessoas apresentam poucas ou 

quase nenhuma variação. Já segundo Senge (2006, p. 75), a estrutura é capaz de influenciar o 

comportamento das pessoas. “Quando colocadas em um mesmo sistema, as pessoas, mesmo 

com diferentes perfis, tendem a produzir resultados semelhantes”.  

Teoricamente, Senge (2006) exprime uma realidade complexa, quando às 

organizações virem a observar, dada a dinâmica dos negócios e a frequente necessidade de 

reestruturações com as quais se deparam, para fazer face aos crescentes níveis concorrenciais. 

A afirmação de Senge (2006), contudo, apresenta uma preocupação especial, que as 

organizações precisam dedicar às relações entre as pessoas. O elemento fundamental do 

equilíbrio proposto na afirmação, observada com maior cuidado, sem dúvida, é o 

comprometimento. Em última instância, se pode inferir que a afirmação de Senge (2006) 

sinaliza para a importância da estrutura organizacional ideal, com vistas à melhor obtenção de 

comprometimento dos empregados. 

Desta forma, torna-se razoável, para os fins deste trabalho, proceder a um maior 

aprofundamento nas questões que envolvem as inovações organizacionais. Em Senge (2006): 

 

A perspectiva sistêmica nos diz que precisamos enxergar além dos erros individuais 

ou do azar para entendermos os problemas importantes. Precisamos enxergar além 

das personalidades e dos eventos. Olhar dentro das estruturas subjacentes que 

moldam as ações individuais e criam as condições em que certos tipos de evento 
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tornam-se mais típicos. Como diz Dornella Meadows: Um insight realmente 

profundo e diferente ocorre quando começamos a ver que o sistema causa seu 

próprio comportamento. (SENGE 2006, p. 75-76). 
 

Para Senge (2006), as inovações organizacionais além de imprimirem mudanças 

em processos e uso de tecnologias para facilitar a tomada de decisão, ou automatizar 

procedimentos, entre outras alterações, são capazes de processar mudanças nas estruturas 

formais das organizações. Especificamente sobre estruturas, recorre-se ainda a Senge (2006, 

p. 77), que explica importante sentido do termo para efeito dos nossos estudos e ligação com 

as variadas formas de comprometimento:  

 

O termo “estrutura” usado aqui não significa a “estrutura lógica” de um argumento 

desenvolvido com cuidado ou a “estrutura” representada em um organograma 

empresarial. Ao contrário “estrutura sistêmica” diz respeito às inter-relações mais 

importantes que influenciam o comportamento ao longo do tempo. 
 

Ainda se tratando de estrutura Grabowski e Roberts (2004, p. 317), afirmam: 

“Normalmente, o conceito de estrutura é entendido como a configuração das atividades de 

uma organização que seja duradoura, persistente e que forneça uma regularidade 

padronizada.”; e mais: “Estrutura é uma construção social da realidade, uma visão, às vezes, 

denominada visão posicional da estrutura.”. 

Grabowski e Roberts (2004) reafirmam as preocupações e estudos interessados 

nos impactos da tecnologia e da tarefa sobre a estrutura organizacional. Inevitável é esta 

avaliação, na medida em que as relações entre os elementos citados acontecem de forma 

direta durante todo o processo produtivo. As melhorias tecnológicas influenciam a forma de 

elaboração das tarefas e, neste sentido, assumem papel determinante na formatação de 

estruturas organizacionais.  

 

[...] Nos anos 80, o paradigma estrutura – tarefa – tecnologia envolveu “duas 

importantes perspectivas: a contribuição dos sociólogos para a análise comparativa e 

o projeto de sistemas desenvolvido pelos que advogam os sistemas sociotécnicos e 

pelos teóricos da administração” (1981:3). Ambos estavam interessados no impacto 

da tarefa e da tecnologia sobre a estrutura organizacional.(GRABOWSKI; 

ROBERTS, 2004, p. 321). 
 

Grabowski e Roberts (2004) ainda trazem à tona aspectos importantes como o 

papel da tecnologia nas reestruturações, e introduzem construtos tecnológicos, como 

complexidade, incerteza e independência. Tratam ainda da fusão das concepções de 

posicionamento e relacional ou cultural da estrutura, considerando como passo adiante na 

formulação de uma visão mais abrangente da tecnologia e das organizações na era pós-

industrial. Os autores (2004) também sugerem uma releitura ou reconceituação da tecnologia: 
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“[...] que leve em consideração a concepção mais antiga da tecnologia como uma força 

externa objetiva e a mais nova como resultado de escolha estratégica e de ação social.” 

(ORLIKOWSKI, 1992; SANCTIS; POOLE, 1994 apud GRABOWSKI; ROBERTS, 2004, p. 

325). 

A releitura proposta por Grabowski e Roberts (2004) tem relevância vital para o 

entendimento e sequência deste trabalho, uma vez que esclarece o fato novo da quebra das 

fronteiras internas e externas às organizações, haja vista que, na concepção atual mudam as 

relações de trabalho e os efeitos sobre o comprometimento das pessoas podem ser objeto de 

influência direta.  

 

[...] Essa concepção é coerente com uma fusão das concepções de posicionamento 

relacional da estrutura, porque essa fusão combinada com as mudanças mundiais 

descritas anteriormente conduz a emergência de formatos organizacionais fluídos, 

com fronteiras aparentemente, desaparecendo e mudando não só internacionalmente, 

mas entre as organizações. (GRABOWSK; ROBERTS, 2004, p. 325). 
 

Desta forma, é razoável depreender que as necessidades de estruturas flexíveis 

passariam pela reformulação das conhecidas e tradicionais formas da gestão dos recursos, 

especialmente os humanos. A nova dinâmica instalada tem a característica de exigir muito 

mais disponibilidade das pessoas, independentemente do nível hierárquico ocupado na 

organização, a fim de efetivamente impor prioridade aos objetivos organizacionais. 

Naturalmente, em assim sendo, o uso intensivo, massivo, de tecnologias cada vez mais 

amigáveis e adaptadas às novas realidades, passa a ser determinante para o sucesso dos 

empreendimentos. 

 

[...] Essa visão da estruturação é também adaptável à ideia de estrutura tecnológica 

em âmbito sistemático. Essencialmente, um modelo de estruturação tecnológica 

nega a ideia anterior sobre estrutura e tecnologia e seu relacionamento num único 

conjunto de constructos, no qual é difícil, se não impossível separar tecnologia e 

estrutura. (GRABOWSKI; ROBERTS, 2004, p. 325). 

 

As observações apresentadas nas imediatamente anteriores citações sinalizam para 

as organizações, que, por meio dos seus líderes, devem dedicar atenção especial aos processos 

evolutivos de mudanças do ambiente, dentro e fora da própria organização. Fazer as melhores 

escolhas dos aparatos tecnológicos necessários às respectivas operações, entendendo o papel 

das pessoas em todo o processo de elaboração, aprendizagem e uso, torna-se fundamental para 

o sucesso das organizações. 

 

[...] A estruturação é um constructo particularmente útil para os estudos 

organizacionais e tecnológicos, à medida que “sensibiliza o observador a procura a 

redefinição contínua entre estrutura, ação e tecnologia”, e sugere que a tecnologia é 
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tanto causa quanto consequência da estrutura.(GRABOWSKI; ROBERTS, 2004, p. 

325). 
 

Este entendimento apresentado parece sinalizar para o enfrentamento dos 

problemas decorrentes do constante estado de mutação do ambiente onde atuam as 

organizações, orientando as ações e melhores tomadas de decisão no sentido do cumprimento 

dos objetivos organizacionais. Nada obstante a importância das tecnologias disponíveis, cabe 

reforçar a importância do Comprometimento das pessoas, como elemento menos controlável.  

Volta-se a Cohen e Fink (2003), para reforçar, segundo o entendimento deles os 

cuidados com o equilíbrio versus mudança nos sistemas. Entendem Cohen e Fink (2003, p.54) 

que os sistemas tendem a manter um estado de equilíbrio. E resumem: “O equilíbrio não 

implica que nada venha a mudar; trata-se antes de um processo dinâmico em que os vários 

elementos se ajustam uns aos outros para manter o desempenho e a viabilidade do sistema em 

relação ao ambiente.” Desta forma, os autores (2003) orientam quanto à necessidade de 

ajustes, acomodações, reorientação inclusive das pessoas, e, neste contexto, ressalta-se o 

papel do comprometimento como elementos-chave para o alcance dos objetivos 

organizacionais. “Em resumo, todo sistema tende a um estado interno de equilíbrio ao manter 

a harmonia das forças existentes (o status quo); ao mesmo tempo, todo sistema luta para 

responder às pressões por mudança na medida em que o ambiente que o cerca exige.” 

(COHEN; FINK,2003. p. 54). 

Segundo Kon (2004), a reestruturação produtiva foi resultado das transformações 

tecnológicas, mas, também, teve estas últimas como resultado dela própria, nas condições de 

mercado e nas características de cada empresa, que inicialmente atingiram os países 

desenvolvidos, mas que também chegaram em outro momento aos países em 

desenvolvimento, com o objetivo de reestruturar a competitividade industrial. 

A reestruturação produtiva, portanto, conforme apontado anteriormente, para a 

melhoria de processos produtivos, com ganhos de escala e aprofundamento da racionalização 

do uso dos recursos, foca o conhecimento e a individualização, redefinindo estruturas 

organizacionais. Assim, entende-se que: 

 

Nesse contexto, a inovação e a tecnologia ganham relevância na busca da melhora 

da produtividade e das vantagens competitivas nos serviços, uma vez que já 

impactavam as atividades manufatureiras. A padronização, os ganhos de 

produtividade e a automação fazem parte dessas transformações industriais, assim 

como os impactos resultantes na flexibilidade das instalações e do trabalho, que 

permitam a adaptação à crescente personalização da oferta. A mesma utilização que 

as atividades de transformação que as atividades industriais faziam da automação, 

robótica ou informática pode ser aplicada ao setor de serviços. Nesse caso a 
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informática desempenha um papel central como matéria prima dos serviços, cada 

vez mais baseados no conhecimento e individualização. (KON, 2004, p. 63-64).  
 

Tendo claro o processo de mudança como elemento fundamental, Milkovich e 

Boudreau (2006) chamam a atenção para a forma de como diagnosticá-lo e conduzi-lo, 

reunido as pessoas em torno dos objetivos organizacionais, por meio de processos de 

comunicação transparentes e que envolvam efetivamente as pessoas. Ainda que considerando 

reestruturações necessárias sob a óptica do acompanhamento dos níveis de competitividade, 

Milkovich e Boudreau (2006) deixam a interrogação quando à possibilidade de serem 

atingidos tais objetivos sem a alteração das estruturas organizacionais.  

 

Muitas transformações organizacionais são motivadas por uma questão de 

competitividade: chegar mais perto dos clientes, soluções inovadoras, mais rapidez 

de resposta e maior produtividade. Todavia, existe algum motivo pelo qual esses 

objetivos não possam ser alcançados sem o ajuste da estrutura organizacional? 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p.78). 
 

Uma das formas de mudança estrutural mais comum nos anos 1990 passou a ser 

conhecida como reengenharia. Em DeCenzo e Robbins (2001), são postas algumas questões 

importantes sobre definições, importância e impactos da reengenharia. Os autores (2001, 

p.27) explicam que “A reengenharia ocorre quando mais de 70% dos processos de trabalho 

numa organização são avaliados e alterados. Exige que os membros da organização repensem 

que trabalho deve ser feito, como será feito, e como melhor por em prática essas decisões.”. 

Os autores (2001), concluem que a reengenharia focaliza a simplificação das 

operações, tornando-as mais eficientes e mais orientadas para os clientes. “[...] Por isso a 

reengenharia inclui tipicamente três características principais: um foco no cliente, uma 

estrutura organizacional que seja amigável à produção e um desejo de pensar sobre o trabalho 

organizacional a partir do nada.” (DECENZO; ROBBINS, 2001, p. 27). 

Quando resolvem tratar de administração de RH e reengenharia, dizem: 

 

Se aceitarmos a premissa de que a reengenharia vai mudar o modo como fazemos 

negócios, podemos presumir que nossos empregados serão afetados diretamente. 

Assim, a geração de ganhos que a reengenharia oferece não ocorrerá se não 

tratarmos da questão pessoal. (DECENZO; ROBBINS, 2001, p. 27). 
 

Ainda tratando de reengenharia, os autores (2001) recomendam preocupação com 

a forma de como lidar com os medos, angústias, frustrações e inseguranças dos considerados 

“sobreviventes”. Estes também podem se encontrar confusos e furiosos. Finamente, os autores 

(2001, p. 27) reforçam a ideia de que “Os antigos relacionamentos de trabalho podem ser 

rompidos e os níveis de estresses aumentados”. Os aspectos apresentados podem ser 
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considerados como relevantes, também, no que tange aos cuidados que devem ter os lideres 

por ocasião das mudanças organizacionais. 

Milkovich e Boudreau (2006) citam exemplos de emprego de reestruturações 

significativas entre organizações distintas. E explicam:  

 

A Reengenhariacompreende todo o processo de trabalho dentro da organização. [...] 

Ainda que essas empresas sejam muito diferentes, ambas aplicam princípios de 

reengenharia para satisfazer às necessidades de clientes em qualidade, serviços, 

flexibilidade e baixos custos. O contraste entre a reengenharia e a administração 

científica está em que a última entrelaça tarefas simples específicas em um processo 

complexo. Já na reengenharia, o fluxo do trabalho é mantido o mais simples 

possível.(MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 77). 
 

Para os autores (2006), as mudanças que são introduzidas a partir de processos de 

reengenharia passam inicialmente por comparações com outras unidades da mesma 

organização ou com outras do mesmo segmento empresarial, que são tomadas como 

referência, como forma de buscar melhores níveis de eficiência. Segundo os mesmos autores 

(2006), há uma relação direta entre reengenharia, o processo de realinhamento e 

reestruturação produtiva das organizações e a realização prévia de benchmarking. 

Naturalmente, os autores chamam a atenção para a necessidade de as empresas buscarem 

parâmetros no universo de sua atuação, tomando como referência as empresas com melhores 

performances ou maior participação no mercado. Estas questões trazem o risco das falhas na 

implantação das mudanças e carregam em si o componente subjetivo importante do grau de 

comprometimento dos empregados. 

 

Os projetos de reengenharia geralmente começam com a fixação de benchmarking: a 

identificação de empresas consideradas excepcionais em um processo específico, a 

análise de como as empresas excepcionais chegaram a seus resultados, e a adaptação 

das práticas e técnicas apropriadas para que a organização realize este esse estudo 

das marcas de referência. O benchmarking identifica as melhores práticas em um 

setor ou organização e as difunde pela informação aos empregados. Se o resultado 

deste estudo indicar uma séria falha em algum aspecto do desempenho a 

reengenharia pode ser a solução. (MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 78). 
 

Ainda chama-se a atenção para pesquisas feitas em empresas interessadas em 

profundas reestruturações. Estas mostraram que, com pouco esforço e foco nas pessoas, elas 

poderiam ampliar suas perspectivas de resultados, conforme segue:  

 

Foi descoberto que a única coisa a ser feita era melhorar o relacionamento com os 

empregados.Eles queriam: (1) mais treinamento durante o serviço, para aumentar 

sua habilidade e realizar um trabalho melhor; (2) mais informações sobre o canteiro 

de obrar ou projeto para o qual estavam designados, para entender melhor onde sua 

situação se encaixava e se haveria como melhorar o seu desempenho; (3) uma 

apreciação mais positiva no caso de realizar um trabalho bem-feito; e (4) que seus 

gerentes de projetos os ouvissem quando levantasse um assunto ou sugerissem uma 
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mudança. Todos os empregados, independentemente, de sua posição, disseram 

querer assumir maiores responsabilidades por seus atos e sentir-se parte de um 

pequeno e seleto grupo de elite. Nada de técnicas revolucionárias – e provavelmente 

muito onerosas.(MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 78). 
 

Os quatro elementos apresentados pelos empregados da empreiteira australiana, 

há pouco descritos, são de altíssimo nível de riqueza para exploração e referência para este 

trabalho. Refletem o que acontece na prática de grande parte das organizações que 

desconhecem a relevância do papel dos empregados e determinam mudanças estruturais 

profundas com grandes investimentos financeiros, quando poderiam proceder com ajustes 

menos traumáticos e capazes de aglutinar as pessoas em torno do projeto de realinhamento, 

conferindo a este maiores chances de sucesso. Em outras palavras, Milkovich e Boudreau 

(2006, p. 78), conferem: 

 

 Treinamento em serviço. 

 Informações claras sobre o que se espera dos funcionários. 

 Avaliação positiva, reconhecimento pelo trabalho realizado. 

 Oportunidade de participação com opiniões e sugestões sobre o trabalho, sobre 

as mudanças. 

 

Já Cohen e Fink (2003, p. 370) sinalizam para as preocupações com os sistemas 

de reconhecimentos e recompensas, quando se trata de implantação de mudanças 

organizacionais. Segundo eles (2003, p. 370) “O sistema de recompensas da organização é um 

fator ambiental que, quando, alterado, pode ter grande impacto no comportamento, mas exige 

grande reflexão antes de ser modificado.”.  

Cohen e Fink (2003, p. 370) chamam a atenção para o fato de que as pessoas já 

realizam suas atividades com base no que já é recompensado, “na moeda que valorizam e que 

geralmente inclui a remuneração, mas não estão limitados a ela”. Ressaltam que tendem a não 

se preocupar com o que não é recompensado, ainda que esteja alinhado com os objetivos 

organizacionais. 

Estes aspectos apresentados, que tratam de reconhecimento, recompensas e 

remuneração, representam elementos de enorme relevância para o entendimento dos 

movimentos que muitas das vezes precisam ser realizados em favor das mudanças e que, nem 

sempre, podem ser tidas como bem-sucedidas, em face de decisões equivocadas por parte da 

cúpula da organização. 
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Cohen e Fink (2003) retratam outra preocupação comum a este trabalho, quando 

se referem aos procedimentos que, pós-mudanças organizacionais, parecem comuns nas 

organizações: a necessidade de criar mecanismos de concorrências internas – envolvendo os 

funcionários em verdadeiras maratonas, que visa a provar quem é melhor, quem mais se 

destaca, sem se preocupar com os efeitos de longo prazo sobre os elementos formadores de 

equipes, como cooperação, companheirismo, relações humanas, senso de pertença, 

reconhecimento do grupo etc. Neste sentido, “A classificação por mérito alimenta o 

desempenho no curto prazo, aniquila o planejamento de longo prazo, gera receios, destrói o 

trabalho em equipe e estimula rivalidades e politicagem.” (CHOEN; FINK, 2003, p. 371). 

Cohen e Fink (2003) também expressam pensamento sobre todo o processo de 

reengenharia, termo que durante algum tempo suportava as mudanças, reestruturações 

produtivas. Segundo eles (2003, p. 355), a “Reengenharia é uma lição a ser aprendida e 

reaprendida: para gerar mudanças duradouras, subsistemas correlatos também devem ser 

alterados visando o apoio às mudanças iniciais.”. “[...] de modo geral a maneira mais eficaz 

de assegurar que a mudança seja implementada com o mínimo de resistência é envolver 

aqueles que serão afetados na determinação de como será a mudança.”  

Em Cohen e Fink (2003) também estão explicações para a suposta resistência às 

mudanças. Apesar de se encontrar entendimentos comuns acerca das resistências achadas nas 

pessoas, Cohen e Fink (2003) explicam que as pessoas não resistem necessariamente à 

mudança. No entendimento dos autores, a questão está no que estas percebem como sendo os 

efeitos das mudanças, que elas resistem se consideram que os efeitos serão negativos. Ainda 

que considerado o fato de que as pessoas apresentam percepções distintas quanto a preverem 

consequências negativas, ou também quando as razões pareçam ilógicas ou equivocadas, as 

pessoas não resistem automaticamente às mudanças.  

Cohen e Fink (2003, p. 350), finalmente, defendem a ideia de que os gerentes têm 

papel determinante em identificar possíveis motivos para resistência às mudanças, e, quando 

possível, planejar a mudança, de modo a “reduzir ou eliminar os efeitos negativos e corrigir 

percepções errôneas”. Esta seria uma maneira de valorizar as pessoas, e, assim, obter os 

objetivos propostos pelas organizações com menor grau de resistência e menos estresse. 

Na busca pela melhor compreensão e valorização das pessoas em todos os 

processos de mudança, independentemente de posições que ocupem, vale reaver 

entendimento apresentado por Cohen e Fink (2003): 

 

Só porque alguém resiste ao que você propõe não quer dizer que está certo ou 

errado....Muitas vezes há informação na resistência. As pessoas ficam tão envolvidas 
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em seus esforços de mudar que, quando encontram resistência, imediatamente 

transformam a outra em problema. (COHEN; FINK, 2003, p. 351). 
 

A citação conduz a flagrante importância de as organizações, por meio dos seus 

lideres, equacionarem os primeiros movimentos que possam parecer resistência a mudanças. 

Em se tratando de reestruturação organizacional, além de procurar enxergar o que há de sinais 

emitidos pelas aparentes resistências, de modo a aproveitá-los em benefício da organização, 

devem ampliar o rico interesse por aglutinar pessoas em torno dos objetivos organizacionais. 

Buscando agora enxergar a relação das reestruturações produtivas nas 

organizações com o comprometimento, sob o prisma da percepção própria dos seres humanos, 

apresenta-se entendimento de Senge (1999).Peter Senge, (1999, p. 15-16) trata da importante 

questão da natureza das mudanças nas organizações, como “O Ciclo de Vida das iniciativas 

de Mudanças mais Comuns”.  

Senge (1999) preocupa-se em frisar o constante movimento de evolução porque 

passam todos os segmentos sociais ao longo do tempo e chama a atenção para a perspectiva 

temporal de 20 anos à frente, como se apresentará a sociedade em seus diversos aspectos em 

evolução, como: tecnologia, medicina, biologia, valores sociais, etc.. O autor ainda nos leva a 

um exercício de comparação com o passado, fazendo-nos refletir sobre as mudanças 

vivenciadas pela sociedade contemporânea nos últimos 20 anos, também. 

Senge (1999) conduz a refletir e compreender a importância da renovação das 

estruturas organizacionais, como forma de acompanhamento do processo de mudança natural 

dos segmentos sociais. Sem haver mudanças ou renovações nas empresas estas apresentariam 

grandes possibilidades de insucessos, inclusive com risco iminente de “morte”, ou 

encerramento das atividades. A questão, contudo, segundo o autor (1999), requer atenção 

especial, pois “A maioria das iniciativas de mudanças fracassa”.     

Segundo Senge (1999), estudos independentes realizados e publicados nos anos 

1990 pela Artur D. Linke e pela McKinsey &Co, programas corporativos de Qualidade Total 

estudados, cerca de dois terços “acabam sendo suspensos porque deixam de produzir os 

resultados esperados”. Ainda segundo Senge (1999, p. 16),“[...] A reengenharia não teve 

melhor êxito; inúmeros artigos, incluindo alguns dos fundadores da reengenharia, apontaram 

para um índice de fracasso de aproximadamente 70%.[...]”. Senge (1999) também alerta para 

o alto nível de fracasso, nas mudanças significativas, das estruturas organizacionais apesar 

dos altos investimentos realizados e substanciais recursos alocados ao esforço de mudança, 

especialmente àqueles que são bancados pela alta administração. Os riscos persistem, ainda 
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que as mudanças sejam conduzidas por pessoas altamente talentosas e com elevado grau de 

Comprometimento. 

Nada obstante os apontamentos feitos por Senge (1999, p. 16), este confere a 

importância dos processos de renovação e mudança ao afirmar que são justas as preocupações 

dos executivos que sentem a necessidade de mudança. E segue:“[...] empresas que fracassam 

na sustentação de mudanças significativas acabam se deparando com uma crise. [...]”. 

Senge (1999) arrola questões importantes sobre a decisão de reorganizar, 

especialmente no que diz respeito aos esforços despendidos, possibilidades de sucesso e uso 

de recursos humanos especializados. Reflete sobre as necessidades de reestruturação e seus 

efeitos sobre o comprometimento das pessoas. O autor (1999, p. 18) segue: “As práticas 

inovadoras defendidas pela iniciativa – sejam elas gestão da qualidade total, reengenharia de 

processos, ou “a construção de uma organização que aprende” – crescem por certo tempo e 

depois param de crescer. Talvez elas cessem de vez. Quiçá iniciativa persista timidamente, 

como a religião de um pequeno grupo de “fanáticos”. Seja como, for esse crescimento inicial 

não desenvolve o seu potencial.”. 

Neste momento, Senge (1999) também traz à reflexão sobre a participação das 

pessoas e aproveitamento de ideias inovadoras e/ou de melhorias, que, em não raras exceções, 

estão dentro da própria organização. A falta de ambiente suficientemente democrático e 

participativo, que permita a criatividade, a inventividade e menos oprima as ideias, é possível 

que venha a influenciar o nível de comprometimento dos empregados. A questão pode se 

tornar mais aguda se as proposições vierem “de fora”, provocando resistências e perda de 

energia. Na medida em que este trabalho se propõe analisar reestruturações produtivas e 

impactos sobre os níveis de comprometimento das pessoas, é razoável também observar o que 

sugere Senge (1999), quando trata de implementação de mudanças. Na medida em que as 

mudanças são propostas como importantes, restauradoras e estratégicas, vejamos o que pensa 

o autor:“a ausência de aproveitamento de 100% das ideias inovadoras ou melhorias propostas, 

fazendo-nos enxergar a problemática sob a ótica de um biólogo, que diria que a curva no 

diagrama é idiossincrática aos esforços organizacionais de mudança, como sugere a figura 2 

abaixo:”. 
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Figura 2 – Ciclo de vida das iniciativas 

Fonte:Adaptadopelo autor a partir de Senge (1999, p. 17). 
 

Ainda, explica Senge (1999, p. 17), a curva segue o mesmo padrão de qualquer 

coisa que cresce na natureza, mesmo de algo que cresce e morre “prematuramente”. A curva 

em forma de “S” que ocorre com grande frequência na biologia tem nome próprio: 

crescimento “sigmoide”. O foco deste trabalho, contudo, é relacionar reestruturações 

produtivas, com comprometimento organizacional. Então, no mesmo livro, o autor nos chama 

a atenção para o fato de que somente a aprendizagem não basta. Senão, vejamos como trata a 

questão: 

 

Cheguei à conclusão que o que está faltando é mais sutil. Na prática, a maioria das 

iniciativas de aprendizagem não reflete qualquer compreensão mais profunda da 

dinâmica da natureza, De fato estas iniciativas lidam apenas com os processos de 

crescimento e não com processos limitantes. Desenvolver capacidades de 

aprendizagem no contexto de grupos de trabalho e metas reais do negócio pode levar 

a processos poderosos de estimulação do crescimento. Este tem sido o principal foco 

da “criação da organização que aprende” nos últimos vinte anos. Colocar o 

comprometimento auto-energizante e a energia das pessoas para funcionar a favor 

das mudanças que lhe sejam atraentes tem sido a chave para muitos dos êxitos 

alcançados. Grifo nosso.  (SENGE 1999, p. 21).  

 

 

Considera-se particularmente interessante encerrar este módulo do trabalho com a 

citação imediatamente anterior, haja vista que, a esta altura percebemos, durante as 

conversações há pouco apresentadas, que os estudiosos reforçam a relevância das 

Reestruturações Produtivas, como elementos vitais para a manutenção dos níveis 

concorrenciais e disputas por fatias no mercado, seja ele local, nacional ou internacional, 

tratam de quebras de barreiras provocadas pelos avanços tecnológicos, mas não desprezam a 

necessidade de termos gestores habilidosos para lidar com a implementação das mudanças, 

tendo por base a preparação, os meios de aglutinação de pessoas em torno dos objetivos 

organizacionais – o comprometimento.  
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2.2.3 Reestruturação Produtiva no Setor Bancário  

  

 

Neste segmento do trabalho, há maior aprofundamento em universo mais 

específico, dada a relevância da abordagem para a composição da pesquisa. 

Tendo percorrido o universo geral dos procedimentos que evoluíram para o 

crescente movimento das reestruturações produtivas, desde os fatos mundiais, até os que 

atingiram a economia nacional, além da busca por enxergar as mais variadas linhas de 

pensamento, decide-se agora aprofundar um pouco mais o tema dentro do escopo deste 

ensaio, que pesquisa a realidade no setor de serviços e, dentro deste, mais especificamente, no 

segmento bancário. Para Grisci (2003), reconhecidamente um dos setores pioneiros no 

movimento de reestruturação produtiva no Brasil, ante a sua capacidade de absorção de novas 

tecnologias, aliada à existência de uma força de trabalho com nível de entendimento 

considerado bom para a prática das mudanças, é o bancário. Nada obstante, a evidente 

evolução no que diz respeito à disponibilidade de bens e serviços para a sociedade, é possível 

que o estudo esclareça melhor a realidade dos bancários.  

Uma vez acionada luz sobre a realidade da organização pesquisada, procura-se 

enxergar melhor os efeitos da reestruturação produtiva, no diaadia, especialmente sobre o 

comprometimento dos funcionários. Segundo Grisci (2003), no segmento bancário, o 

processo de informatização e novos recursos destinados à elevação dos níveis de informação 

foram absolutamente decisivos para os avanços. Os profissionais bancários sentiram 

imediatamente os efeitos dessas transformações; para estes, pode-se pensar como sendo de 

vanguarda e paradigmático. 

Para Grisci (2003, p. 92)“O setor bancário, onde o processo de informatização e 

os recursos da sociedade da informação se tornaram cada vez mais presentes, penetrando de 

forma mais intensa nas atividades dos bancários”, pode ser tomado como de vanguarda e 

paradigmático dessas transformações. Inscrito nesse movimento de reestruturação que torna 

as fronteiras cada vez mais permeáveis, o setor bancário indica a criação de outra ordem do 

processo do trabalho intrinsecamente relacionada às inovações tecnológicas e mudanças 

organizacionais. 

Em Grisci (2003), conclui-se que, uma vez inseridos no crescente momento de 

reestruturação que deixa de enxergar fronteiras antes complexas, como comunicação rápida 

com clientes e funcionários, possibilidade de ampliação da base de clientes, aumento da 

disponibilidade de produtos e serviços para a sociedade, o setor bancário sinaliza para uma 
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nova ordem nas relações de trabalho, diretamente relacionada às inovações tecnológicas e 

mudanças organizacionais. 

Segundo Kon (2004) as mudanças impostas ao setor, tendo como base as novas 

tecnologias trazidas pelo campo da informática e telemática, são utilizadas largamente em 

busca da melhoria dos resultados econômicos, com a maximização dos recursos disponíveis. 

Além disto, o movimento de reestruturação produtiva também provoca nos bancários a 

necessidade de aumento da produtividade individual, demandando novas qualificações. 

Em consonância com o que defende Kon (2004), também acentua Grisci (2003): 

destes trabalhadores já não são exigidos apenas novos conhecimentos, mas também a 

incorporação de novos hábitos e formas de agir e posicionar-se perante a sociedade, em 

função do novo e acelerado ritmo de trabalho orientado por uma velocidade que até então não 

se fazia imaginar. 

Segundo Kon (2004), novas tecnologias da informação e das comunicações, 

elementos importantes da reestruturação produtiva, permitem à industrialização dos serviços, 

inclusive novas forma de comercialização destes, além de inovação organizacional, com 

efeitos diretos sobre as relações entre produtores e consumidores.  A reestruturação produtiva 

afeta diretamente o número e características dos empregos, tendo efeito direto nas relações de 

trabalho. A nova ordem parece exigir mais de trabalhadores e patrões. No setor de serviços, a 

reestruturação fundamenta-se, na divisão espacial de trabalho que afeta o número e as 

características dos empregos encontrados em diferentes locais, conforme (KON, 2004). 

A reestruturação no setor de serviços e, em especial, nos serviços bancários, é 

caracterizada por aspectos próprios, que definem o quanto de recursos humanos continua 

sendo utilizado, uma vez que considera a divisão espacial do trabalho. Em diferentes locais, 

os efeitos podem ser distintos. “Algumas pesquisas mostram a reestruturação do setor de 

serviços como fundamentada na divisão espacial de trabalho que afeta o número e as 

características dos empregos encontrados em diferentes locais.” (KON, 2004, p. 64). 

Kon (2004, p. 64-65) explica que “essa divisão do trabalho se refere ao padrão de 

especialização de trabalho na produção, desenvolvido ao longo do tempo para assegurar o uso 

eficiente do investimento em capital.”Em Kon (2004) sinaliza-se para o importante aspecto da 

reestruturação do setor de serviços como que resultando em redução no número e mudança 

das características do emprego, cabe ressaltar o impacto negativo sobre o estado emocional 

das pessoas empregadas nestes segmentos. Nesta subseção, maior ênfase imprimir-se-á  ao 

processo de reestruturação no segmento bancário, por questões de interesse do trabalho.  
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Costa (2004, p. 272) caracteriza realidade prática percebida por funcionários 

bancários no pico da instabilidade provocada no setor, por ocasião do início do processo de 

reestruturação. No auge da instabilidade, os funcionários se questionavam quanto ao tempo de 

vida dedicado e a forma de relacionar-se com a empresa. O levantamento de Costa (2004), 

conforme a seguir, remete ao que exatamente acontecera à época. Os questionamentos feitos 

pelos empregados se davam exatamente como apresentados a seguir:  

 

 “Será que haverá algum lugar para mim depois das transformações?” 

 “Onde eu me encaixo na nova estrutura?” 

 “Será que tudo que aprendi até hoje não serve para mais nada?” 

 “E esses meninos novos que estão sendo contratados vão tomas o meu lugar?” 

 “E a minha experiência não conta para nada?” 

 “Mas eu não entendo nada daquilo que está sendo implantado.” 

 “Eu acho que estou muito velho para aprender tudo de novo” 

 “De que valeram tantos anos de sacrifício e dedicação?” 

 “Eu sabia que eles não ligavam para as pessoas; só para os lucros.” 

 

Costa (2004) em última análise traz à tona a realidade de históricos que podem 

perfeitamente influenciar o atual nível de Comprometimento dos empregados. 

Consoante entende Kon (2004), a relação entre as tecnologias da informação e das 

comunicações orienta as novas formas de industrialização dos serviços e inovação 

organizacional, com efeitos nos relacionamentos entre produtores e consumidores, 

acarretando novas modalidades ou modificações nos serviços. Por outro lado, a autora (2004), 

apresenta o seguinte entendimento sobre as características e funções dos serviços: 

 

Antes de tudo, produtor e consumidor são considerados envolvidos, em maior ou 

menor grau, na condição de mudança que envolve o funcionamento do serviço e, 

assim, devem estar presentes, face a face, para a consecução da troca. Essa condição 

envolve consequências geográficas importantes, embora na atualidade as 

telecomunicações possam modificar os impactos territoriais. (KON 2004, p. 47). 
 

As múltiplas definições das características básicas de serviços seguem algumas 

abordagens, levando em conta a relação entre produtor e consumidor. Tendo em vista, porém 

os fortes avanços tecnológicos, algumas condições antes consideradas essenciais para a 

definição dos serviços já não são efetivamente aplicadas nos dias atuais. Kon (2004) ainda 

ressalta as mudanças nas características dos serviços em função do uso da tecnologia, à qual 

atribui a responsabilidade por transformações consideráveis. 
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No geral, os serviços permanecem intimamente ligados à relação entre fornecedor 

e cliente. “Exemplos clássicos disto são assistir a uma peça teatral ou ir a uma consulta 

médica.” Conforme Kon (2004), esta relação, portanto, chama a atenção para novas 

características:  

 

[...] o fornecimento do serviço combina um conhecimento específico de suas 

necessidades e condições, por parte do cliente, ao conhecimento e à técnica do 

fornecedor. Como resultado, cada serviço pode ser único e nunca haverá dois 

produtos idênticos, bem como cada relação entre produtor e consumidor é 

diferenciada [...].(KON, 2004, p. 47-48). 
 

Percebe-se em Kon (2004) a importância de funcionários tecnicamente preparados 

para o desempenho de suas funções, para o que depende de investimentos por parte das 

organizações e disponibilidade dos empregados para aprender.  

Com efeito, também cabe ressaltar a característica do conhecimento como algo 

pertencente ao funcionário e que, conforme Senge (1999), somente se constitui insumo 

produtivo na medida em que se torna partilhado. A mesma percepção é defendida por Parker 

(2007) na subseção anterior. 

A questão reforça o fato de que os profissionais atuantes na área de interesse deste 

trabalho precisam ter conhecimentos específicos e comprometimento suficientemente 

adequado, de modo a realizar um tipo de serviço, cujo contato com o cliente será mais ou 

menos sucedido na medida do uso de tais elementos: conhecimentos específicos e 

comprometimento. 

Evidenciando as características do serviço e suas transformações ao longo do 

tempo, o elemento fundamental da evolução tecnológica e seu impacto na Reestruturação 

Produtiva apresentam discussão sob ópticas diferentes. Como aponta Kon (2004, p. 48), 

“Como resultado, cada serviço pode ser único e nunca haverá dois produtos idênticos, bem 

como cada relação entre produtor e consumidor será diferenciada”. 

Ainda em Kon (2004) destaca-se a assimetria da informação, hoje vista o fato de 

que invariavelmente o consumidor saberá menos do que o produtor sobre o produto resultante 

dessa relação, mas nem o fornecedor conhece com antecedência os resultados da produção. 

 

[...] o caráter da relação das atividades de serviços significa que costumam ser 

intensas em trabalho, com possibilidades limitadas de economias de escala, e sua 

qualidade depende muito das qualificações do trabalho envolvido. Como 

consequência, é difícil aplicar o conceito de trabalho sem caracterizar suas 

qualificações, e também difícil incrementar a produtividade do trabalho no sentido 

tradicional. [...] Além do mais, um produto de serviços tem uma condição de 

transformação que é diferente de um produto material e, em muitos casos, não pode 

ser delineada claramente, como no ensino. Isso significa que é difícil aplicar aos 
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serviços mensuração dos conceitos econômicos básicos, como de valor agregado e 

produtividade. No entanto, uma condição de transformação, causada pelo serviço 

pode ser durável e não efêmera ou perecível, apesar da difícil distinção entre o 

produto imediato fornecido e o efeito a longo prazo. (KON, 2004, p.48). Grifo nosso 
 

As características apontadas em Kon (2004) referendam a necessidade de 

profissionais adequadamente preparados e envolvidos com as tarefas. Na medida em que 

existe a dificuldade de indicadores para a medição de produtividade, dada a limitação de 

economia de escala, como na produção dita tradicional, as atividades de serviço e dos serviços 

bancários são ainda mais exigentes quanto à necessidade de envolvimento das pessoas, grau 

de autonomia e comprometimento. Estes componentes representam elementos importantes na 

consecução dos objetivos organizacionais, portanto, determinantes para o sucesso das 

organizações. 

Aspectos importantes da evolução tecnológica, bem como sua relevância no 

processo de reestruturação produtiva, especialmente na área de serviços, objetivo desta 

dissertação, reforçam reflexões necessárias, quanto à forma de mensuração de resultados, 

desempenho, estabelecimento e cumprimento de metas individuais, que podem ser 

compreendidos como indicadores do comprometimento. Notadamente, na literatura sobre o 

tema, Kon (2004) ressalta a necessidade de as organizações atuantes no segmento de serviços 

buscarem distinção dos métodos adotados e, em certa medida, impostos pela reestruturação 

produtiva, importados do segmento manufatureiro.  

 

[...] características típicas dos serviços implicam que não é possível aplicar conceitos 

econômicos básicos de mercado com as teorias tradicionais microeconômicas. Não 

há oferta e demanda bem definidas no fornecimento de grande parte dos serviços, 

que possam determinar o preço padrão resultante. A formação de preços em serviços 

ainda não foi suficientemente determinada do ponto de vista teórico, mas tende a 

refletir o custo dos insumos (número de horas trabalhadas) que podem ter avaliações 

subjetivas diferenciadas para um mesmo produto, ou seja, valor de uso ou utilidade 

indefinida. (KON, 2004, p. 48). 
 

Quanto aos cuidados em mensurações e atenção especial para o segmento de 

serviços, ainda define Kon (2004):  

 

[...]enquanto a visão econômica neoclássica ou keynesiana (refletida nos sistemas de 

contas nacionais) adotam a noção de que os serviços são como os bens, mas apenas 

imateriais, para outros autores os serviços pertencem a uma categoria logicamente 

distinta, pelas razões antes mencionadas, e as atividades de serviços são uma classe 

de atividades heterogêneas e passíveis de muitas exceções nas leis teóricas 

econômicas. (KON 2004, p.48). 
 

Outro aspecto relevante da reestruturação produtiva é a migração de mão de obra 

para setores informais, em decorrência dos desligamentos provocados pela redução dos postos 
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de trabalho. Segundo Kon (2004) pesquisas revelaram que grande parte de gastos em capital 

de economias de países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Inglaterra, foi deslocada 

recentemente da construção civil para equipamentos. A migração, segundo a pesquisa de 

Barras (1986), prioriza a tecnologia baseada em microeletrônica, refletindo um ciclo de 

produto reverso na produção de serviços. A entrada do computador, que antes levara à 

melhoria da qualidade dos serviços, hoje promove a ampliação e a criação de mais serviços. 

Ainda em Kon (2004, p. 73), ressalta-se a ampliação do uso das tecnologias da 

informação e das comunicações para a industrialização do setor de serviços, para a inovação 

organizacional e “novas formas de comercialização dos serviços, no que se refere aos 

relacionamentos entre produtor e consumidor, como, por exemplo, nas atividades bancárias, 

de venda e turísticas via telefone”. Grifo nosso. 

 

[...] Resumindo as principais características dos serviços e da inovação técnica como 

exemplos da dinâmica da reestruturação dos serviços, é possível observar alguns 

aspectos relacionados às transformações na produção de serviços, no produto, no 

consumo e nos mercados, como já visto. (KON 2004, p. 73). 

 

Vale salientar, contudo, que “essas características não se aplicam igualmente aos 

setores públicos e privados devido à natureza específica dos serviços públicos por um lado, e 

por outro aos objetivos diversos de lucro ou de função social.” (KON, 2004, p. 73). 

As pesquisas de Kon (2004) revelam a crescente taxa de participação do setor de 

serviços em economias dos mais variados perfis. Tanto mercados mais dinâmicos, com taxas 

de crescimentos maiores, quanto em economias menos expressivas, as atividades 

desenvolvidas na área de serviço continuam crescendo, em virtude da reestruturação 

produtiva. A este respeito, Kon (2004) acentua: 

 

[...] observa-se a crescente importância da parcela da produção de serviços na 

medida do aumento do nível da renda. Verifica-se que nos países de renda média 

alta, essa representatividade em 1999 já atinge 61% da produção total e nos países 

industrializados (renda alta), cerca de 64%. Nos primeiros, as taxas de crescimento 

dos setores industriais e de serviços nos anos 90 superaram as dos anos 80, década 

na qual a maior parte dessas economias enfrentava graves problemas de 

estabilização econômica e políticas contencionistas.  Nesses países, grande parte do 

aumento do setor de serviços se deu ao aumento das atividades informais, tendo em 

vista que o processo de reestruturação produtiva e organizacional iniciado nas 

empresas e na Administração Pública eliminou postos de trabalho no setor formal. 

(KON 2004, p. 74). 
 

A clara elevação da renda nos setores de serviços, tendo por base o aumento de 

sua importância no contexto da composição da riqueza nacional e do PIB, apesar de 

representar inicialmente algo positivo, traz uma preocupação extra: as demissões provocadas 
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pelos processos de reestruturação produtiva direcionaram para a informalidade grande 

contingente de pessoas, sem a devida qualificação para a recolocação no mercado de trabalho. 

Desta forma, urge a preocupação com os níveis de comprometimento dos empregados do 

segmento, sobretudo dado o fato de que pouco se conhece acerca dos reais efeitos dos 

processos de reestruturação produtiva impostos aos bancos. A classe trabalhadora nos últimos 

anos, inclusive, perdeu bastante força política e poder de pressão sobre as organizações, que, 

mais bem aparelhadas com os devidos aparatos tecnológicos, já não temem mais os 

movimentos grevistas. 

Como prevê Senge (2006), é provável que o importante segmento trabalhador do 

País, como os bancários, esteja muito mais em nível de aceitação do que de 

comprometimento. Este aspecto representa preocupação especial, na medida em que, no longo 

prazo, interesses econômicos e sociais, como geração de emprego e da renda, possam vir a ser 

comprometidos pela ausência de incentivos financeiros à produção, frutos do baixo estímulo 

dos funcionários do segmento bancário, apesar das estratégias organizacionais e até de ordem 

institucional de Governo. 

De maneira mais abrangente, é possível prever que funcionários com baixo nível 

de comprometimento com os objetivos organizacionais, que no caso da empresa pesquisada, 

representam interesses estratégicos nacionais, podem comprometer o processo de 

desenvolvimento econômico e social do País. Antes, que se proceda ao encerramento da seção 

que tratou de reestruturação produtiva, apresentada sob ângulos diferentes, decidiu-se por 

mostrar um quadro que pode sintetizar todos os aspectos ou impactos relevantes previstos no 

aporte teórico estudado, relacionados a inovações organizacionais e inovações tecnológicas. 

 

PERSPECTIVAS E EFEITOS ENCONTRADOS NO REFERENCIAL TEÓRICO 

Inovações Organizacionais Inovações Tecnológicas 

 Aprimoramento profissional  Alteração nas relações de poder – distanciamento 

entre as pessoas 

 Aumento do absenteísmo em função de doenças 

físicas e emocionais 

 Ampliação da base de clientes 

 Busca por maior produtividade  Aumento na velocidade das informações 

 Centralização do poder decisório  Aumento do ritmo e intensidade do trabalho 

 Demissões – redução de mãodeobra  Automação de processos 

 Estratégias globais – introdução de novas 

culturas 

 Eliminação de fronteiras tradicionais 

 Exigências por multifuncionalidade  Facilidade de controles a distância 

 Fusões e absorções  Facilidade para fuga de capitais 

 Instabilidade  Maior oferta de produtos ou serviços a clientes – 

autoatendimento 

 Maiores níveis de pressão pelos resultados  Maior volatilidade nos mercados 

 Parcerias com fornecedores  Possibilidade de decisões mais rápidas 
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PERSPECTIVAS E EFEITOS ENCONTRADOS NO REFERENCIAL TEÓRICO 

Inovações Organizacionais Inovações Tecnológicas 

 Reestruturação da hierarquia – redução de postos 

intermediários 

 Redução da especialização – menor poder dos 

funcionários 

 Redução da média salarial  Redução de custos com treinamentos 

 Redução das perspectivas de carreira  Redução do uso de mãodeobra 

 Redução dos níveis de participação nas decisões 

estratégicas 

 Uso da microeletrônica 

 Sobrecarga de trabalho  Uso intensivo de máquinas de autoatendimento 

Quadro 7 – Inovações organizacionais e tecnológicas 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos teóricos citados ao longo do trabalho 
 

Este último quadro, 7,  foi elaborado com suporte nas pesquisas bibliográficas que 

servem de base para esta pesquisa e seus termos foram dispostos em ordem alfabética, sem 

que haja determinação de juízo de valores, quanto aos pesos e à frequência com que ocorrem 

ou foram citados. O objetivo desta apresentação é facilitar a comparação com os itens que 

fazem parte dos instrumentos de coleta, na busca de relacioná-los com as respostas dos 

sujeitos da investigação. 

 

 

2.3 Reestruturação Produtiva e Relações Sindicais 

 

 

Esta seção encerra entendimento relevante, dos representantes dos trabalhadores 

brasileiros, para os fins deste trabalho, acerca da reestruturação produtiva. Na medida em que 

o movimento envolve cada vez mais organizações no mundo, alterando relações de trabalho, 

cabe buscar o que pensam representantes dos trabalhadores do Brasil, além das opiniões de 

estudioso do tema. É de conhecimento público o fato de que o sindicalismo no Brasil viveu 

tempos muito difíceis, especialmente na década de 1990, período que coincide com a 

evolução dos movimentos decorrentes da reestruturação produtiva. 

A seção tem início com a apresentação de dois quadros, o primeiro, de número 8, 

exibindo entendimentos da Central Única dos Trabalhadores e, em seguida, o de número 9, 

apresentando a visão da Confederação Geral dos Trabalhadores, no que diz respeito às 

reestruturações produtivas. 
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 Reestruturação produtiva na visão na CUT 

A Proposta da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

Na visão da Central Única dos Trabalhadores (CUT), "a questão da introdução de novas tecnologias, de novos 

métodos de gestão toca muito de perto a vida do trabalhador.". 

Nesse processo de mudanças, cabe aos trabalhadores uma posição ativa, crítica, diante da realidade, que 

contribua para transformá-la em benefício dos interesses gerais da nossa sociedade. "Nenhum trabalhador é 

contra a qualidade do produto porque é também um consumidor. Então, não existe contradição entre 

qualidade do produto e a necessidade da população, ou seja, os interesses gerais da sociedade." 

A grande contradição, ressaltada pela CUT, é que a qualidade do produto e o aumento de produtividade não 

são acompanhados por melhoria da qualidade de vida. É preciso garantir que o trabalhador tenha ganhos na 

medida do aumento da produtividade. Esta é uma condição para que o trabalhador se interesse por investir na 

sua capacidade profissional, na sua capacidade humana e dar qualidade ao produto que ele realiza."Na visão 

da CUT, as restrições à organização por local de trabalho impõem uma modernização parcial no Brasil. Os 

países do primeiro mundo alcançaram novos padrões de qualidade e produtividade, apoiados em dois fatores 

fundamentais; 1) uma nova gestão e organização do trabalho e 2) mudanças tecnológicas. Diferentemente 

destes países, a tradição no Brasil é impedir que o trabalhador tenha direito de organização no local de 

trabalho. "As decisões são tomadas a nível da gerência, da direção das empresas, e, depois, impostas. “Assim 

tem sido efetivada a reestruturação industrial.”. 

Quadro 8 – Reestruturação produtiva na visão na CUT 

Fonte: Adaptado pelo autor, de Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

- São Paulo – 1994. 
 

O quadro anterior, 8,  reflete a visão da CUT-Central Única dos Trabalhadores. 

Destaca o fato de não se opor ao movimento de mudança, sobretudo reforçando a visão do 

trabalhador também como consumidor. Contudo, explicita a apreensão, no que tange a 

possibilidade de que aumento de produtividade esteja descolado de qualidade de vida. 

Registra-se o entendimento que, enxergando melhoria na sua qualidade de vida, o trabalhador 

torna-se mais permeável e, portanto, mais comprometido com a qualidade do produto que 

desenvolve ou do serviço do qual participa. 

No quadro a seguir são apresentadas opiniões da CGT-Confederação Geral dos 

Trabalhadores, que em certa medida, se coaduna com a visão da CUT. Entretanto, apresenta 

visão complementar, ao reforçar entendimento de que a Reestruturação Produtiva não vem 

acompanhada de aumento de salários, que considera comum Reestruturação impostas e que 

discorda de modernização por meio de terceirização “espúria e predatória”. 

 

Reestruturação produtiva na visão da CGT 

Proposta da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) 

Na visão da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), a modernização deve estar associada à qualidade 

de vida do trabalhador. O Brasil, embora tenha saído da oitava posição entre as potências mundiais e ocupe 

hoje o décimo lugar, "se apresenta como um país rico - o seu povo é que é pobre." Do total da População 

Economicamente Ativa (PEA), apenas 59% têm carteira assinada ou são registrados, "ou seja, participam 

como cidadãos." Diante disso, para a CGT, é fundamental que a questão da qualidade e produtividade resgate 

a noção de bem estar social. 

Na visão da CGT, a implantação de novas tecnologias está sendo feita de "forma unilateral e tem causado 

fortes impactos sociais no nosso país". A maior qualidade do produto, quando é conseguida, "chega ao 

mercado mas não alcança os trabalhadores, que não têm sequer condições de adquirir esses produtos." 

Uma outra questão é que, na maior parte dos casos, a reestruturação produtiva não tem significado melhores 

salários. Na verdade, a implantação de mudanças tecnológicas tem se dado de forma impositiva e isso "não 

interessa realmente aos trabalhadores, pois o país pode viver um crescimento econômico, mas continuar a 

sofrer os impactos sociais negativos, como uma maior concentração da renda nacional ou a saída de grande 
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parte da sociedade para a economia informal. Não queremos a modernização via uma terceirização espúria e 

predatória.". 

Quadro 9 – Reestruturação produtiva na visão da CGT 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) - São Paulo – 1994. 
 

Os quadros anteriores, 8 e 9, apresentam opiniões de representações das classes 

trabalhadoras, que para os fins a que se presta este trabalho de pesquisa, tornam mais claros os 

entendimentos das mesmas, enquanto elementos integrantes da construção social. Na medida 

em que esta pesquisa relaciona Reestruturação Produtiva com Comprometimento 

Organizacional, entendeu-se como razoável buscar as opiniões acima. A relação tradicional 

patrão versus empregado precisa ser, de certa forma, “quebrada”, para a formulação de um 

novo modelo, que se coadune com a realidade atual. O professor Aktouf (2010) orienta que a 

Administração clássica utiliza a lógica dos modelos em que a eficácia é sinônimo de 

disciplina e obediência. O autor (2010) ainda defende o argumento de que muito embora 

sejam inegáveis as contribuições dos modelos tradicionais de Administração, inclusive para o 

aumento de nossas capacidades produtivas e de nosso bem-estar, atualmente eles são 

considerados bem mais obstáculos do que fatores de eficácia. 

Ao tratar das concepções das relações de trabalho na Administração tradicional, 

Aktouf (2010, p.31) explica a conveniência de verificar que tipo de ideias vão veicular a 

respeito das relações gerente-subordinado, com base em conceitos precedentes; que há uma 

“convicção de que toda atividade deve ser supervisionada, verificada e controlada por um 

chefe cuja eficácia será medida por sua capacidade de ser obedecido, por sua capacidade de 

comando”. 

Aktouf (2010) também trata da literatura posterior à crise de 1929, que altera a 

conotação militarista da Administração do início do século, enriquecendo um pouco o 

referencial teórico populariza a imagem do “líder”. Segundo ele, Aktouf (2010), uma espécie 

de super-homem dotado de qualidades carismáticas e estratégicas fora do comum, capaz não 

somente de comandar, mas também de mobilizar, estimular e treinar seus homens. 

Aktouf (2010, p. 31) ainda se refere aos citados lideres, lembrando que “As 

“tropas” entusiasmadas e orgulhosas de seguirem tal personagem deveriam ser bem mais 

obedientes, mais felizes e mais eficazes. Esta antiga crença é válida até hoje. Os tais “lideres” 

podem, como pensamos, até provocar o espírito de sacrifício gratuito nos empregados.”.  

Para Aktouf (2010, p. 31), “Como consequência do modelo militar e das 

interpretações dos trabalhos de Taylor, surge a separação radical entre os que pensam e os que 

devem obedecer.” O autor (2010) refere-se de maneira muito peculiar, às mudanças de 
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atitudes e comportamentos entre patrões e empregados neste novo momento da economia 

mundial. Nestes termos, também sugere uma nova ordem, outra forma de relacionamento, 

envolvendo patrões, empregados, sindicatos e governos. 

 

A lição principal que nos foi deixada pelo conjunto do que precede, entretanto, é que 

a gestão já não pode ser concebida como uma coleção de técnicas e receitas. Torna-

se então importante, senão urgente, operar certas rupturas com muitos elementos do 

passado. A primeira e mais primordialmente de todas, a ruptura das rupturas, por 

assim dizer, envolve uma mudança fundamental de mentalidade. Tanto no que 

concerne aos dirigentes, como às estruturas sindicais tradicionais. Os primeiros 

devem admitir a necessidade de associar muito mais o conjunto de trabalhadores, e 

de transformá-los em verdadeiros parceiros, deixando de considera-los apenas como 

“recursos” ou “máquinas” de produção. Esta é uma condição incontrolável, de agora 

em diante, não só para o retorno ou retomada da produtividade e do bom 

desempenho, mas também, no futuro, para a própria sobrevivência das empresas. 

(AKTOUF, 2010, p. 99). 
 

Aktouf (2010) fecha todo o seu conceito e entendimento sobre o especial 

momento vivido pelas organizações e pelas pessoas, como uma necessidade de ruptura com o 

passado. Recomenda a fundamental mudança por parte dos gestores, que abandonem receitas 

antigas e procurem transformar funcionários em verdadeiros parceiros – forma de buscar o 

efetivo Comprometimento, como alternativa para a longevidade das atividades das empresas. 

Neste ponto, antes de serem introduzidas conversações acerca das inovações 

tecnológicas, e tomando por base a lógica dominante nas representações sindicais no Brasil, 

recorremos a Morin (2002), a fim de apresentar discussão sobre os “Sentidos do Trabalho”. 

Na lição de Morin (2002, p. 13), o mundo do trabalho passa por transformações importantes, 

com o aparecimento de novas formas de organizações e modificação da natureza de outras. 

“Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas sofrem pela falta de uma vaga, outras sofrem 

pelo fato de terem que trabalhar excessivamente.” 

Tal pensamento remete a sociedade a algumas reflexões: 

 

1) As reestruturações produtivas provocaram revisão de processos, de tal 

envergadura que as pessoas antes preparadas para o desempenho das funções 

ou não mais o são? 

2) As organizações estão exigindo mais e mais dedicação, com vistas ao aumento 

exagerado dos níveis de produtividade, causando sacrifícios para a vida das 

pessoas que continuam trabalhando? 

3) As mudanças organizacionais implementadas passaram a exigir maiores 

conhecimentos das pessoas antes empregadas, causando-lhes dificuldades na 

busca por novas colocações? 
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4) As pessoas estão suficientemente preparadas para o atendimento aos novos 

conteúdos ocupacionais dos cargos, após os processos de Reestruturações 

Produtivas? 

5) As organizações estão interessadas com os efeitos sociais de suas demissões 

provocadas pelas reestruturações produtivas, pela implantação de novas 

tecnologias ou por inovações organizacionais? 

 

Estes são aspectos absolutamente importantes para os dias atuais, ainda que se 

tenha como certo o fato de que as relações de trabalho mudaram e continuam mudando, 

segundo Morin, (2002, p.13). Para a autora, “o trabalho conserva lugar importante na 

sociedade”. “O trabalho representa um valor importante, exerce uma influência considerável 

sobre a motivação dos trabalhadores e também sobre sua satisfação e produtividade.” 

(HERZBERG, 1966/1980/1996; HACMAN; SUTTLE, 1977 apud MORIN, 2002, p. 14). 

Em Morin (2002), também se encontram algumas definições importantes para o 

que seja o trabalho. A análise dos pensamentos apresentados é útil para melhor compreensão 

dos aspectos ligados ao comprometimento, bem como aos efeitos provocados pelas 

reestruturações produtivas, inovações tecnológicas e/ou mudanças organizacionais, por vezes 

realizadas sem maiores cuidados com as pessoas. 

 

 

2.4 Reestruturação Produtiva e Ética Empresarial 

  

 

Esta seção decide abordar um dos mais relevantes temas para o mundo 

organizacional nos dias de hoje: a ética empresarial. Em Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001), a 

ética empresarial desperta bastante preocupação no mundo dos negócios. Ao mesmo tempo, 

contudo, também é, por vezes, mal compreendida, uma vez que trata de questões como se 

práticas empresariais específicas são aceitáveis ou não. 

Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001, p. 6) garantem que o termo ética tem muitas 

nuanças, que foi “definida como “indagação sobre a natureza e fundamentos da moralidade, 

sendo o termo moralidade entendido como juízos morais, padrões e regras de conduta”. Foi 

denominada também estudo e filosofia da conduta humana, com ênfase na determinação do 

que é certo e do que é errado.” Os aspectos trazidos neste espaço pretendem garantir um 
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entendimento plural sobre a importância das questões éticas que permeiam todas as decisões 

empresariais. 

 

O The American HeritageDicionary oferece as seguintes definições de ética: “O 

estudo da natureza moral; e de opções morais específicas; filosofia moral e regras ou 

padrões que preservam a conduta de membros de uma profissão liberal.”A diferença 

entre uma decisão comum e a decisão ética reside no ponto em que regras aceitas 

não se aplicam mais e o tomador de decisões enfrenta a responsabilidade de sopesar 

valores e chegar a um juízo em uma situação que não é exatamente a mesma que ele 

enfrentou antes. A outra diferença diz respeito ao grau de ênfase posta nos valores 

da pessoa quando ela toma uma decisão. Em consequência, valores e juízos 

desempenham um papel de importância crítica na toma de decisões éticas. 

(FERRELL et al., 2001, p. 6-7). 
 

Stoner e Freeman (1999, p. 77) apresentam conceito de ética de forma simples, a 

fim de evitar, segundo eles, confusões desnecessárias – muitas vezes postas em função de 

interpretações variadas sobre definições mais complexas. “Ética: estudo do modo pelo qual 

nossas decisões afetam outras pessoas. Também é o estudo dos direitos e dos deveres das 

pessoas, das regras morais que as pessoas aplicam ao tomar decisões, e da natureza das 

relações entre as pessoas.” 

Stoner e Freeman (1999), na medida em que explicam e conceituam ética e sua 

importância para as organizações, à proporção em que se ocupam de avaliar a tomada de 

decisões e as formas como estas afetam as pessoas, também descrevem especificamente 

elementos relacionados à ética, como valores, direitos, deveres, regras e relacionamentos. Os 

termos-chave apresentados são de absoluta relevância para as bases de compreensão desta 

busca, que relaciona reestruturações produtivas (portanto, trata das decisões que afetam 

pessoas) e comprometimento (que pode ser visto como resultado da ação humana, mais ou 

menos ética, no que tange às formas com que as pessoas se sentem afetadas pelas decisões dos 

gestores nas organizações, por exemplo). Então, em Stoner e Freeman (1999, p.78), 

encontram-se conceitos fundamentais. Quanto aos valores: “Quando você valoriza alguma 

coisa, você a deseja ou deseja que aconteça. Os valores são os desejos relativamente 

permanentes, que parecem ser bons em si, como a paz e a bondade.” 

 

Direitos e deveres. Um direito é algo que dá a uma pessoa o “espaço” no qual vai 

agir. [...] Raramente os direitos são absolutos. A maioria das pessoas concordará que 

o âmbito dos direitos individuais está limitado pelo direito dos outros. [...] Além 

disso, os diretos estão relacionados com os deveres. Sempre que alguém tiver um 

direito outra pessoa terá o dever de respeitá-lo. Um dever é uma obrigação de fazer 

as coisas específicas – para impostos, por exemplo, e obedecer a lei em outros 

aspectos.Regras morais. Regras de comportamento que frequentemente 

internalizadas como valores morais.Moralidade comum. O conjunto de regras 

morais que governam problemas éticos comuns.(STONER; FREEMAN, 1999, p. 

78-79). 
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Ao trazer os conceitos e percepções de Stoner e Freeman (1999), pretende-se 

trazer luz sobre as questões morais e éticas que norteiam os aspectos ligados às mudanças nas 

estruturas organizacionais, como alvo das reestruturações produtivas. A ênfase dada aos 

aspectos morais e éticos também procura relacionar valores, direitos, deveres, regras e 

relacionamentos, como forma de reconhecer a importância das pessoas e de suas participações 

nos processos de mudanças, de modo a garantir os mais adequados níveis de 

comprometimento organizacional. 

Neste sentido, também é apresentado entendimento dos autores (1999), que 

reforçam o respeito pelas pessoas. Este trabalho tem identificação com a observação feita, 

dada a sua atenção aos aspectos que influenciam no comprometimento. 

 

Respeito pelas pessoas. Em termos gerais a moralidade comum também exige que 

vejamos as outras pessoas como fins em si mesmas, e não como meros meios para o 

alcance de nossos fins. Tratar as pessoas como fins implica leva-las a sério, em 

aceitar como legítimos os seus interesses e em considerar importantes os seus 

desejos.(STONER; FREEMAN, 1999, p. 78-79). 
 

A questão da ética empresarial é expressa de forma necessária, quase imposta, 

dada a natureza das questões aqui tratadas, como restaurações produtivas, comprometimento, 

tomada de decisões etc. A expressão também vem à tona, como forma de validar o 

compromisso e a responsabilidade do pesquisador com este trabalho. Finalmente, a ética 

empresarial se apresenta de forma positiva nesta subseção, haja a vista a permanente 

preocupação que se deve ter no tratar das análises de atitudes, bem como de afirmações 

encontradas ao longo do texto, ora em defesa dos interesses do capital, ora defendendo a 

classe trabalhadora. 

Enfim, a ética observada neste trabalho é posta como a preocupação com estilo da 

gestão e possibilidades de decisões que venham a comprometer interesses dos mais variados, 

sobretudo aqueles relacionados com os aspectos que influenciam ou podem influenciar o grau 

de comprometimento das pessoas para com os objetivos organizacionais. Ferrell et al. (2001, 

p. 7) assinalam que “ética empresarial compreende princípios e padrões que orientam o 

comportamento no mundo dos negócios.”. Também procuram dirimir dúvidas frequentemente 

apresentadas entre os conceitos de ética e de responsabilidade social. Para tanto apresentam o 

quadro 10, a seguir. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E ÉTICA EMPRESARIAL 

Responsabilidade 

social 

É a obrigação que a empresa assume com a sociedade. Ser socialmente responsável 

implica maximizar os efeitos positivos e minimizar os negativos. 

Responsabilidades 

econômicas 

Consistem em produzir bens e serviços de que a sociedade necessita, e quer, a um 

preço que possa garantir a continuação das atividades da empresa e satisfazer suas 

obrigações com os investidores. 

Responsabilidades 

legais 

Estão consignadas nas leis que ela (a organização) é obrigada a cumprir. No 

mínimo espera-se que as empresas sejam responsáveis pela observância das leis 

municipais, distritais, estaduais e federais, por parte dos seus funcionários. 

Responsabilidades 

éticas 

São definidas como comportamento ou atividades que a sociedade espera das 

empresas, mas que não estão codificadas em leis. Muitos empresários referem-se a 

esse conjunto de responsabilidades como o espírito da lei. 

Quadro 10 – Responsabilidade social e ética empresarial 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ferrell et al. ( 2001, p. 7). 
 

Em Ferrell et al. (2001), também há análises, como o tato de que decisões 

tomadas no âmbito da ciência ou no mundo dos negócios, em sua maioria, são julgadas como 

certas ou erradas, éticas ou antiéticas. Ainda no entendimento desses autores (2001, p.14), 

dedica-se pouca importância ao que o indivíduo ou a empresa pense sobre dado 

comportamento; “se a sociedade com ou sem razão, o considera antiético, esse juízo afeta 

diretamente a capacidade da empresa de alcançar suas metas.”.  

Esta pesquisa tem interesse análogo em encontrar os efeitos sobre o 

comprometimento, os objetivos organizacionais, as metas, no longo prazo. A empresa-alvo 

sinaliza fortemente para a sociedade o seu interesse em resultados crescentes no curto prazo. 

Consiste cuidados especiais avaliar as decisões (éticas ou não) e suas consequências sobre o 

desempenho da organização, o comprometimento das pessoas no longo prazo. 

Para os autores (2001, p.14), “Profissionais em todos os campos de atividade, 

incluindo o mundo dos negócios, têm que lidar com dilemas morais pessoais, juma vez que 

eles afetam a sua capacidade de funcionar no trabalho.”. 

A mobilização de pessoas, a tomada de decisão, que afetam as estratégias 

organizacionais e, portanto, os interesses sociais, especialmente quando se trata de mudanças 

drásticas (reduções de pessoal e enxugamentos – foco também desta pesquisa), devem 

representar cuidados especiais e constantes. 

 

O estudo da ética empresarial é valioso por várias razões. Este campo, note-se, não é 

meramente um prolongamento da própria ética pessoal do indivíduo. Muitas pessoas 

pensam que, se uma empresa contrata bons empregados com fortes valores éticos, 

ela será uma boa empresa cidadã. Mas, como teremos oportunidade de mostrar ao 

longo de todo este livro os valores pessoais e a filosofia moral do indivíduo 

constituem apenas um fator no processo de tomada de decisão ética. (FERRELL et 

al., 2001, p. 14-15). 
 

Finalmente, reforça-se o fato de que muitas pessoas com experiências limitadas no 

mundo dos negócios se encontram tomando decisões importantes, que influenciam estratégias 
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empresariais, pessoas e a sociedade. Estão resolvendo questões ligadas à qualidade de 

produtos, técnicas de vendas, práticas de contratação de pessoal ou controle da poluição. 

Reforçam a noção de que valores aprendidos no ambiente familiar, na religião ou na escola 

não oferecem suficientes suportes específicos para tomar decisões tão complexas. 

Este universo apresentado de forma objetiva pelos autores (2001) amplia o alto 

grau de relevância deste trabalho de pesquisa. Os mesmos também demonstram interesses 

com as questões éticas relacionadas às mudanças organizacionais. Estes, visando à 

simplificação da análise dos modelos organizacionais, subdividem em empresas centralizadas 

e organizações descentralizadas. 

Ferrell et al. (2001) explicam que, nas primeiras (empresas centralizadas), a 

autoridade de tomada de decisão se concentra nas mãos dos gerentes dos níveis mais altos e 

pouca autoridade é delegada ao nível mais baixo da organização. Nas centralizadas, “a 

responsabilidade, tanto interna quanto externa cabe aos altos escalões.” 

 

Essa estrutura é especialmente apropriada para empresas que tomam decisões de alto 

risco e cujos gerentes de nível inferior carecem de habilidades necessárias. Ela é 

conveniente também para empresas nas quais os processos de produção são 

rotineiros e a eficiência se reveste de importância fundamental. [...] enfatizam 

regras, políticas e procedimentos formais, sustentados por detalhados sistemas de 

controle. (FERRELL et al. 2001, p. 112). 
 

No tocante às empresas descentralizadas, os autores (2001), alertam: “a autoridade 

e a domada de decisão é delegada escada abaixo na cadeia de comando até onde possível.” 

 

[...] Prescrevem relativamente poucas regras formais e a coordenação e o controle 

são em geral de natureza informal e pessoal. Focalizam-se principalmente no fluxo 

de informações. Como resultado, um dos principais pontos fortes dessas 

organizações é a sua adaptabilidade e rapidez para identificar mudanças externas. 

Com maior flexibilidade, os gerentes podem reagir rapidamente a mudanças no 

ambiente ético. (FERRELL et al., 2001, p. 113-114). 
 

Nada obstante as ponderações feitas por Ferrell et al. (2001), especialmente 

quanto às limitações ou fraquezas das empresas descentralizadas, como: a) ausência de 

velocidade na presteza das mudanças propostas pela alta administração; e b) possibilidades 

dos centros geradores de lucros desviarem-se de seus objetivos, são percebidas vantagens na 

adoção dos modelos de decisões descentralizadas, sobretudo, neste momento histórico, 

quando os custos de controle são elevadíssimos, há a iminente necessidade de participação 

das pessoas com sugestões e participação efetiva nos processos de mudanças, a clara 

velocidade com que são alteradas as condições do mercado, a exigência crescente por 
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decisões instantâneas e na linha de frente, além do evidente reforço nos níveis de 

comprometimento.  

Com este paradoxo acrescido, entre as características e cada modelo da gestão – 

estrutura organizacional (centralizado versus descentralizado) reforça-se a importância da 

pesquisa objeto deste trabalho. Ao relacionar reestruturação produtiva com os níveis de 

comprometimento, pretende-se também identificar as melhores práticas gerenciais, de modo a 

permitir que a pesquisada possa investir em políticas da gestão que garantam sua evolução no 

longo prazo. 

Naturalmente, o objetivo desta busca é de caráter eminentemente acadêmico, sem 

a pretensão, portanto, de oferecer opiniões ou sugerir mudanças à empresa pesquisada. Na 

medida, porém, em que cópia do trabalho final se destina à empresa, pode ser considerada a 

possibilidade de que lhe seja útil de alguma forma. 
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3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

  

 

Nesta seção, trata-se de comprometimento organizacional, o elemento de estudo 

de grande relevância neste trabalho, dado o seu interesse especial em mensurar o quanto é 

impactado o comprometimento dos funcionários da empresa pesquisada, com base nos 

processos decorrentes de reestruturação produtiva. Ao longo da seção, são abordados 

conceitos distintos e categorias do comprometimento, tais como afetivo, instrumental e 

normativo. 

As percepções de autores distintos embasam teoricamente o tema, que está 

exposto em subseções como: a) categorias de comprometimento; b) relevância do 

comprometimento e c) comprometimento dos funcionários – o desafio das organizações. 

Esta pesquisa adota a posição de que o comprometimento dos funcionários 

representa aspecto determinante no alcance dos objetivos organizacionais, por parte das 

empresas. Entendendo também como importante a participação dos funcionários nos 

processos de definições estratégicas, como forma de gerar e ampliar os níveis de 

comprometimento, este trabalho admite a opinião de Mondey (1982), expressa a seguir, sobre 

comprometimento: 

Segundo o autor (1982) comprometimento organizacional é uma forte convicção 

sobre os objetivos e valores da organização, uma disposição para realizar um grande esforço 

de interesse da empresa e um forte desejo de permanecer como membro dela. 

Para Ferreira (2007), o termo comprometimento como difundido permitiu traduzir  

interpretações variadas, consistindo em atitude ou orientação para as empresas, que identifica 

pessoas à organização. O termo tem origem no latim comprommittere, cuja tradução para o 

inglês é commintment. 

Segundo Medeiros et al. (2003), Mowday, Steers e Porter (1979) adotam conceito 

de comprometimento elaborado por Porter e Smith (1970), para definir comprometimento:  

 

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado com e 

envolvido numa organização, em particular, e pode ser caracterizado por pelo menos 

três fatores: (1) estar disposto a exercer esforço considerável em benefício da 

organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos e valores da organização; e 

(3) forte desejo de se manter membro da organização. (MOWDAY; STEER; 

PORTER, 1979, p. 226). 

 

Estudos do comprometimento com a profissão ou com a organização, 

tradicionalmente, são desenvolvidos de forma isolada. Nesta dissertação, o comprometimento 
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é relacionado com a reestruturação produtiva, a fim de identificar possíveis variações. O 

comprometimento com a carreira ou com a profissão apresenta menor volume de pesquisas e 

se mostra como um campo com múltiplas questões ainda não suficientemente explicadas. 

Alguns estudos foram desenvolvidos com vistas a identificar a possibilidade de pessoas se 

sentirem comprometidas simultaneamente com estes dois focos do mundo do trabalho - a 

organização e carreira/profissão. São referências neste sentido: (GOULDNER, 1957/1958; 

HALL, 1971; ARANYA; JACOBSON, 1975; ARYEE et al., 1991; WALLACE, 1993; 

BASTOS et al., 1998).  

Em Sanches et al. (2007, p. 22), é reforçado o fato de os resultados dos estudos 

virem fortalecendo a “hipótese de que a conciliação ou o conflito entre os dois focos é 

mediado pelo nível em que a ocupação é compatível com os interesses pessoais e o nível em 

que o indivíduo encontra suporte à realização profissional na organização.” 

O tema comprometimento organizacional emerge em variadas formas de 

pensamento e representação teórica, com suporte em paradigmas alinhados e também 

conflitantes. Parece comum entre os estudiosos o entendimento de que ainda representa vasto 

campo de estudos e limitado volume de trabalhos na área (GOULDNER, 1957-1958; HALL, 

1971; ARANYA; JACOBSON, 1975; ARYEE et al., 1991; WALLACE, 1993; BASTOS et 

al., 1998). 

Finalmente, o conceito de comprometimento, apontado por Ferreira (2007), 

preserva o significado de engajamento, sem os aspectos negativos, com o sentido de forte 

envolvimento do indivíduo no seu ambiente de trabalho, ou seja, com o desejo de permanecer 

na organização, com a identificação e o empenho em favorecer a empresa. 

Com amparo na breve apresentação de aspectos e conceitos de comprometimento, 

desenvolve-se a identificação por categorias. 

 

 

3.1 Categorias de Comprometimento 

 

 

Esta subseção tem por objetivo melhor explorar o vocábulo comprometimento e 

suas categorias, como forma de melhor embasar a relação com a reestruturação produtiva, ora 

relatada. 
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Estudos sobre comprometimento organizacional apontam para três formas 

distintas de comprometimento. São elas: a) afetivo; b) instrumental e c) normativo. 

(MEDEIROS et al., 2003). 

Para Mowday, Steers e Porter (1979, p. 226, apud MEDEIROS et al., 2003), o 

comprometimento afetivo foi o enfoque que dominou durante maior parte do tempo a 

literatura voltada para o comprometimento organizacional. “Apesar de reconhecerem a 

existência de uma corrente comportamental para definir o comprometimento, os autores 

abordam o comprometimento numa perspectiva atitudinal”. 

O comprometimento afetivo tem como sentido básico a apresentação do próprio 

termo, a identificação do indivíduo com os objetivos e metas organizacionais, bem como a 

introjeção de valores organizacionais, assumindo-os como próprios. O enfoque afetivo ou 

atitudinal do comprometimento é visto como um fenômeno pelo qual o indivíduo chega a 

“[...] pensar acerca da sua relação com a organização”. (MOWDAY et al., 1982, p. 26). 

Ainda sobre a abordagem do comprometimento afetivo ou atitudinal, o sujeito 

enxerga o seu comprometimento como algo além da lealdade passiva a uma organização pois, 

envolve uma relação ativa, na qual a pessoa tenciona dar algo de si para contribuir com o 

bem-estar da organização. Para Mowday et al. (1982,  p. 27), o comprometimento atitudinal é  

“[...] a relativa força da identificação e envolvimento de um indivíduo com uma organização 

particular”. 

Para Mowday et al. (1979/1982) o comprometimento vai muito além de uma 

postura de lealdade passiva para com a organização e envolve um relacionamento ativo e que 

busque o seu bem-estar. 

Já para Meyer e Allen (1997) o comprometimento organizacional está na literatura 

subdividido em três categorias: comprometimento afetivo; continuance (continuidade ou 

permanência), que é traduzido como calculativo ou instrumental e comprometimento 

normativo. O modelo que subdivide o comprometimento em três dimensões, com vistas a 

melhor compreensão, é apresentado na sequência por meio de entendimentos variados, como 

segue: 

Ferreira (2007, p. 76): 

 

[...] afirmam que quando o indivíduo internaliza valores da organização, identifica-

se com seus objetivos, se envolve com os papéis de trabalho e deseja permanecer na 

organização, considera-se que foi desenvolvida uma ligação psicológica, de natureza 

afetiva com a organização. Este estilo de vínculo é denominado de 

comprometimento organizacional afetivo. 
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Para o mesmo autor (2007), o vínculo afetivo para com a organização aumenta na 

medida em que os empregados percebem que a empresa também está comprometida com eles. 

O comprometimento afetivo é percebido como apego e envolvimento, no qual acontece 

identificação com a organização. 

O comprometimento instrumental, segundo explicam Meyer et al. (1990, p. 710), 

demonstra diferença do comprometimento afetivo, haja vista que “empregados com forte 

comprometimento afetivo permanecem na organização porque eles desejam, enquanto aqueles 

com forte comprometimento instrumental, ou “continuação” permanecem porque 

necessitam”.  

Autores como Meyer e Allen (1984) também definem o comprometimento 

instrumental como comprometimento duradouro (continuance commitment), enquanto 

Mathieu e Zajac (1990) classificam como comprometimento “calculativo” (calculative 

commitment). Esta forma de interpretação enxerga o comprometimento instrumental, também, 

como “calculativa”, de continuação, de custos embutidos ou side-best, reconhecendo-o ainda 

como enfoque mais comum de comprometimento organizacional. 

Para Ferreira (2007), o comprometimento instrumental adota o entendimento de 

que o empregado opta por permanecer na organização enquanto percebe benefícios nesta 

relação, nesta escolha. No comprometimento instrumental, é como se houvesse um processo 

cognitivo avaliativo, mediante o qual o trabalhador elabora balanço comparativo entre 

investimentos feitos, resultados alcançados e custos associados à sua perda, que determinam a 

sua decisão de permanecer ou não na organização. 

Segundo Meyer e Allen (1997), funcionários que apresentam comprometimento 

instrumental permanecem na organização porque dela precisam. 

Quanto ao comprometimento normativo, Allen e Meyer (1996) o definem como 

aquele baseado no sentido de obrigação para com a organização.  

Siqueira (2001) entende que o comprometimento normativo é constituído por um 

conjunto de pensamentos de reconhecimentos e obrigações morais para com a organização, os 

quais são também acompanhados ou revestidos de sentimentos de culpa, incômodo, apreensão 

e preocupação do empregado quando pensa ou planeja deixar a empresa. 

Para Ferreira (2007), no comprometimento normativo, o vínculo do empregado 

para com os objetivos e interesses da organização acontece por meio de pressões normativas. 

Com efeito, a adesão acontece na medida em que há valores e normas compartilhadas, além 

do que os membros acreditam representar conduta moral e ética. “[...] no comprometimento 
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normativo o indivíduo acredita que deve este comprometimento para a organização, com base 

em sua crença de que essa é a coisa certa a se fazer.”(FERREIRA, 2007, p. 76). 

O autor (2007) ressalta que o modelo proposto por Meyer e Allen (1997), quando 

estudados por pesquisadores como Rego e Souto (2002), estes últimos enfatizaram que um 

dos traços mais marcantes no modelo é a geração de consequências comportamentais, 

diferentes, tendo em vista que o comprometimento afetivo resulta de ligação emocional à 

organização; que, nestas condições, os trabalhadores têm baixos índices de absenteísmo, 

maiores níveis de desempenho e de cidadania organizacional. 

Por outro lado, Rego e Souto (2002 apud FERREIRA, 2007) registram a ideia de 

que pessoas comprometidas de forma instrumental não apresentam tendências para 

desempenho que venham a superar o minimamente esperado. Inclusive, em determinados 

casos, podem apresentar comportamentos indesejados pela organização. 

Rego e Souto (2002)também aludem à ideia de que pessoas comprometidas 

normativamente com a organização tendem a contribuir positivamente. Os sentimentos de 

obrigação, contudo, não favorecem o mesmo entusiasmo e envolvimento que resultam do 

comprometimento afetivo. 

Relacionando comprometimento com o processo de inovação, Dougherty (2004) 

explica:  

  

[...] A inovação requer um comprometimento mais profundo do que o trabalho 

normal, segundo Burns e Stalker (1966), porque a responsabilidade aumenta, entra-

se mais profundamente no terreno da ambiguidade e das mudanças rápidas onde são 

geradas as inovações. O indivíduo precisa “ver-se como plenamente envolvido no 

cumprimento de qualquer tarefa... e igualmente comprometido com o sucesso do 

empreendimento da firma (1966, IV). (DOUGHERTY, 2004, p. 345). Grifo nosso. 
 

Dougherty (2004), ainda confere preocupação especial à Capacidade de 

Comprometimento com a Inovação Disseminada na Organização. Neste sentido, aponta: 

 

A literatura de estudos organizacionais sugere que diferentes entendimentos do 

trabalho e da gestão são importantes para um comprometimento com a inovação. 

Parafraseando Burns e Stalker (1966: 121-122), papéis no trabalho inovativo 

enfatizam a natureza contributiva do conhecimento e habilidades especiais e não são 

entendidas de maneira realista como parte de todo o negócio e não abstraída dele; as 

tarefas são ajustadas mais pela interação com ou outros do mesmo nível do que pela 

reconciliação com o nível imediatamente superior; [...] (DOUGHERTY, 2004, p. 

345). 
 

Como é perceptível, há uma concepção que distingue os papéis dos empregados 

de uma organização que inova com aquelas cujas situações definem uma necessidade 

específica de mudanças, de ajustes.  
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Em ambos os casos, há preponderantemente a relevância do comprometimento, 

como elemento capaz de produzir sinergia, com se fosse amálgama necessário ao atingimento 

dos objetivos organizacionais. 

Finalmente, Ferreira (2007) apresenta resultado de pesquisa sobre os antecedentes 

do comprometimento organizacional, sob cinco aspectos, relevantes para a comparação feita 

com os levantamentos deste trabalho. 

 

 Idade e tempo de empresa – ambos relacionados positivamente com o 

comprometimento organizacional. 

 Gênero – as mulheres tendem a ser mais comprometidas do que os homens. 

 Posição hierárquica e estilo da gestão – há evidências consideráveis de que o 

poder na tomada de decisões e o grau de autonomia na função estão 

relacionados com o comprometimento. 

 Nível de escolaridade – relacionado negativamente ao comprometimento, pois, 

quanto maior o nível de escolaridade, maior a mobilidade e atratividade do 

profissional no mercado. 

 Expectativas e remuneração – relação positiva entre o nível de atendimento das 

expectativas de remuneração e o comprometimento dos empregados, sem 

identificação de causalidade. 

 

A base desta dissertação está na relevância do comprometimento, como elemento 

fundamental para o alcance dos objetivos organizacionais. Acredita-se no comprometimento 

como elo entre interesses pessoais e os das empresas, fundamental para o oferecimento das 

condições ideais para a união das pessoas em busca de objetivos comuns, capaz de envolver 

pessoas e propósitos, criando clima organizacional positivo e adequado às atividades 

produtivas, instituindo relações sociais, minimizando impactos negativos e oferecendo 

oportunidades de desenvolvimentos humanos e profissionais. O comprometimento ainda tem 

o poder de aproximar pessoas, socializando-as e garantindo-lhes a sensação de proteção, 

senso de pertença. 

Na medida em que a pesquisa se ocupa em relacionar o comprometimento das 

pessoas com as reestruturações produtivas, foi decidido incluir relevantes aspectos 

apresentados pelas autoras Hunsaker e Alessandra (2009). Eles abordam o comprometimento, 

oferecendo a devida relevância à participação das pessoas, fazendo o caminho que vai desde a 

definição de metas até o Planejamento Estratégico, como ponto de partida, para o sucesso.  



100 

 

Hunsaker e Alessandra (2009) tratam o Planejamento Estratégico como a base, 

reforçando cada um dos seus passos, explicando a relevância dos procedimentos e cuidados 

em momentos distintos, como forma de envolver e comprometer as pessoas com os objetivos 

organizacionais. De modo geral, eis a sequência: 

 

1) Identificar as metas gerais. 

2) Analisar o ambiente. 

3) Identificar oportunidades ameaças. 

4) Analisar os recursos da empresa. 

5) Identificar pontos fortes e pontos fracos. 

6) Identificar objetivos organizacionais. 

7) Criar estratégias. 

8) Implementar estratégias. 

9) Avaliar resultados. 

 

Em todos os passos são dadas importâncias devidas à análise dos perfis e 

competências técnicas das pessoas. São valorizados os níveis de comunicação, 

comprometimento e avaliação dos resultados alcançados. Em face da especificidade deste 

estudo, procura-se reforçar os passos 3, 4, e 5.  Para os autores (2009), a análise do passo 3 – 

Identificar oportunidades e ameaças – passa por identificar o potencial encontrado em cada 

empregado, com vistas ao cumprimento dos objetivos organizacionais. 

Hunsaker e Alessandra (2009), quando se referem ao passo 4 – Analisar os 

recursos da empresa – então deixam mais claro o quanto os gestores precisam estar atentos às 

habilidades e capacidades dos funcionários da empresa. Como consequência natural do passo 

5 – Identificar pontos fortes e pontos fracos – sugerem uma avaliação clara da empresa, como 

capital, habilidades do funcionário, patentes e similares. Deve também indicar as habilidades 

organizacionais, como o treinamento e o desenvolvimento, e os sistemas da gestão da 

informação. 

Os autores (2009) avançam no sentido da definição de metas. Este aspecto tem 

relevância para a compreensão do desenvolvimento desta pesquisa. Afinal, para vincular 

reestruturação produtiva aos níveis ideais de comprometimento dos funcionários, é preciso 

levar em consideração todos estes aspectos. Assim, Hunsaker e Alessandra (2009) relacionam 

as características das metas eficientes: 
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1) Específicas 

2) Desafiadoras 

3) Fixadas com prazo para sua conclusão 

4) Estabelecidas com os participantes 

5) Feitas para oferecer feedback aos participantes. 

 

Propositadamente deixamos em negrito a característica número quatro, haja vista 

a flagrante relevância para os estudos propostos por esta pesquisa. Os autores Hunsaker e 

Alessandra (2009, p.24) reforçam em sua apresentação o quão relevante é envolver os 

funcionários no estabelecimento das metas. Por esta via, o comprometimento tende a 

acontecer de maneira natural e determinante para a consecução dos objetivos organizacionais.  

 

[...] a participação aumenta o nível de aspiração à meta de uma pessoa e leva a 

fixação de metas mais difíceis. Além disso, a participação torna um processo de 

fixação de metas mais aceitável do que quando imposto por superiores; metas 

aceitas costumam sem mais alcançadas. (HUNSAKER; ALESSANDRA, 2009, p. 

24). 
 

Os aspectos ora apresentados reforçam a necessidade de envolver pessoas com os 

objetivos organizacionais, sejam eles mudanças, decorrentes de reestruturações produtivas, ou 

metas organizacionais. Alerta-se para o fato de que, em mudanças ou reestruturações, podem 

ocorrer alterações nos modelos da gestão, na forma de conduzir processos, com efeitos sobre 

os comportamentos das pessoas. 

Desta forma, os autores (2009) tratam dos cuidados que gerentes devem ter para 

aumentar a aceitação e o comprometimento às metas. Recomendam: além de a) explicar a 

relevância da meta para as necessidades e os valores pessoais; b) oferecer apoio gerencial; c) 

convencer os funcionários de que o alcance da meta está dentro de suas capacidades; d) e usar 

recompensas, os gestores devem e) usar a participação. 

 

A participação dos funcionários na fixação de metas é a chave para a aceitação 

desta. Para ser eficiente, a participação deve ser autêntica, ou seja, os funcionários 

devem ver que os gerentes estão, de fato, procurando e utilizando seu 

input.(HUNSAKER; ALESSANDRA, 2009, p.29). 
 

Hunsaker e Alessandra (2009) reforçam a necessidade do aumento do 

comprometimento com as metas, na forma do pensamento que norteia a realização desta 

pesquisa. Um dos componentes importantes desta investigação é a tentativa de valorizar as 

ações gerenciais que visam ao comprometimento e alertar os funcionários para o fato de que o 

comprometimento torna mais aceitáveis as metas estabelecidas, na medida em que se 
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conhecem melhor objetivos e acontece a participação efetiva na sua definição. Desta forma, 

ressalta-se: 

 

Sabemos que as metas empresariais tornam-se motivacionais apenas quando as 

pessoas também as desejam e lutam para alcança-las. Também sabemos que para 

motivar um comportamento energético e voltado para a tarefa, as pessoas precisam 

de metas claras, específicas e desafiadoras. Assim, é importante garantir que as 

metas sejam compreendidas e aceitas por aqueles que se esforçam para alcançá-las. 

Uma maneira de conseguir essa compreensão e obter o comprometimento é fazer os 

subordinados participarem da fixação e da realização das metas. Depois os gerentes 

devem ter o cuidado de oferecer feedback específico, conforme o trabalho for sendo 

realizado. (HUNSAKER; ALESSANDRA, 2009, p.202). 
 

Por outro lado, em Senge (2006, p. 246), há contribuição importante sobre a 

perspectiva dos novos gerentes quanto à relevância do comprometimento. Segundo o mesmo, 

estimulados por estudos que sinalizando que a maioria dos operários dos EEUU – Estados 

Unidos, possui baixo nível de comprometimento e por histórias de empresas estrangeiras 

concorrentes com trabalhadores comprometidos, os gerentes se voltam para “gerencia baseada 

no comprometimento”, os sistemas de trabalho de alto comprometimento e outras abordagens. 

O autor (2006, p.246) conclui que, segundo sua experiência, em “90% dos casos, 

o que passa por comprometimento é apenas aceitação”. Este é um aspecto absolutamente 

importante para a investigação objeto deste trabalho. Assim, desta forma, se encerra um 

entendimento sobre a relevância desta pesquisa, como forma de auxiliar os melhores passos 

gerenciais na empresa pesquisada. 

Em Vergara e Branco (2002), a efetiva defesa da valorização humana. Esses 

autores (2002, p.40) destacam o trabalho do economista e professor indiano Amartya Sen, que 

se dedica “ao estudo do bem-estar social, buscando ampliar a compreensão dos mecanismos 

econômicos subjacentes à fome.”. 

Vergara e Branco (2002, p. 40), reforçam as palavras do presidente da Índia, K . 

R. Narayanan, “o trabalho do professor trouxe para a ciência da economia uma compaixão 

pelo ser humano comum e a visão de uma sociedade mundial igualitária.” As questões 

apresentadas nestes últimos parágrafos pretendem despertar para a importância do que vem a 

ser o papel das organizações para a economia local, regional, nacional ou mundial, dada a sua 

importância para a preocupação superior com as vidas humanas. A desumanização aparente 

carece de um cuidado especial com o futuro das organizações, dada a nova ordem 

estabelecida pela sociedade, que passa a exigir maiores cuidados também com o meio 

ambiente. 
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Este trabalho objetiva também, portanto, demonstrar a importância e relação entre 

reestruturação produtiva e os impactos sobre o comprometimento das pessoas, considerando 

que este último tende a impactar diretamente o desempenho das empresas no longo prazo.  

 

 

3.2 Relevância do Comprometimento 

 

 

Na busca por maior integração entre as pessoas com os objetivos organizacionais, 

as empresas apresentam, em certos casos, preocupação com o clima organizacional. É como 

que se interessar por estabelecer um ambiente mais harmônico, cercado de cuidados que 

pudessem minimizar os conflitos e mitigar os riscos envolvidos nas operações cotidianas, uma 

forma de garantir que os empregados tenham protegidos seus respectivos graus de 

comprometimento com os objetivos das empresas (FINEMAN, 2001). 

Certamente, algumas empresas, ou dentro delas, alguns gestores em áreas 

específicas desenvolvem “ferramentas” da gestão que produzem com maior facilidade as 

condições ideais para o trabalho em equipe. 

Muitas vezes estas estratégias são ensinadas e/ou aprendidas por líderes e em 

outras situações parece haver atitudes razoáveis de gentileza e cuidados, que produzem um 

clima organizacional mais propício ao desempenho das atividades profissionais. 

Fineman (2001) ensina que: 

 

Os escritores das organizações têm demorado a incorporar emoções em seu 

pensamento. A busca no índice dos principais livros-texto sobre comportamento 

organizacional e teoria organizacional revela poucas chamadas, quando existentes, 

sobre “emoções” e “sentimentos”, o que nos fornece uma pista sobre o status 

histórico da emoção e a concepção de estudos organizacionais. Contudo, o quadro 

até agora modificando-se por incluir emoção, oferecendo possibilidades 

interessantes para uma convergência interdisciplinar, bem como os insights teóricos 

e empíricos que a acompanham. Podemos beneficiar-nos da Sociologia, da 

Psicologia, da História, da Antropologia e da Filosofia. (FINEMAN, 2001, p.157). 
 

As emoções e sentimentos são tidos como elementos-chave na busca por maiores 

níveis de comprometimento, conforme aponta Fineman (2001): 

 

A ressonância da “emoção” e dos “sentimentos” no trabalho não é difícil de 

compreender. Considerações literárias sobre o trabalho elaborado por escritores 

como Terkel (1975) e Wallraff (1985) são atraentes precisamente pelos sentimentos 

que despertam de paixão, angustia, alegria, ou enfado. Para aqueles que dependem 

grande parte do seu tempo em organizações, falas sobre emoções é algo tido como 

certo: lamentações, raiva, ansiedade, frustrações, divertimento, alegrias, tédio, 
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vergonha e desespero. Estas são parte da criação social e expressão pessoal do 

trabalho e da vida organizacional. Atividades do trabalho específicas – tomar 

decisões, persuadir, negociar, aconselhar, vender, participar de reuniões, interpretar 

dados, empregar e demitir pessoas, lutar, desistir, sobreviver – constituem mais que 

um conjunto de respostas automáticas. Elas são sentidas e formadas por 

sentimentos.(FINEMAN, 2001, p.157). 
 

São apresentados, neste momento, os fatores “emoção” e “sentimento”, tendo em 

vista a relação direta encontrada como comportamento e comprometimento. Ainda sobre 

emoções, Fineman (2001) acrescenta: 

 

A Psicologia acadêmica tem sido a guardiã tradicional da emoção. Pode-se traçar a 

primeira teoria psicológica da emoção ao artigo de William James, 

“Whatisemotion”? publicado em 1884. James enfatizou a importância da percepção 

de um evento, objeto ou circunstância, como um precursor da emoção. Esse 

processo, ele argumentava, ativa mudança nas atividades internas do corpo. Os 

sentimentos dessas reações constituem experiência emocional. A formulação de 

James virou de cabeça para baixo o que constituía o senso comum: nós não sorrimos 

porque estamos felizes, nós estamos felizes porque sorrimos. (FINEMAN, 2001, 

p.157). 
 

Para Morin (2002), o trabalho exerce papel importante na vida das pessoas, 

sobretudo, para a socialização. É capaz de ensejar prazer em sua execução. Desta forma, 

torna-se razoável compreender melhor sua importância, as emoções e sentimentos que o 

cercam, além de sua relação com o comprometimento. Para o autor (2002, p. 19), “o único 

elemento que reúne os múltiplos significados é: uma atividade que tem um objetivo.” E 

conclui: “o trabalho seria uma atividade útil, determinado por um objetivo definido, além do 

prazer gerado pela sua execução.” (MORIN, 2002, p. 20). 

O sentido de utilidade e prazer pela execução, que diferencia os dois conceitos 

expostos há pouco, além de enriquecer o sentido do termo trabalho, remete a uma 

profundidade muito maior, compatível com os objetivos desta pesquisa, que relaciona 

reestruturação produtiva e comprometimento. 

Por meio de Morin (2002) também é possível perceber a concepção dos sistemas 

sociotécnicos e registra que a partir de 1950, Eric Trist, do Instituto Tavitock de Londres, 

procurou mostrar que a insatisfação de trabalhadores no setor de minas do Reino Unido estava 

relacionada mais pela organização do trabalho do que efetivamente pelo salário. 

Segundo o mesmo autor (2002) pesquisas procuravam identificar quais as 

condições que levavam os trabalhadores ao comprometimento. 

 

Como seus colegas, propôs a chamada abordagem sociotécnica. Esse modelo visa 

organizar o trabalho de tal forma que o comprometimento dos indivíduos seja 

estimulado e o desempenho organizacional possa se melhorado. Trata-se de fato de 

organizar o trabalho de maneira a corresponder às motivações intrínsecas e 

extrínsecas dos trabalhadores. (MORIN, 2002, p.17).  
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Ainda no mesmo autor (2002) encontram-se informações sobre a existência de 

seis propriedades úteis para estimular o comprometimento de quem realiza o trabalho: 

 

1) a variedade e o desafio – o trabalho deve ser razoavelmente exigente – em 

outros temos que o de resistência física – e incluir variedade. Esse aspecto 

permite reconhecer o prazer que podem trazer o exercício das competências e a 

resolução de problemas; 

2) a aprendizagem contínua – o trabalho deve oferecer oportunidades de 

aprendizagem em uma base regular, isso permite estimular a necessidade de 

crescimento pessoal; 

3) uma margem de manobra e a autonomia – o trabalho deve invocar a capacidade 

de decisão da pessoa. Deve-se reconhecer a necessidade de autonomia e o 

prazer retirado do exercício de julgamentos pessoais no trabalho; 

4) o reconhecimento e o apoio – o trabalho deve ser reconhecido e apoiado pelos 

outros na organização. Esse aspecto estimula a necessidade de afiliação e 

vinculação; 

5) uma contribuição social que faz sentido – o trabalho deve permitir a união 

entre o exercício de atividades e suas consequências sociais. Isso contribui à 

construção da identidade social e protege a dignidade pessoal. Esse âmbito do 

trabalho reconhece o prazer de contribuir para a sociedade; e 

6) um futuro desejável – o trabalho deve permitir a consideração de um futuro 

desejável, incluindo atividades de aperfeiçoamento e orientação profissional. 

Isso reconhece a esperança como um direito humano.  

 

Essas propriedades relacionadas em Morin (2002) são de absoluta relevância para 

a comparação com dados obtidos na pesquisa realizada. A relação entre as emoções e o 

comprometimento com as atividades organizacionais e grupais, têm importância relevante 

para os interesses das organizações e das pessoas. 

Em Fineman (2001, p.157),“A emoção como um construto individual ou grupal 

infiltrou-se de vários modos no estudo das organizações, embora apenas recentemente tenha 

sido considerada como um tópico organizacional importante em si mesmo. Está de certo 

modo camuflada em diferentes terminologias – tais como sentimento, humor, inclinação, 

valência ou moral”. 
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[...] Os efeitos de emoções negativas do comportamento no trabalho foram 

enfatizados especialmente nesta época (ver revisão por Pekrun e Frese, 1992). 

Somente poucos autores oferecem um tom emocional diferente – tais como 

Musterberg (1912) sobre alegria no trabalho, e Hersey (1951), sobre o prazer. 

Durante os anos 40 e 50, o conceito moral começou a ser usado por psicólogos 

ocupacionais e industriais, especialmente no contexto militar. O moral oferece 

mudanças emocionais distintas: sentimentos de afeto ou de pertencer que a pessoa 

possui em relação a um grupo de trabalho e seu sentido de comprometimento com a 

tarefa e com o espírito de grupo (Guba, 1958). (FINEMAN, 2001, p.158). 
 

Visando a encontrar lugar para as emoções no campo do trabalho, Fineman (2001) 

ressalta entendimentos e perceptivas que relacionam atitudes com sentimento e satisfação no 

trabalho. Esta última é apresentada como estado emocional positivo. 

 

Entre os anos 50 e 70 a atenção dos estudiosos voltou-se para o estudo das atitudes 

no trabalho. As atitudes são normalmente apresentadas como tendo um componente 

“afetivo” - um sentimento, preferência ou humor sobre outra pessoa, ideia, evento 

ou objeto (Warr, 1971; Fishbein e Ajze, 1975; Vroom 1964) e outros argumentaram 

que tal predisposição, ou valência, é um aspecto crucial da motivação humana. Uma 

atitude em particular – satisfação no trabalho - absorveu muita atenção. Satisfação 

no trabalho é um estado emocional positivo ou agradável, que resulta da avaliação 

de alguém sobre seu trabalho ou sobre suas experiências no trabalho.(FINEMAN, 

2001, p.159). 
 

Fineman (2001) traz à tona a importância que as organizações passam a dar, a 

partir de dado momento na história recente das relações capital versus trabalho, para a 

cognição, para a inteligência para o poder de participar e orientar decisões. Desta feita, toma 

força o movimento em busca do comprometimento, de modo a facilitar o fluxo do 

conhecimento entre os integrantes das organizações. 

 

[...] Desde os anos 70 o estudo do comportamento humano voltou-se de forma 

pronunciada para o lado cognitivo. Os aspectos positivos de livre arbítrio do 

comportamento humano passaram a ser enfatizados, tomando como sua principal 

unidade de análise a cognição, o ato de conhecer. O foco em “informação”, 

“expectativas”, “demandas”, “incentivos”, “resolução de problemas”, “tomada de 

decisões” e “pensamento” tenderam a obscurecer a emoção e o sentimento. Em anos 

recentes, os teóricos em seus modelos, de modo mais conservador, por meio da 

noção de cognições “quentes” ou pela soma da influência de emoções específicas 

(tais como medo, ansiedade ou raiva) aos modelos sobre processo de tomada de 

decisões (Donahue e Ramesh, 1992). Perspectivas mais radicais têm reconceituado a 

cognição como algo inseparável da emoção (Stein e Trabasso, 1992; Bloom e 

Beckwith, 1989; Hoard, 1993; Ortony et al. 1988). (FINEMAN, 2001, p.159). 
 

Conforme se percebe, no desenvolvimento dos pensamentos manifestos por 

Fineman (2001),há uma convergência no sentido de que as organizações adotem maior 

atenção às emoções positivas, além de vigoroso apelo para que estas promovam condições 

especiais para a inserção um sentido de alegria e divertimento no trabalho, que é diferenciado 

de satisfação no trabalho. Enfim, a proposta é melhorar as condições físicas do ambiente de 

trabalho, remodelar a cultura organizacional e intensificar as comunicações.  
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Os benefícios do fator “sentir-se bem” são repetidos por Harrison (1987) e Peters e 

Autin (1985), que afirmam ser o amor, a empatia, o entusiasmo, a energia e o prazer 

o sine qua non do sucesso gerencial e da “excelência” organizacional. (FINEMAN, 

2001, p.160). Grifo nosso. 
 

Finalmente, lembra Fineman (2001), os autores ressaltam a relevância de que 

mudanças moderadas em afeto positivo ou humor tendem a melhorar a percepção da tarefa e 

tomada de decisões, a negociação pessoal (cara a cara), a resolução de conflitos, a avaliação 

de desempenho, o absenteísmo e a rotatividade de mão de obra. Ou seja, recomenda-se a 

humanização das relações e formação de clima organizacional propício à participação e 

fluidez das comunicações, como fórmula para se atingir os objetivos organizacionais. 

Esta subseção apresenta encerramento com origem em Aktouf (2010), em 

manifestação quanto ao trabalho e sua importância para o trabalhador. Na citação, Aktouf 

(2010) ainda desafia as organizações para todo um repensar sobre as exigências pelas 

responsabilidades dos empregados, que pouco ou de forma alguma participam das decisões 

quando aos destinos das empresas. 

 

Fazer qualquer coisa que não seja “seu” ato, não é natural para o ser humano. Como 

já lembrava Hegel, e repetiam com insistências os filósofos existencialistas, como o 

homem pode ser se não for por seus atos? E o ato humano, por excelência, todos 

sabemos, é o ato do trabalho. O ser humano nele exprime sua natureza de 

modelador, de “criador” de se meio (porque a natureza de seu trabalho é “fabricar” 

informação, que transforma os materiais brutos em objetos inéditos). Isto supõe não 

um ato alienado, mas um ato livre, sem o qual não se concebe a responsabilidade e o 

engajamento. Como uma pessoa pode ser responsabilizada pela rentabilidade e pelas 

consequências de um ato que nunca foi seu, nem ao menos parcialmente? 

(AKTOUF, 2010, p. 107). 

 

Em Aktouf (2010) nota-se algo como que uma luz, um farol que estabelece uma 

nova orientação quanto à interpretação dos fenômenos naturais, nas relações interpessoais e 

no devido grau de importância que as organizações devem reconhecer quanto à participação, 

o engajamento e comprometimento das pessoas para com os objetivos traçados pelas mesmas 

organizações. 

O aprofundamento na interpretação da citação de Aktouf (2010) esclarece que 

pouco de reestruturações produtivas sobram ou mudanças organizacionais sobrevivem, ainda 

que com foco no cliente ou visando à sobrevivência da organização no mercado, se se 

desconsiderar o papel e a importância das pessoas. 
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3.3 Comprometimento das Pessoas: Desafio das Organizações 

  

 

Este trabalho não pretende esgotar o tema, tampouco considerar encerrar-se em si 

próprio, quiçá formular qualquer tipo de novo entendimento ou paradigma. À luz do que 

apresentam pesquisadores que vimos estudando nesta e em outras fases deste trabalho, porém, 

torna-se razoável compreendermos que objetivos organizacionais, sejam eles metas práticas 

de resultados a serem buscados ou reformulação de processos, que visem à otimização dos 

recursos, processos de melhorias contínuas, ou qualquer sorte de mudança ou reestruturação, 

somente podem ser alcançados ou mantidos, na medida em que se tem o maior envolvimento 

e, consequentemente, comprometimento das pessoas. 

Na medida da análise teórica sobre o tema, as mudanças se mostram essenciais. 

Assim, parece inteligente buscar as melhores formas de fazê-las, de modo a se obter os 

melhores resultados, com menores esforços e/ou prejuízos para as organizações ou para as 

pessoas que delas fazem parte. 

Cohen e Fink (2003) reforçam a ideia de que o momento atual representa grande 

desafio para as organizações, no que a tange em reter talentos e mantê-los motivados ou 

comprometidos com os objetivos organizacionais. As incertezas do mercado, a instabilidade e 

as exigências por mudanças representam ameaças, mas também oportunidades para 

empregados, que podem também se deslocar entre empresas, a depender dos interesses e 

atrativos envolvidos. Aqui se caracteriza um importante paradoxo que norteia as inovações 

organizacionais e o movimento de reestruturação produtiva, como um todo. 

 

As organizações de hoje estão encontrando cada vez mais dificuldades para sustentar 

a motivação dos funcionários com vistas a obtenção de altos níveis de desempenho 

já que tanto novas oportunidades de empregos quanto incertezas relativas à 

segurança no emprego permeia o ambiente. (COHEN; FINK, 2003, p. 145). 
 

O universo de atuação da empresa-alvo está distante de se parecer com um 

trabalho que possa ser comparado a uma linha de montagem ou produção em larga escala. Os 

mais variados produtos e serviços oferecidos, aliados ao fato de se tratar de negociações feitas 

a todo o momento em que o funcionário se depara com cada cliente para atendimento, 

garantem um elevado grau de incerteza, requerendo, portanto, mais autonomia, participação, 

conhecimento e comunicação perene em fluxo constante, independentemente da hierarquia 

formalmente estabelecida(DONALDSON, 2007). 
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Donaldson (2007) ainda chama a atenção para a relação de incerteza com 

informações:  

 

[...] O significado da incerteza da tarefa deriva da percepção de que quanto mais 

incerta a tarefa, mais informações têm que ser processadas e isto, por sua vez, 

moldam as estruturas de comunicação e de controle (Galbraith, 1973). Quanto mais 

incerta a tarefa, menos suscetíveis de programação serão as atividade de trabalho e 

mais se apoiarão em arranjos ad hoc. Além disso, as organizações que lidam com 

incertezas tem que se valer de procedimentos especializados e isto exige 

flexibilização da obediência hierárquica, pois parte desta especialização pode estar 

localizada em níveis hierárquicos inferiores. Parte desses conhecimentos 

especializados podem ser ainda privativos de profissionais, o que comprometeria 

ainda mais o controle por meio da hierarquia.” (DONALDSON, 2007, p. 106 ) Grifo 

nosso. 
 

Obviamente, não se prega aqui a eliminação de estrutura formal, tampouco 

ausência de hierarquia, mas a necessidade de flexibilidade possível, apoiada na maior 

participação no processo de definição de objetivos organizacionais, como elemento capaz de 

aglutinar as pessoas em torno destes, de modo a facilitar o seu alcance e garantir maior 

substancia ao que se pretende fazer do ponto de vista da empresa. Parece uma tendência o uso 

de estruturas verticalizadas, especialmente para o caso em que se requer ambiente com 

elevado grau de conhecimento e fluxo perene deste, de modo a ser convertido em insumo para 

a produção especialmente, de serviços, como é o caso da empresa-alvo. 

 

[...] A hipótese central da teoria da contingência estrutural é que as tarefas de baixa 

incerteza são executadas mais eficazmente por meio de uma hierarquia centralizada, 

pois isso é mais simples, rápido e permite uma coordenação estrita mais barata. À 

medida que a incerteza da tarefa aumenta, por meio da inovação ou outro fator 

similar, a hierarquia precisa perder um pouco do controle e ser coberta por estruturas 

comunicativas e participativas. Isto reduz a simplicidade estrutura e eleva os custos, 

mas é recompensado pelos benefícios da inovação. (DONALDSON, 2007, p. 106). 

 

Naturalmente, ainda cabe o cuidado com as necessidades psicológicas e sociais de 

cada pessoa. As variadas opiniões pesquisadas sinalizam para um entendimento convergente 

entre os autores, no que tange ao suprimento das necessidades das pessoas, desde as mais 

elementares até as de reconhecimento ou pertença. Para tanto, pode-se recorrer à teoria de 

Maslow. Este colocara sua teoria das necessidades humanas em forma de pirâmide para 

garantir o melhor entendimento. 

Ao longo desta seção há diversas abordagens interagindo, como a relação entre 

reestruturação produtiva, com mudanças e incertezas, apresentada por Donaldson (2007), que 

também trata de participação, autonomia e comunicação. Donaldson (2007)cuida ainda da 

Teoria da Contingência Estrutural, que relaciona o nível de incerteza com o grau de maior ou 

menor flexibilidade da hierarquia. Por outro lado, lembra-se da Teoria da Motivação, baseada 
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na pirâmide das necessidades, desenvolvida por Maslow. Nesse meio tempo Cohen e Fink 

(2003) levantam a questão da motivação sob a óptica das necessidades humanas 

fundamentais.  

As opiniões trazem de modo comum orientações contingentes ou específicas 

quanto ao entendimento do valor das questões técnicas que existem por trás dos processos de 

mudanças, de reestruturação produtiva, que necessariamente devem ser foco dos 

executivos/lideres. Pode ser percebida, todavia, a convergência de pensamentos, quando de 

trata da relevância do envolvimento das pessoas e na busca e valorização do 

comprometimento destas, como elementos determinantes para o sucesso das inovações que se 

objetiva implementar. 

Cohen e Fink (2003, p.145) já associam as necessidades humanas fundamentais, 

de forma deslocada do pensamento comum aos psicólogos. Eles ressaltam aquelas 

necessidades humanas “mais úteis ao entendimento do comportamento humano no trabalho”.  

Em Cohen e Fink (2003, p.145-149), encontra-se a categorização do que 

consideram “Necessidades humanas fundamentais”. Segundo o entendimento dos autores, as 

necessidades estão distribuídas da seguinte forma: a) Necessidade de sobrevivência; b) 

Necessidades sociais; e c) Necessidade de nível mais alto. 

São tecidas considerações acerca de cada uma delas. Já na primeira (necessidade 

de sobrevivência), Cohen e Fink (2003) iniciam explicando a importância da sobrevivência 

para os seres humanos, dando ênfase aos cuidados que se deve ter para com as crianças, 

especialmente quanto à alimentação, como fator fundamental para a sobrevivência.  

Avançando em explicações, os autores chegam à importância dada à 

sobrevivência, pelas pessoas em geral, pelos adultos, pelos profissionais. Neste sentido, 

explicam: 

 

Uma das razões pelas quais as pessoas trabalham, e provavelmente a razão 

universal, é a sobrevivência – isto é, assegurar-se os meios de obter adequada 

alimentação e proteção do perigo. E sabendo disso, é possível que gerentes de 

organizações esperem que as pessoas troquem seus esforços no trabalho pelas 

contribuições à sua sobrevivência. (COHEN; FINK, 2003, p.146). 
 

Na citação de Cohen e Fink (2003), é possível perceber a relação que o homem 

tem como o trabalho, bem como o que lhe pode acontecer, no que tange à exploração, dada a 

sua vulnerabilidade, se dedicado à organização com baixo nível de respeito à condição 

humana e responsabilidade social. Empresas com visão eminentemente voltadas para o 

resultado imediato, de curto prazo, podem cometer atos nesta direção. 
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Quando tratam das necessidades sociais, Cohen e Fink (2003) voltam a conduzir o 

leitor pelo caminho da vida natural. Reportam-se novamente às criança e pedem considerar 

que estas, uma vez supridas de suas necessidades de sobrevivência, descobrem que 

necessitam de contatos sociais com outras crianças para se desenvolverem de forma saudável. 

Explicam os autores que as necessidades de contatos sociais não se esgotam e, que a privação, 

por algum motivo, pode levar à frustração. Desta forma Cohen e Fink (2003) afirmam que, 

 

Em resumo, as necessidades sociais das pessoas parecem ter alguma relação com a 

sobrevivência, mas não o mesmo caráter essencial das necessidades de ar, água, 

alimento, segurança, etc. e, embora exerçam poderosa influência sobre todo o nosso 

comportamento, estão sujeitas a grandes variações de estilo.(COHEN; FINK, 2003, 

p.148). 
  

Cohen e Fink (2003, p.148) evoluem no entendimento, explicando que durante 

muito tempo as organizações consideravam que o fato de estarem efetuando pagamentos de 

salários considerados justos seria medida suficiente para uma boa jornada de trabalho e que 

outras necessidades não precisavam de atenção. “[...] No decorrer dos anos descobriu-se que a 

produtividade dos trabalhadores, é, em geral, regida, em grande medida, por suas relações 

sociais...[...]”. 

Ainda sobre necessidades sociais, Cohen e Fink (2003, p.148) concluem: “O que 

queremos destacar aqui são as forças motivadoras que estão por trás desses padrões de 

interação social.”. 

Quanto ao que consideram necessidades de alto nível, Cohen e Fink (2003, p.149) 

explicam que para algumas pessoas o encontro com a autoestima passa por serem produtivas, 

ou alcançarem níveis cada vez mais elevados de proeminência e reconhecimento e “para 

outras é obtenção de poder, da autoridade e da responsabilidade. É pela satisfação dessas 

necessidades, principalmente por meio do trabalho, que as pessoas se sentem adequadas e 

podem crescer e desenvolver-se como seres humanos mais plenos.”.  

Cohen e Fink (2003) ainda destacam a importância atribuída pelas pessoas à 

lógica da pertença social, que, a partir da aprovação e reconhecimento por parte das outras 

pessoas, também é possível se encontrar com maior grau de comprometimento. 

 

A maioria das pessoas é motivada por um leque de necessidades que vão bem além 

da sobrevivência e do pertencimento social. Elas se manifestam muito cedo 

buscando a aprovação e o reconhecimento por parte dos outros e um sentido de 

respeito pessoal que lhes diz que estão realizando algo neste mundo, que deixarão 

nele alguma marca. (COHEN; FINK, 2003, p.149). 
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Cohen e Fink (2003) também chamam a atenção para a realidade vivida por 

pessoas neste nível de desenvolvimento ou apresentação de necessidades. Para elas a 

recompensa pelo trabalho está na essência da sua realização, alcançando-se crescentes níveis 

de engajamento para com os objetivos organizacionais. É reforçada, dessa maneira, assim, a 

importância do comprometimento, como forma de facilitar o atingimento das metas 

estabelecidas pelas organizações.“[...] Qualquer que seja o nome dado, a recompensa pela 

satisfação de qualquer necessidade nesse nível parece estar no próprio processo e não na 

resposta dos outros. É o próprio fazer, o engajamento no próprio ato que traz sua própria 

recompensa.” (COHEN; FINK, 2003, p.149). 

Os pensamentos e ensinamentos aqui expostos por Cohen e Fink (2003) reforçam 

a relevância do comprometimento das pessoas para com os objetivos das organizações, ao 

tempo em que orientam os melhores caminhos e estratégias das organizações para manterem 

funcionários motivados e engajados. Desta forma, este trabalho encontra amparo na busca 

pelo entendimento da relação entre as reestruturações produtivas e os níveis de 

comprometimento das pessoas. Buscar esta relação tem importância relevante para as 

organizações e, em especial, para a empresa-alvo da pesquisa. 

Dougherty (2004), ao tratar do comprometimento para com o processo de 

inovação, por exemplo, defende a utilização de equipes multidisciplinares como facilitadoras 

do trabalho dos inovadores. Explica que o comprometimento gerado fornece senso de 

“inclusão”, ou sentimento de centralidade, não importando a situação oficial.  

Movimentos inovadores requerem equipes com maiores níveis de autonomia. A 

interdisciplinaridade, segundo Dougherty (2004), produz senso de confortável 

responsabilidade e de comprometimento para seus participantes. Integrantes de equipes que 

atuam desta forma sentem-se à vontade para compartilhar tarefas com outros participantes, 

sabendo que poderão confiar em que irão fazer cada um a sua parte. 

Em Dougherty (2004) há o entendimento de que o comprometimento está 

diretamente ligado com a relação entre liberdade e responsabilidade. Este aspecto é citado 

como ponto de tensão para o comprometimento. Dougherty (2004) acredita que o aumento da 

liberdade tende a produzir mais ideias, criar possíveis soluções para problemas e realizar 

experiências com várias estratégias de ação. Desta forma, acredita-se no aumento do 

comprometimento para com os objetivos organizacionais. “O comprometimento é a atividade 

mais problemática da inovação do produto, mesmo em termos de projeto. Representa a tensão 

entre liberdade e responsabilidade, que é uma das trocas mais desafiadoras, tanto na teoria 

como na prática.” (DOUGHERTY, 2004, p. 346). 
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Dougherty (2004, p. 346) tanto apresenta o nível elevado de comprometimento de 

pessoas integradas em equipes responsáveis diretamente por processos de inovação, quanto 

reforça a defesa de que o “comprometimento com a inovação não pode ser separado de toda a 

organização”. Dougherty (2004) entende que, para ser inovadora, a organização como um 

todo precisa incorporar a tensão entre liberdade e responsabilidade. 

Em organizações de maior porte, há a opção principal por maior nível de 

responsabilidade, ante a possibilidade de liberdade, haja vista que a responsabilidade é 

definida de forma objetiva, precisa e legalista (DOUGHERTY, 2004). 

Dougherty (2004, p. 346) conclui que o domínio impessoal enfoca o “fazer as 

coisas certas de modo certo”, que é diferente de fazer “as coisas certas”. Ao se inibir a 

liberdade, também se inibe o sentimento de inclusão, que é essencial para o 

comprometimento. 

Na medida em que tratamos de comprometimento das pessoas como desafio das 

organizações, em especial em função das necessidades de constantes inovações, seja na área 

tecnológica ou organizacional afetando produtos, serviços ou processos, em Dougherty 

(2004), conclui-se que todas as pessoas da organização precisam se sentir comprometidas, que 

a capacidade de administrar a tensão entre liberdade e responsabilidade deve atingir a 

organização como um todo.  

Nada obstante o entendimento manifesto, Dougherty (2004) auxilia na conclusão 

de que as organizações preferem adotar o modelo legalista de responsabilidade dada a 

facilidade de controle e, que, desta forma, inibem o sentimento de inclusão, tornando 

ilegítimo o movimento de inovação e afetando negativamente o comprometimento. 

O desafio de manter pessoas motivadas, comprometidas com os objetivos 

organizacionais está, sobretudo, na capacidade de os gestores compreenderem estudos 

originais sobre modelos da gestão pensamentos e teses como o que propõe Faria (2007 apud 

DE PAULA, 2008, p. 28), que indica o importante estudo de Douglas McGregor, psicólogo 

social. Sobre McGregor, De Paula (2008), destaca trabalhos como: estudos sobre as atitudes 

dos trabalhadores (1938), a gênese das atitudes para a gestão (1940), além dos estudos sobre 

temas como liderança, responsabilidade, moral, autoridade e relações humanas. As 

observações de Faria (2007 apud DE PAULA, 2008) apresentam-se no sentido de valorizar o 

comportamento humano e a necessária compreensão dos gestores, como forma de melhor 

relacionar-se com os funcionários, procurando entender suas reações, além de valorizar as 

participações. 
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Visando a apresentar melhor compreensão acerca do comportamento humano, De 

Paula (2008, p. 28-29) cita que “McGregor (1980, p. 41) defendia a ideia de que “Por trás de 

qualquer decisão ou ato gerencial, encontram-se pressuposições acerca da natureza e do 

comportamento humanos.” 

De Paula (2008, p. 29) também ressalta que “É esse conjunto de pressuposições 

que agrupados em duas teorias distintas, Teoria X e Teoria Y, compõem o cerne dos estudos 

contidos no livro O lado humano da empresa. São essas teorias que influenciam 

concretamente a estratégia empresarial, posto que revelem a concepção gerencial sobre a 

natureza humana.” 

 

T 

E 

O 

R 

I 

A 

 

X 

O ser humano tem aversão ao trabalho e sempre que possível o evita. 

As pessoas precisam ser coagidas,controladas e ameaçadas de punição, para que se esforcem na busca da 

consecução dos objetivos organizacionais. 

O ser humano prefere ser dirigido, evita assumir responsabilidades, tem pouca ambição e, acima de tudo, 

quer garantia. 
  

T 

E 

O 

R 

I 

A 

 

Y 

O trabalho pode ser uma fonte de satisfação ou de punição, dependendo do contexto em que está inserido. 

O ser humano está disposto a assumir responsabilidades com os objetivos com os quais se compromete. 

A recusa de responsabilidade, a falta de ambição e a busca de garantia 

são decorrentes de experiências anteriores e não podem ser vistas como características humanas inatas. 

A criatividade, a engenhosidade e a imaginação necessárias àsolução dos problemas organizacionais estão 

mais presentes nas pessoas do que sepensa. 

As potencialidades intelectuais do ser humano comum estão sendo usadasapenas parcialmente. 

Quadro 11 – Teoria X versus Teoria Y – Concepções distintas da natureza humana 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de McGregor (1980). 
 

As flagrantes diferenças entre as teorias X e Y, ora apresentadas, sinalizam de 

forma objetiva para o que pode ser feito, em termos da gestão, no sentido da consecução dos 

objetivos organizacionais. Notadamente este trabalho se aproxima e leva em consideração 

muito mais as características humanas defendidas pela teoria Y. Este sistema compreende 

pressupostos dinâmicos e os conjuga em benefício do desenvolvimento humano, dentro de 

uma perspectiva de crescimento, e salienta a real possibilidade de contribuição das pessoas, 

tendo presente a possibilidade de que sejam despertadas as suas potencialidades (DE PAULA, 

2008).  

Considerando as características e diferenças apresentadas nas teorias X e Y, cabe 

relacioná-las com as ações voltadas para o comprometimento, considerando que a 

reestruturação produtiva se torna comum. Na medida da análise teórica sobre o tema, as 

mudanças se mostram essenciais. Assim, parece inteligente buscar as melhores formas de 
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fazê-las, de modo a se obter os melhores resultados, com menores esforços e/ou prejuízos 

para as organizações ou para as pessoas que delas fazem parte. 

Enquanto as organizações se movimentam rapidamente no sentido do 

desenvolvimento tecnológico, Vergara e Branco (2002) entendem que pouca capacidade 

demonstram para compreender as relações interpessoais e as diferenças individuais. 

 

Além do descompasso entre a geração e a distribuição de riquezas produzidas no 

mundo, convivemos com elevado desenvolvimento tecnológico e baixo 

desenvolvimento pessoal e interpessoal. Ao mesmo tempo em que se é capaz de 

viajar para os planetas vizinhos, fazer prospecção em águas profundas, mergulhar no 

universo microscópico dos átomos, criar computadores que cabem na palma da mão, 

oferecer produtos tailor made, desenvolver a engenharia genética em níveis 

inimagináveis, pouco se conhece sobre si mesmo e sobre os outros, mostrando-se, 

todo o tempo, a incapacidade de lidar com diferenças individuais. (VERGARA; 

BRANCO, 2002, p.40). 
 

Vergara e Branco (2002) reforçam, em seus mais variados aspectos e detalhes, o 

grande desafio das organizações em preservar ou ampliar o comprometimento dos seus 

respectivos funcionários com os objetivos organizacionais. 

Pugh e Hickson (2004) abordam as principais preocupações e objeto de pesquisa 

de Shein (1978), que, tendo trabalhado ao lado de Douglas McGregor durante seus primeiros 

anos de MIT – Massachusetts Institute of Technology, por quem foi bastante influenciado 

pela personalidade e pelo trabalho, Shein apresenta-se como influente pesquisador, consultor 

e escritor sobre os assuntos relativos ao comportamento organizacional. Seus principais 

interesses na linha de pesquisa estão ligados à motivação individual, às dinâmicas de carreiras 

e a cultura organizacional. 

Shein (1978), ao analisar a motivação, como McGregor, entende que esta resulta 

da crença dos gerentes sobre o perfil das pessoas que eles gerenciam. São relacionados três 

modelos de pressupostos, na ordem em que historicamente foram surgindo e Shein (1978 

apud PUGH; HICKSON, 2004) ainda acrescenta o quarto modelo, que considera mais 

apropriado. 

Shein (1978) orienta a relação entre comportamento organizacional, 

comprometimento das pessoas e objetivos organizacionais. Seguem os modelos, conjuntos de 

pressupostos estudados por Shein (1978 apud PUGH; HICKSON, 2004, p. 163-165): 

 

1) O modelo racional econômico – neste os gerentes percebem os empregados 

como elementos motivados pelos incentivos econômicos manipulados pela 

organização. Percebe o empregado com essencialmente passivo, indolente e 

relutante em assumir responsabilidades. Trata-se da abordagem Tayloriana de 
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gerenciamento, que também e explicada por McGregor com a Teoria X. Ainda 

segundo Shein, esta abordagem tem a capacidade de grande produção em 

massa, mas que perde força com o aumento do poder dos sindicatos e a partir 

do aparecimento de tarefas mais complexas, que passaram a exigir mais que 

força, ou com ele mesmo chama: “um par de mãos. 

2) O modelo social – desenvolvido a partir da conscientização da necessidade de 

relacionamentos com demais colegas e formação de uma identidade própria de 

grupo. Neste modelo, segundo o autor, normas e pressões dos grupos passam a 

ter mais importância e influência sobre a produção, do que propriamente os 

sistemas formais de incentivo e controle de gerenciamento. Shein também 

chama a atenção para as consequências da mudança para os gerentes descritas 

no trabalho de Likert, que trata da necessidade da liderança “centrada no 

empregado” e o gerenciamento participativo do grupo. 

3) O modelo da auto realização – o autor descreve o modelo como contraponto 

às práticas das organizações tradicionais, que anulam as iniciativas pessoais, 

provocando insatisfação e fazendo emergir a alienação. O autor cita o 

psicólogo clinico Abraham Maslow. Ele sustenta que a “auto realização” (a 

realização de um potencial psicológico distinto) é a forma mais elevada da 

necessidade humana, superando as satisfações econômica e social. Por fim 

Shein lembra que as implicações desta abordagem para os gerentes são 

desenvolvidas na Teoria X de McGregor, no Modelo II de Argyris e no 

Enriquecimento de Cargos de Hertzberg. 

4) O modelo complexo – este desenvolvido pelo próprio Shein defende que as 

“teorias mais antigas estão baseadas em concepções bastante simplificadas e 

generalizadas.” Shein (1978 apud PUGH; HICKSON, 2004)entende que as 

necessidades humanas podem ser percebidas em categorias distintas, que 

variam de acordo com o desenvolvimento do estado pessoal do individuo e de 

sua situação de vida. Assim, entende Shein (1978 apud PUGH; HICKSON, 

2004, p. 163): “que a motivação varia de pessoa para pessoa, de situação para 

situação e de momento para momento.”. 

 

Shein (1978)ainda defende a ideia de que os impactos causados por incentivos 

também podem variar. Não descarta a importância de o dinheiro, da remuneração, como 

responsável pela satisfação de necessidades econômicas básicas, também vir a servir para 
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satisfazer necessidades de autorrealização de alguns. O modelo defendido por Shein ainda 

enfoca a capacidade de os empregados aprenderem novas motivações com experiências 

organizacionais e responderem a diferentes tipos de estratégias gerenciais. 

O autor (1978) alerta também quanto à importância, para os gerentes, dos 

diagnósticos mais precisos e da capacidade de adaptar-se à necessidade de tratar, de forma 

apropriada, determinados subordinados em certas situações. Aponta ainda para a possibilidade 

de os gerentes virem a utilizar qualquer dos modelos – econômico, social ou de 

autorrealização – e em virtude do momento e das condições apresentadas. Lembra da 

possibilidade da utilização do “gerenciamento científico” ou até a “abordagem contingencial”, 

“exemplificada por Lawrence, Lorsch e Vroom, dentre outros”. 

Ainda de acordo com Shein (1978), o que determina a motivação dos indivíduos 

nas organizações é o contrato psicológico. Entende-se aqui como contrato psicológico o 

elemento extraordinário das relações interpessoais, que vai além do que está escrito, do que 

está determinado em regras e normas previamente estabelecidas. 

Resumindo, em Shein (1978), têm reforço a valorização da pessoa humana, os 

cuidados especiais que devem ter os líderes em fazer diagnósticos mais precisos acerca do 

comportamento individual e de cada situação contingencial apresentada pelos funcionários. 

Ao tratar dos modelos, racional econômico, social, da auto realização e modelo complexo, 

Shein (1978 apud PUGH; HICKSON, 2004) sinaliza com a possibilidade de uso de qualquer 

dos modelos, por parte dos gestores, desde que represente o mais indicado para o momento e 

a situação apresentada. 

O modelo social apresentado por Shein (1978) representa, em certa medida, os 

propósitos deste trabalho. A relação de proximidade acontece de forma direta, haja vista o 

entendimento comum quanto à valorização da liderança “centrada no empregado” e o 

gerenciamento participativo do grupo, como forma de buscar maior comprometimento das 

pessoas com os objetivos organizacionais. 

Assim, é explicado o fato de que trabalhadores tanto têm expectativas 

econômicas, como remuneração por horas trabalhadas, segurança no emprego etc.., como 

também dão importância a aspectos e preocupações mais implícitas como: tratamento digno, 

obtenção de certo grau de autonomia, oportunidade de aprender e se desenvolver, entre 

outros.  

Estes últimos elementos são tratados como principais responsáveis por 

movimentos de greves e de alta rotatividade de mão de obra, ainda quando as negociações 

públicas sejam baseadas em salários e condições de trabalho. 
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Pugh e Hickson (2004), no entanto também chamam a atenção para o fato de que 

as organizações também possuem expectativas implícitas. Elas acreditam que os empregados 

serão leais, que guardaram segredos dos negócios e que darão o máximo de si em nome da 

organização. Finalmente, o modelo apresentado defende: 

 

[...] Se os indivíduos irão trabalhar com entusiasmo e comprometimento, este será o 

resultado da consciência entre os dois componentes. De um lado estão as 

expectativas dos empregados sobre o que a organização irá proporcionar a eles e o 

que eles deverão fornecer em troca; do outro lado, estão as expectativas da 

organização sobre o que concederá e receberá. (PUGH; HICKSON, 2004, p. 65). 
 

Pugh e Hickson (2004) registram o fato de que as atitudes e opiniões dos 

empregados têm sido ao longo do tempo objeto de preocupação e constantes pesquisas por 

parte das organizações. Atitudes e opiniões são capazes de definir ou redefinir 

comportamentos e refletir em níveis de satisfação com o trabalho, com efeitos sobre 

comprometimentos e desempenho. 

 

Muitas organizações pesquisam atitudes e opiniões de seus funcionários como 

indicadores de um ambiente de trabalho atraente e justo. Outras empresas o fazem 

para conseguir sinais antecipados de comportamentos relacionados com a 

produtividade.(MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 125). 

 

Milkovich e Boudreau (2006) ainda chamam a atenção para o fato de a grande 

quantidade de estudos realizados ainda não ser suficiente para comprovar a relação entre 

manter funcionários satisfeitos e melhoria no desempenho. Alertam, porém, para a 

importância da satisfação no trabalho como elemento capaz de influenciar o comportamento 

individual. Vejamos: 

 

[...] Uma avalancha de estudos oferece pouca evidência de que manter os 

empregados satisfeitos melhora seus desempenhos, mas a satisfação, seguramente, 

afeta seu comportamento individual como cidadão, em questões de como 

cooperação, auxilio aos colegas, frequência ao trabalho, rotatividade e aceitação das 

regras. [...] As pessoas parecem ter certa disposição para serem alegres ou tristes; e 

as pessoas felizes costumam estar mais satisfeitas com o trabalho e com a vida. 

(MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 125). 
 

Ainda sobre opiniões e visões distintas encontradas nas organizações, o que de 

forma direta e objetiva afeta o desempenho da organização como um todo, aponta Gagliardi 

(2001): 

 

Estudiosos das organizações normalmente as concebem, descrevem e interpretam 

como forma (utilitárias) de agregação social. Estamos acostumados a associar a ideia 

de organização com a imagem de pessoas que tomam decisões, agem e interagem, 

cada uma desempenhando tarefas diferentes, mais ou menos interligadas, com uma 

intenção ou tarefa coletiva. Se você pedir a um gerente para descrever a organização 
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na qual trabalha, ele provavelmente desenhará um organograma da organização, ou 

seja, um gráfico que contém uma representação sumária de um conjunto de papéis 

socioprofissionais e das relações entre esses papéis.(GAGLIARDI 2001, p. 127). 
 

Esta exposição ressalta a visão pragmática dos gestores acerca do que estão 

realizando: uma percepção limitada de mundo, da relação entre as organizações e o meio 

ambiente e, sobretudo uma restrição míope sobre o que vem a ser o papel das pessoas nas 

organizações. 

Desta forma, para o melhor entendimento e base para este trabalho, Gagliardi 

(2001) exibe importante resultado de pesquisa realizada junto a trabalhador, que já reflete 

uma visão mais objetiva e ligada à realidade das pessoas: 

 

[...] Por certo tempo costumei visualizar as organizações dessa mesma maneira 

corporativa. Minha perspectiva mudou como resultado de um trabalho de campo, 

durante o qual pedi a um trabalhador que desempenhava sua tarefa em um velho tear 

para que me descrevesse sua organização.(GAGLIARDI, 2001, p. 127). 

Em resposta ele disse:  

Para mim, esta companhia é aquela droga de portão que passo todas as manhãs, 

correndo, se estou atrasado, meu cadeado cinza em meu vestiário, este mordaz 

cheiro de ferro e graxa – você pode senti-lo? - , a superfície macia das pescas que 

teço – instintivamente esfrego meus dedos sobre elas antes de colocá-las de lado – 

e..., sim! Aquele pedaço de vidro lá em cima, em frente, através do qual às vezes – lá 

está ele – avisto uma nuvem passando.(GAGLIARDI, 2001, p. 127). 
 

Gagliardi (2001) coloca luz sobre questões importantes para o contexto deste 

estudo, que se interessa diretamente por fazer a relação entre reestruturação produtiva e 

comprometimento organizacional: 

 

 a percepção do empregado do seu trabalho; 

 o nível de satisfação; 

 a realização do empregado; 

 o reconhecimento pelo que faz; e 

 a compreensão e grau de entendimento quanto à real importância de sua tarefa.  

 

O tom de angústia e sofrimento, inclusive quando se reporta à pouca possibilidade 

de contato com o mundo lá fora (Aquele pedaço de vidro lá em cima, em frente, através do 

qual às vezes – lá está ele – avisto uma nuvem passando) reforça bem o estado de espírito em 

que se encontra aquele empregado. Em muitas organizações, a realidade não é muito distante 

do que fora relatado na pesquisa de Gagliardi (2001). 

Ainda em Gagliardi (2001, p.128), é possível perceber sua análise acerca do seu 

achado durante a pesquisa. Ele assegura que o seu entrevistado apresenta uma realidade física 
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e tangível, muitas vezes desconhecidas dos gestores. Também explicou que conforme Strati 

(1990), “o espaço físico não se trata de uma caixa vazia para o desenrolar da ação 

organizacional, mas, um contexto que solicita seletivamente – e portanto “cultiva” – todos os 

nossos sentidos”. 

Na riqueza das interpretações de Gagliardi (2001)estão insumos mais do que 

suficientes para permitir buscar as verdadeiras condições de funcionamento das organizações 

de hoje, a forma como são tratados ou se sentem os funcionários e, portanto, sustentam 

efetivamente a relevância deste trabalho, que exatamente identifica a relação entre as 

reestruturações produtivas, em suas friezas determinísticas e o comprometimento das pessoas, 

em grande parte afetado pela ausência de cuidados com os sentimentos, com as emoções. 

Aspecto intimamente ligado aos níveis de comprometimento dos funcionários, 

algo que em muito interessa às organizações e, portanto, considerado grande desafio, é a 

motivação. Segundo Aktouf (2004), o principal problema da Administração moderna consiste 

exatamente em encontrar meios para motivar e provocar interesse nas pessoas para a execução 

de trabalhos que se tornaram, em virtude de sua fragmentação e especialização, cada vez mais 

desinteressantes e sem sentido. 

O foco na motivação novamente revela o que pensam DeCenzo e Robbins (2001). 

Segundo estes, as organizações devem providenciar para que as necessidades dos empregados 

sejam supridas. Explicam, porém, que as necessidades precisam ser mais objetivas e 

concretas, a fim de basear as recompensas. 

DeCenzo e Robbins (2001, p.60) também definem: “Este algo concreto é trabalho 

produtivo, o esforço que ajuda a organização a alcançar metas e objetivos.” 

 

Por conseguinte a motivação do empregado pode ser definida como a disposição do 

indivíduo de exercer um esforço para alcançar os objetivos da organização, 

condicionada pela capacidade desse esforço para satisfazer também as necessidades 

individuais. (DECENZO; ROBBINS 2001, p. 60). 
 

A definição nada poética dos autores reflete bem a realidade comum nas 

organizações. Para melhor entendimento, DeCenzo e Robbins (2001) ainda mostram a figura 

4, que expressa sua percepção, as organizações são moldadas, neste particular, em um modelo 

bastante racional tradicional. 
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             Fluxo do Processo 

Figura 3 – Componentes da motivação 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de DeCenzo e Robbins (2001, p. 60). 
 

A representação gráfica apresentada sustenta a ideia de que, na medida de sua 

motivação o empregado é capaz de dedicar maior ou menor esforço com foco nas metas e 

objetivos organizacionais. Enxerga-se a possibilidade de que, valorizado em sua participação, 

reconhecido em seus esforços e atendido em suas necessidades individuais, o empregado 

apresenta também maior grau de comprometimento, resultando em maiores chances de 

atingimento de metas empresariais. 

Ainda sobre o processo de motivação, DeCenzo e Robbins (2001) ressaltam que 

esta resulta de um estado de tensão. Explicam que a tensão da forma como conhecemos tem 

uma conotação sempre negativa, mas que esta pode também sem percebida como algo 

necessário. Conclui que tensões podem ser de origem positiva ou funcional e negativa, 

considerada disfuncional. Ainda segundo os autores (2001), a tensão funcional representa 

estímulo que dá energia para realizarmos coisas. Finalmente, os autores concluem que 

funcionários motivados são funcionários sob tensão. Neste sentido, também apresentam figura 

elucidativa: 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de motivação 

Fonte: Adaptada pelo autor a partir de DeCenzo e Robbins (2001, p. 60). 
 

Nesta figura é possível identificar claramente o comprometimento, objeto deste 

estudo, representando todo o esforço necessário para a busca dos objetivos organizacionais, 

bem como elemento-chave para a satisfação das necessidades e consequente redução do 

estado de tensão. 
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A motivação representa processo complexo e individual, fruto de estudos variados 

por diversos estudiosos, em momentos históricos distintos. Ainda nos dias de hoje, a 

motivação das pessoas, com vistas à obtenção de maiores níveis de comprometimento para 

com os objetivos organizacionais, continua sendo um grande desafio. Apresenta-se, na 

sequência breve resumo das diversas teorias sobre motivação, com base em DeCenzo e 

Robbins (2001). 

Cabe finalmente ressaltar que o tema motivação, neste trabalho tratado de forma 

superficial e periférica, objetiva consignar sua relação com os níveis variados de 

comprometimento, foco direto desta pesquisa, que visa relacionar este último com as 

reestruturações produtivas, normalmente realizadas sem maiores preocupações com as 

emoções ou interesses dos funcionários. É comum a decisão de mudar sem buscar o 

envolvimento das pessoas, colocando em risco os objetivos, em face das variações nas 

percepções particulares de cada indivíduo.  

Na medida em que procuramos relacionar reestruturação produtiva com 

comprometimento, considerou-se importante abordar a motivação dada a sua capacidade de 

perpassar sobre os assuntos ligados aos níveis de envolvimento e participação dos 

funcionários bem como a sua transversalidade com os objetivos deste trabalho. 

 

RESUMOS DE TEORIAS MOTIVACIONAIS CLASSICAS 

Teoria Autor Resumo 

Hierarquia de 

Necessidades 

Abraham 

Maslow 

Existem cinco necessidades numa ordem hierárquica, da mais baixa a mais 

alta: fisiológica, de segurança, de pertencimento, de estima e de auto 

realização. A pessoa sobe pela hierarquia; quando uma necessidade é 

satisfeita, passa a seguinte. 

Teoria X – 

Teoria Y 

Douglas 

McGregor 

Propõe dois conjuntos alternativos de suposições que os administradores têm 

sobre os seres humanos: motivações/uma, basicamente negativa, chamada 

teoria “X”; e a outra, basicamente positiva, chamada teoria “Y”. McGregor 

argumenta que as suposições da teoria Y são válidas do que as da teoria X e 

que a motivação dos empregados seria maximizada concedendo-se aos 

trabalhadores maior envolvimento e autonomia no trabalho. 

Motivação-

Higiene 

Frederick 

Herzberb 

Argumenta que os fatores intrínsecos do cargo motivam enquanto os fatores 

extrínsecos apenas apaziguam os empregados. 

Necessidade 

de Realização, 

Afiliação e 

Poder 

David 

McClelland 

Propõe que há três grandes necessidades em situações de local de trabalho: 

realização, afiliação e poder. Uma alta necessidade de realizar tem sido 

relacionada de forma positiva com o desempenho superior no trabalho, 

quando o cargo proporciona responsabilidade, feedback e desafio moderado.  

Teoria da 

Equidade 

J. Stacey 

Adams 

Uma pessoa compara seu índice de input/resultado, como outros relevantes. 

Se há uma inequidade percebida, a pessoa aumentará seu comportamento, ou 

escolherá outra referência de comparação. 

Teoria da 

Expectativa 

Victor 

Vroom 

Propõe que a motivação é uma decorrência da valia (valor) dos 

relacionamentos, esforço-desempenho e desempenho-recompensa.  

Quadro 12 – Teorias Motivacionais Clássicas: Resumos. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de DeCenzo e Robbins (2001, p. 62). 
 



123 

 

As teorias ora exibidas significam, em maior ou menor medida, certo grau de 

relacionamento com o comprometimento dos funcionários para com os objetivos 

organizacionais. 

A Teoria da Hierarquia de Necessidades, de Abraham Maslow, tem como 

relevante o apontamento dos níveis hierárquicos de necessidades a serem supridas pelos seres 

humanos. São aspirações comuns, que se fazem presentes no mundo organizacional. Na 

medida em que trata de pertença, de estima e autorrealização, a teoria se aproxima das 

possibilidades de maior envolvimento, comprometimento com os objetivos organizacionais 

(DECENZO; ROBBINS, 2001). 

Já as teorias X e Y, defendidas por Douglas McGregor, representam oportunidade 

de reflexão, quanto às percepções que têm os administradores acerca de atitudes e 

comportamento dos seres humanos. Enquanto isso a Teoria X traz aspectos negativos da 

natureza humana, ao passo que a teoria Y renova a perspectiva de que o ser humano, tratado 

com o devido grau de autonomia, tem maior tendência ao envolvimento com os interesses e 

objetivos das empresas (DECENZO; ROBBINS, 2001). 

Por outro lado, a Teoria dos Dois Fatores Motivação e Higiene de Frederick 

Herzberg, visa a identificar fatores que causariam insatisfação e aqueles que seriam os 

responsáveis pela satisfação no ambiente de trabalho. Na medida em que Herzberg identifica 

os fatores que agradavam ao funcionário, estes eram classificados como motivadores. Aqueles 

que desagradavam eram considerados fatores de higiene, também tratados como aqueles que 

necessários para evitar a insatisfação no ambiente de trabalho, embora insuficientes para 

produzir satisfação. Frederick Herzberg considerava que o nível de rendimento das pessoas 

exibia variação em função do nível de satisfação, ou seja, que as atitudes perante o trabalho 

são diferentes quando as pessoas se sentem bem ou mal. Neste sentido, a teoria se aproxima 

do que procuramos com o comprometimento das pessoas, para com os objetivos das 

organizações. Finalmente, a teoria apresenta a classificação de fatores motivacionais como 

intrínsecos e de higiene como extrínsecos e relaciona-os: fatores motivacionais (intrínsecos) – 

a) Reconhecimento; b) responsabilidade; c) realização pessoal ou conquistas; d) o trabalho em 

si mesmo; e e) o progresso ou ascensão; fatores de higiene (extrínsecos) – a) Políticas da 

empresa; b) administração, relações interpessoais, com superiores, como iguais e com 

subordinados; c) condições de trabalho; d) supervisão; e) status; f) salário; e g) estabilidade 

no seu posto de trabalho (DECENZO; ROBBINS, 2001). 

Há de se perceber que o comprometimento está relacionado tanto nos fatores 

intrínsecos, motivacionais, como em determinados elementos dos fatores extrínsecos, de 
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higiene, como, por exemplo, condições de trabalho ou estabilidade. Estes últimos podem ser 

alterados por força de reestruturações produtivas, influenciando o comprometimento – 

proposta de estudo deste trabalho. 

Enquanto isto, a Teoria da Necessidade de Realização, Afiliação e Poder, de 

David McClelland, reflete sobre a alta necessidade de realização determinando elevados 

níveis de desempenho no trabalho. Se isto acontece a partir de maior chamamento aos níveis 

de responsabilidade, acompanhados de participação e feedback, representam oportunidade 

efetiva de ampliação dos níveis de comprometimento organizacional (DECENZO; 

ROBBINS, 2001). 

Na Teoria da Equidade, proposta por J. Stacey Adams, a pessoa faz comparações 

entre o seu desempenho e de outras, podendo mudar o referencial, com alterações de 

comportamento, com efeitos também sobre os níveis de comprometimento (DECENZO; 

ROBBINS, 2001). 

Finalmente, e não menos importante, a Teoria da Expectativa, de Victor Vroom, 

situa em evidência a importância dos relacionamentos, esforço-desempenho e desempenho-

recompensa. Para a realidade a que se propõe este estudo, é possível acreditar que esta teoria 

seria a que mais se aproxima da realidade em estudo, que pretende relacionar as ações 

decorrentes das reestruturações produtivas, como seus efeitos sobre inovações tecnológicas e 

inovações organizacionais, com os necessários níveis de comprometimento, adequados ao 

cumprimento dos objetivos organizacionais(DECENZO; ROBBINS, 2001). 

Ainda em DeCenzo e Robbins (2001), encontra-se uma persistente defesa da 

autonomia, do enriquecimento do cargo, como elementos-chave para ampliar a motivação. A 

motivação aqui tratada é vista como elemento indutor do comprometimento. 

 

Para enriquecer um cargo, a administração permite que o trabalhador assuma 

algumas das tarefas realizadas por seu supervisor. O enriquecimento exige que os 

trabalhadores efetuem mais planejamento e controle do seu trabalho, em geral, com 

menos supervisão e mais autoavaliação. (DECENZO; ROBBINS,2001, p. 62). 
 

DeCenzo e Robbins (2001) ainda reforçam a noção de que o enriquecimento do 

cargo representa grande potencial de motivação, mas chamam a atenção para a necessidade de 

aumento da responsabilidade, da liberdade e da independência do empregado, para o que estes 

devem estar preparados, inclusive para receber feedback, como forma a permitir correção do 

próprio desempenho. 

O tema chama bastante à, atenção dada a capacidade de despertar a necessidade 

de criação de clima organizacional propício, de elevação dos níveis de maturidade e 
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responsabilidade dos grupos, quanto ao desenvolvimento das tarefas e busca dos objetivos 

organizacionais. Tais aspectos são por demais exigentes com gestores, lideres e funcionários. 

Em certa medida, apesar das queixas de falta de autonomia, alguns funcionários 

precisam e outros preferem ser orientados quanto ao que e quando fazer. Esta também é uma 

situação cômoda para muitos. O desafio das organizações está em promover o equilíbrio 

destes movimentos, permitindo a satisfação das pessoas, sem perder de vistas as metas e 

interesses dos stakeholders. 

Motivação, satisfação no trabalho e comprometimento representam termos com 

interligação garantida e questões próprias dos interesses das organizações, enquanto buscam 

seus resultados previstos e dos funcionários, especialmente no que tange ao atingimento de 

suas perspectivas, que vão das mais simples e primárias às mais complexas, como 

apresentadas em Maslow – autorrealização.  

Em Milkovich e Boudreau (2006, p.125), é possível encontrar a forte tentativa de 

relacionar a Motivação com o Comprometimento. Os autores chamam a atenção para o fato 

de que “75% das empresas fazerem pesquisas sobre as atitudes e opiniões de seus 

empregados, motivadas por questões com moral, comunicação, e aumento de absenteísmo ou 

abandono de emprego.” Destas pesquisas, parte serve para identificar um ambiente de 

trabalho atraente e justo. Outras empresas procuram, com suas pesquisas, identificar sinais 

antecipados de comportamentos relacionados com a produtividade. 

Ainda neste sentido, Siverthorne (1992 apud MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, 

p. 125), aponta: “Tais levantamentos geralmente oferecem uma medida da satisfação e 

comprometimento e/ou das opiniões dos funcionários.” Grifo nosso. 

Objetivando relacionar os temos ou aspectos, em Milkovich e Boudreau (2006, 

p.125), encontram-se citações explicativas, como:  

 

Satisfação no trabalho é uma reação emocional prazerosa ou positiva que uma 

pessoa tem em relação a suas expectativas profissionais. (LOCKE, 1976apud 

MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 125). 

Comprometimento organizacional é uma forte convicção sobre objetivos e valores 

da organização, uma disposição para realizar um grande esforço de interesse da 

empresa e um forte desejo de permanecer como membro dela. (MONDEY, 1982 

apud MILKOVICH; BOUDREAU, 2006, p. 125). 
 

Ambas as citações trazem de forma muito forte a relação entre o 

comprometimento e a motivação, vistos sob a óptica de Milkovich e Boudreau (2006), da 

releitura de autores como Locke (1976) e Mondey (1982). Esta relação entre os temas sinaliza 

para a necessidade de rápida passagem sobre os aspectos que os integram, quando vistos sob a 
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ótica das necessidades de maiores níveis de comprometimento, como interesse das 

organizações, no sentido da busca por seus objetivos, inclusive tendo presente a introdução de 

inovações organizacionais e tecnológicas, as reestruturações produtivas. 

Em seguida, e ainda no mesmo quadro, os próprios Milkovich e Boudreau (2006, 

p. 125) citam: 

 

Opiniões dos empregados são as avaliações pessoais sobre determinadas 

características organizacionais, tais como políticas, procedimentos e 

relacionamentos. 

Noção de justiça é a convicção do empregado de que procedimentos, resultados e 

interações no trabalho são equânimes. 
 

Em Aktouf (2004) encontra-se a firme defesa da inserção do homem como 

elemento pensante e valorizado em suas participações. O professor Aktouf (2004, p. 209) 

defende o modelo de desenvolvimento econômico japonês, alemão e escandinavo dos anos 

1970-1980. Trata de outros fatores de sucesso na Administração de afirma: “[...] não se trata 

mais de fazer mais, mais rápido e a um custo mais baixo, mas de fazer melhor, de modo mais 

criativo, mais inteligente e confiável, mesmo e, sobretudo nos escalões mais baixos da 

organização.” 

A era da qualidade e da criatividade expande suas exigências e mostra que todos os 

empregados devem ser parte integral da organização, ativos e “pensantes” em tudo o 

que toca sua contribuição à organização. Às vezes, os modelos de renovação 

administrativa parecem estar ecoando essas novas concepções. (AKTOUF, 2004, 

p.209). 
 

Aktouf (2004, p. 209) conclui por afirmar que “a administração tradicional não 

está preparada para isso”. Defendendo ainda o entendimento da importância da valorização 

dos seres humanos nas organizações conclui: “O empregado do “fazer mais, mais rápido” e da 

obediência passiva não é o empregado capaz de adesão ativa, de vigilância pessoal, de 

iniciativa e de criatividade a todos os instantes em todos os níveis”. 

Encerrando este espaço de apresentações de discussões de autores variados, pode-

se concluir que o grande desafio das organizações, quanto à manutenção dos adequados níveis 

de comprometimento das pessoas, encontra-se na capacidade de alinhar autonomia, liberdade 

voltada à criatividade, participação e poder decisório com regras preestabelecidas e normas 

comuns às organizações burocráticas, o que DeCenzo e Robbins (2001) chamam de 

necessidade de aumento da responsabilidade, aumento da liberdade e da independência do 

empregado. A questão central na busca do equilíbrio, provavelmente, esteja no fato de que os 

lideres contemporâneos tenham como desafio o ajuste entre satisfazer expectativas dos 

funcionários, sem perder de vista os objetivos organizacionais e interesse dos stakeholders. 
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Desta forma, procura-se proceder com o encerramento dos temas expostos nesta 

seção, que em muito contribuem para a análise do quadro social geral, como forma de apoiar 

os estudos propostos neste trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar metodologia utilizada na pesquisa, 

especialmente com seus aspectos ligados ao trabalho de campo. Dela constam o tipo de 

pesquisa, o universo, a população e a amostra, o que subsidiará a composição dos dados para 

análise. 

Para este trabalho, decidiu-se empregar o expediente da survey, como estratégia 

quantitativa de pesquisa realizada mediante um trabalho exploratório. O método de coleta 

dados acontece por meio de aplicação de questionário especificamente elaborado, de forma a 

quantificar e permitir correlações entre reestruturação produtiva, com origem nas variáveis 

inovações tecnológicas e inovações organizacionais e o comprometimento organizacional nas 

dimensões de comprometimento afetivo, instrumental e normativo. 

Para May (2004, p. 109), “As surveys são um dos métodos empregados com mais 

frequência na pesquisa social e são utilizadas igualmente pelo governo, pelos pesquisadores 

acadêmicos nas universidades e pelas organizações militares.”.  

Ackroyd e Hughes (1983 apud MAY, 2004) explicam a existência de tipos 

diferentes de surveys, classificando-as em quatro: a) factuais; b) atitudinais; c) psicológico-

sociais; e d) explicativas. Este trabalho está alinhado com surveys explicativas. Tal modelo 

objetiva testar hipóteses, às quais são derivadas de teorias. 

Richardson (2008), ao se referir às metodologias quantitativas, esclarece que o 

método em pesquisa representa a escolha de procedimentos sistemáticos que visam à 

descrição e à explicação de fenômenos. Ressalta que tais procedimentos são próximos dos 

seguidos pelos métodos científicos, especialmente no que tange a delimitação de um 

problema, realização de observações e interpretação, com base nas relações encontradas, 

sempre que possível fundamentando-se em teorias. 

 

O método, quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego de 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento 

delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como percentual, 

média, desvio padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc. (RICHARDSON, 2008, p. 71). 
 

Ainda nesta seção, apresentam-se também os instrumentos e procedimentos de 

coleta de dados, as técnicas de análise destes, além da natureza da pesquisa. 

Finalmente, haverá espaço aberto para confirmar o entendimento acerca dos 

procedimentos de pesquisa escolhidos para realizar a investigação. 
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4.1 Tipologia da Pesquisa e Método de Investigação 

  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa de natureza exploratória e descritiva. 

Haverá dados de tabulação necessária, para análise estatística, em vista do questionário 

aplicado o trabalho de pesquisa toma a diretriz eminentemente quantitativa. 

O método de investigação é a survey, com coleta de indicadores realizada por 

meio da aplicação de questionário e o método de análise conjuga análise descritiva, correlação 

e testes de comparação de médias. May (2004) também explica que as surveys têm origem na 

tradição positivista. Conclui, no entanto, que a classificação como positivista represente, em 

seu entendimento, uma forte simplificação, especialmente nos dias atuais. 

Finalmente, a pesquisa exibe ampla preocupação com a cientificidade, de modo 

queo pesquisador está atento para aspectos como validade, confiabilidade e aplicação, na 

forma prevista por Vieira e Zouain (2004). 

 

 

4.2 Universo, População e Amostra da Pesquisa  

  

 

A empresa-alvo de atuação em âmbito nacional foi consultada no que diz respeito 

a sua autorização e interesse no trabalho, ao que respondeu positivamente, requerendo, 

entretanto, que do resultado lhe fosse enviada cópia, que fossem preservados nomes dos 

envolvidos, inclusive o dela própria, e ainda que o resultado do trabalho fosse limitado às 

discussões acadêmicas. 

A busca foi efetuada em cinco agências do Banco Alfa, localizadas na cidade de 

Fortaleza. Em cada uma das unidades analisadas foram aplicados questionários para 

levantamento de dados, com vistas a encontrar a percepção dos respondentes entre os 

elementos das reestruturações produtivas empregados na organização e os respectivos níveis 

de comprometimento dos funcionários. 

Na compreensão de May (2004) uma vez decidido o emprego de uma survey, a 

próxima etapa deve ser a identificação de hipóteses testáveis, além de serem tomadas decisões 

sobre a população a ser composta, a forma como esta será amostrada e o tipo de questionário 

a ser aplicado. Este trabalho, então, considera cumpridas as respectivas etapas.  



130 

 

No que diz respeito à população e a amostra pesquisadas, informa-se que o 

universo da pesquisa é composto de 35 agências do Banco Alfa, atuante no segmento de 

varejo bancário. O trabalho de pesquisa foi realizado em uma amostra de 05 filiais da cidade 

de Fortaleza, que corresponde a 14,2% do universo. Os números sinalizam para uma amostra 

significativa, portanto, suficientemente confiável no que tange aos resultados obtidos. 

Ainda no tocante à definição de universo, população e amostra, explica-se que o 

número total de funcionários da Empresa-alvo, que trabalham em Fortaleza é de 1.173. Desta 

população procurou-se levantar dados junto a uma amostra de 50 respondentes, que 

representam 4,26% do total. 

A amostra dos respondentes foi escolhida em função das facilidades de acessos e 

deslocamentos do pesquisador. As cinco filiais selecionadas têm em comum a proximidade da 

residência do pesquisador, elemento determinado em função dos custos envolvidos. 

Obviamente, que esta forma de escolha não influencia positiva ou negativamente nos dados 

apurados e/ou achados posteriores ao processamento dos mesmos. 

Segundo May (2004), a depender do número de respondentes, dos objetivos da 

pesquisa e dos procedimentos adotados, pode ser feita a generalização da amostra para a 

população como um todo. Neste sentido, reforça se entendimento recorrendo a Fink (1995), 

na forma seguinte: “Uma amostra é uma porção ou subconjunto de um grupo maior 

denominado população. A população é o universo a ser amostrado. [...] Uma amostra boa é 

uma versão em miniatura da população – idêntica a ela, somente menor.” (FINK, 1995 apud 

MAY, 2004, p. 114). 

Para fins de melhor entendimento, consigna-se que não foi possível, junto à 

Empresa-alvo, selecionar o número exato de funcionários que trabalham nas unidades de 

varejo, localizadas em Fortaleza. Sendo 1.173 o universo de pessoas que atuam na cidade, 

inclusive em órgãos internos e outras agências especializadas em públicos específicos, como 

grandes investidores, empresas de grande porte e entes públicos. Isto posto, pode-se afirmar 

que a representatividade dos respondentes que integram a amostra, na prática, representa 

percentual superior aos 4,26%, calculados sobre o todo, o que garante maior grau de 

confiança. 

May (2004) chama a atenção para a frequente discussão observada em torno do 

número ideal para a composição da amostra de uma pesquisa. Segundo ele (2004), não se trata 

de um puro raciocínio matemático, mas de uma questão mais complexa. E explica: “Uma 

amostra grande, de baixa qualidade, que não reflita as características da população será menos 

precisa do que uma menor que o faça.” (MAY, 2004, p. 115). 
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Esta pesquisa apresenta grau de conforto importante neste aspecto. A amostra tem 

relação positiva com as características da população, o que pode ser confirmando 

comparando-se o perfil dos respondentes com o perfil comum aos funcionários, segundo 

informações obtidas junto ao próprio Banco. 

 

 

4.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

No sentido da obtenção de dados que caracterizem numericamente as variáveis 

relevantes na relação entre a reestruturação produtiva e o comprometimento dos entrevistados, 

foi adotado um questionário, elaborado no sentido de identificar os diferentes impactos sobre 

o comprometimento em suas três dimensões: afetivo, instrumental e normativo. 

May (2004) apresenta preocupação em reforçar a importância da boa formulação 

das perguntas que compõem um questionário de pesquisa. Cita que as hipóteses devem ser 

transformadas em perguntas claras que os respondentes possam entender e ser capazes de 

responder. “Porque as surveys medem fatos, atitudes ou comportamentos por meio de 

questões, é importante que as hipóteses possam ser operacionalizadas em medidas.” (MAY, 

2004, p. 112). 

May (2004) apresenta e explica cada um dos procedimentos, que são: a) 

padronização; b) replicação; e c) representatividade. O autor (2004) também trata dos tipos de 

questionários, apontando para a modalidade autoaplicável (a opção desta pesquisa) ou por 

correspondência, a survey telefônica e as entrevistas pessoais agendadas. 

Certamente, algumas informações, tais como: o perfil dos funcionários do Banco 

no Estado do Ceará ou número de agências existentes em Fortaleza, foram colhidas de forma 

direta junto à Empresa pesquisada ou por meio do seu sitio na internet, aberto ao público em 

geral. 

Dos cinquenta questionários distribuídos retornaram 43, representando 86% da 

amostra originalmente prevista. Este número atinge o percentual de 3,66% do universo dos 

1.173 funcionários que trabalham em Fortaleza. Dadas as observações anteriormente 

apresentadas, o percentual de 3,66%, ainda garante certo grau de conforto à pesquisa. 

Com vistas a promover o equilíbrio entre os respondentes, ante a possibilidade de 

pesos distintos, considerando os cargos ocupados, onde haja maior ou menor imposição 

superior por comprometimento, foi inicialmente estabelecido que em cada uma das cinco 
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agências, seriam aplicados 10 questionários e estes seriam distribuídos internamente de forma 

a garantir a proporcionalidade dos participantes.  

Desta forma, o grupo de respondentes por agência, foi composto por 10 

questionários, assim distribuídos: o gerente geral, representante do segmento de 

administração, 03 funcionários da gerência média, integrantes do segmento de supervisão e 06 

funcionários do nível de execução. Assim foi possível atingir representação de todos os 

segmentos hierárquicos existentes nas agências-foco da pesquisa. 

Foi estabelecido o princípio da liberdade e da livre participação. Apesar de feita a 

opção pelo tipo de questionário autoaplicável, o trabalho em cada unidade do Banco teve 

início com uma visita ao administrador, oportunidade em que o pesquisador esclareceu os 

objetivos da pesquisa e falou das credenciais e autorização da Direção da Empresa. 

Na sequencia de cada visita às agências o pesquisador era apresentado a todos os 

funcionários presentes. Na oportunidade todo o objetivo era novamente esclarecido, desta 

feita para o público geral, quando também eram esclarecidas questões como a liberdade de 

participação e garantia de preservação da identidade, além das explicações quanto ao uso 

exclusivo em estudo acadêmico. “O interesse na survey afetará o índice de resposta e isso 

dependerá da natureza da população-alvo. Os índices de retorno de uma amostra aleatória de 

uma população geral podem ser bem mais baixos do que os de um grupo de pessoas com 

interesses comuns.” (MAY, 2004, p. 119). 

Os respondentes receberam cada um, uma via do questionário de perguntas, que, 

ao ser preenchido, foi depositado em um envelope em branco, contendo apenas a identificação 

da agência, para fins de uso do pesquisador. No dia e hora marcada o pesquisador voltou à 

cada agência recolhendo o envelope com respectivos questionários. 

 

 

 

4.4 Tratamento dos Dados 

 

 

Nesta fase, passou-se a dedicar atenção especial ao tratamento dos indicadores 

levantados, com suporte em ferramentas como o Sistema SPSS, para os dados paramétricos 

com a técnica de análise de correlação. Durante esta fase a pretensão foi encontrar conclusões 

que levassem à confirmação ou negação das hipóteses apresentadas na origem da pesquisa. O 

método de exame conjuga análise descritiva, correlação e testes de comparação de médias. 
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Hoje praticamente todas as análises dos dados de surveys são conduzidas pela 

utilização de microcomputadores pessoais (ou em rede), utilizando uma versão de 

um programa de análise estatística chamada SPSS (StatisticalPackge for Social 

Science – Pacote estatístico para Ciências Sociais). Assim, para analisar os 

resultados dos questionários com sucesso, é indispensável alguma familiaridade com 

um pacote de análise estatística.(MAY, 2004, p. 133).  
 

O último apontamento de May (2004) representa exatamente a forma de 

tratamento de dados proposto para esta pesquisa. 

Em face dos dados colhidos na pesquisa empírica e do perfil necessário de análise 

a partir das variáveis do estudo, entendeu-se que existe a necessidade de utilizar um teste 

estatístico que reconheça uma diferença significativa de uma variável dentro de grupos 

distintos. 

Um teste estatístico recomendado nesses casos é o chamado teste de comparação 

de médias para grupos emparelhados através da estatística t de Student. Trata-se aqui do teste 

estatístico paramétrico, utilizado para calcular a diferença entre médias de dois grupos. De 

acordo com Field (2009), esse teste trabalha a hipótese de os resultados das médias 

encontradas para cada grupo serem obra do acaso. Assim, se a estatística t resultar em um 

valor menor do que 0,05, a hipótese tem menos de 5% de probabilidade ser verdadeira, ou 

seja, há 95% de chance de se negar a hipótese como obra do acaso e aceitar que é um 

resultado confiável. 

Neste trabalho, a ideia é a seguinte: separar cada dimensão de comprometimento e 

mais o índice geral em dois grupos, comprometimento fraco e comprometimento forte. 

Desta forma, os resultados referentes à inovação tecnológica e à inovação 

organizacional são comparados entre esses grupos de comprometimento forte e fraco de cada 

dimensão. O teste t indica se as médias de inovação tecnológica e diferencial diferem 

significativamente entre esses grupos. 

Resultados positivos (teste t menores que 5%) demonstram que existe uma 

diferença relevante para o tipo de inovação em grupos extremos de comprometimento, o que 

sugere que, teoricamente, existe um sentido vetorial entre o tipo da inovação e o nível do 

comprometimento. 

Resultados negativos (teste t maiores que 5%) sugerem que as médias dos dois 

grupos não diferem com segurança para indicar que haja efeito científico da variável dentro 

dos grupos. Em outras palavras, que a referida inovação não causa impacto no 

comprometimento. 
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Com efeito, apresenta-se a seguir o quadro que caracteriza as questões, separadas 

por blocos, que integram o questionário de pesquisa, relacionando-as com as variáveis 

testadas e o referencial teórico que serviu de amparo a experimento universitário. 

 

ALINHAMENTO DE QUESTÕES DO INSTRUMENTO DE COLETA, TEMAS CATEGORIAS E 

VARIÁVEIS DO REFERENCIAL TEÓRICO E OBJETIVOS 

Objetivos – geral 

e específicos 
Temas/Categorias/Variáveis Questionário 

Geral 
Reestruturação Produtiva e Comprometimento – 

Dimensões Afetiva, Instrumental e Normativa 
Todas as questões 

1 Reestruturação Produtiva 

IT/C = 1 a 28 

IO/C = 1 a 14 

IO/C = 1 a 24 

2 Reestruturação Produtiva e Comprometimento  

IT/C = 1 a 28 

IO/C = 1 a 14 

IO/C = 1 a 24 

3 Inovações Tecnológicas e Organizacionais 

IT/C = 1 a 28 

IO/C = 1 a 14 

IO/C = 1 a 24 

4 Inovações Tecnológicas e Comprometimento 

IT/C = 1 a 28 

IO/C = 1 a 14 

IO/C = 1 a 24 

5 Inovações Organizacionais e Comprometimento 

IT/C = 1 a 28 

IO/C = 1 a 14 

IO/C = 1 a 24 

Quadro 13 – Relacionando – instrumento de coleta, referencial teórico, objetivos geral e específicos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota: Legenda – Módulos Indicadores do Questionário:A = Bloco Comprometimento Afetivo – Questões de 1 a 

6 - I = Bloco Comprometimento Instrumental – Questões de 1 a 6 - N = Bloco Comprometimento Normativo – 

Questões de 1 a 6 - IT/C = Bloco Inovações Tecnológicas/Impactos no Comprometimento – Questões de 1 a 28 - 

IO/C = Bloco Inovações Organizacionais/Impactos no Comprometimento – Questões de 1 a 14 e de 1 a 24  
 

A fim de encontrar respostas para as questões postas em hipóteses e objetivos 

deste trabalho de pesquisa, foram aplicados questionários, para uma amostra de 50 

respondentes na forma originalmente proposta. Destes, retornaram 43, representando 86% - 

que foi a base dos dados processados.   

Cabe salientar que o retorno abaixo de 100% (50 X 43) decorreu do fato de que os 

respondentes se encontravam em momento crítico de início de mês e semana pré-

carnavalesca, quando o número de clientes nas agências do Banco deixou pouco espaço para a 

atenção à pesquisa. Por oportuno, explica-se, que foram utilizados os métodos de análise que 

conjugando análise descritiva, correlação e testes de comparação de médias. O programa 

utilizado foi o SPSS, de processamento de dados estatísticos, e a base de dados foi 

originalmente alimentada pelo Excel. De posse dos questionários respondidos o pesquisador 

registrou dados em planilhas do Excel, que serviram de base para alimentar o SPSS. 
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Inicialmente foram montadas tabelas com informações que representam o perfil 

dos respondentes. Os aspectos levantados, em seguida, serviram de base para comparações 

com o perfil dos funcionários do Banco no Estado do Ceará, apresentado pela Empresa-alvo. 

Uma vez alimentado o sistema SPSS, decidiu-se sobre o que seriam consideradas 

variáveis importantes para as medições e comparações, tendo presente o objetivo de 

identificar os impactos das reestruturações produtivas, em suas dimensões inovações 

tecnológicas e inovações organizacionais, sobre o comprometimento organizacional dos 

funcionários da Empresa-alvo, nas categorias afetiva, instrumental e normativa. 

Então o trabalho partiu para identificar inicialmente o que seria um 

comprometimento forte ou um comprometimento fraco.  

Todas as questões de comprometimento variaram em uma escala Likert de 1,0 a 

5,0, onde 1,0 representa “Discordo Totalmente” e 5,0representa “Concordo Totalmente”. 

Todas as questões das dimensões de comprometimento são afirmativas, ou seja, discordar 

significa baixo comprometimento e concordar significa alto comprometimento. 

Então, foi extraída uma média aritmética das respostas dos respondentes para as 

dimensões, de modo a encontrar um valor único para cada respondente. A partir desse 

balizador discreto, foi estabelecido o número 3,0 como ponto de corte. Desta forma, 

apontamentos de 1,0 a 3,0 foram enquadrados com Grupo de Comprometimento Fraco. A 

partir de 3,1 e até 5,0, Grupo de Comprometimento Forte. 

Cada categoria de comprometimento apresenta seis afirmativas, sendo cada uma 

delas, conforme consta do questionário de pesquisa, submetidas a cinco diferentes escores de 

frequência, assim dispostos, em termos de peso e ordem: 

 

 1 – DT – Discordo Totalmente; 

 2 – DP – Discordo em Parte; 

 1 – NCD – Não Concordo e não Discordo; 

 2 – CP – Concordo em Parte e  

 3 – CT – Concordo Totalmente. 

 

Na sequência foram geradas tabelas e gráficos com os resultados, que foram 

correlacionados com os principais impactos percebidos pelos respondentes provocados pelas 

inovações tecnológicas e organizacionais. 

Para cada tabela gerada no sentido das correlações, apresentadas a seguir, nas 

subseções que identificam os impactos das inovações tecnológicas ou inovações 
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organizacionais, sobre os níveis de comprometimento, foi efetuado também, o teste “t”, em 

busca dos índices de significância.  

Efetivamente trabalhou-se com confiança a partir de 95%, de modo geral. Em 

alguns aspectos pontuais importantes para este trabalho, entretanto, também há registros de 

comentários para situações que apresentaram confiança a partir de 90%. 

A base da análise dos dados processados também levou em consideração parte do 

questionário aplicado, que visou identificar o grau de impacto sobre o engajamento dos 

funcionários para com o trabalho, seja a partir da ótica das inovações tecnológicas ou das 

inovações organizacionais. 

As dez primeiras afirmações que visam relacionar inovações tecnológicas aos 

níveis de comprometimento, foram extraídas da literatura, relacionadas com a experiência do 

pesquisador e vinculadas às hipóteses da pesquisa. Para cada afirmação o respondente tinha a 

oportunidade de informar se nos últimos 10 anos, ele percebera tais mudanças (inovações) 

optando pela ocorrência do “SIM ou NÃO”. Ademais, ainda ocupado em descobrir, em caso 

afirmativo, o grau de impacto sobre o engajamento no trabalho, os pesquisados tiveram quatro 

opções de escolha: ALTO, MÉDIO, BAIXO e NENHUM. 

Na sequência, mas ainda relacionando inovações tecnológicas com 

comprometimento, o questionário buscou identificar, por meio de novas 18 afirmações, 

concebidas da mesma forma acima explicada, quais daquelas possíveis inovações 

tecnológicas apresentaram impacto considerado significativo. Enquanto no primeiro módulo 

buscava-se identificar as inovações tecnológicas percebidas e o grau de impactos destas sobre 

o engajamento dos funcionários, neste se pretendia descobrir quais destas inovações 

apresentavam impacto mais significativo, também relacionando-os ao grau de engajamento no 

trabalho. Na mesma situação o questionário, também nesta parte, oferecia a oportunidade de 

registrar a percepção anterior de ocorrência, por meio das opções de “SIM e NÃO”. 

Idêntica situação se aplicou na terceira e última parte do questionário, quando se 

buscou relacionar inovações organizacionais e impactos no comprometimento. As diferenças 

consistem apenas nos números de questões apresentadas, que no caso das inovações 

organizacionais foram utilizadas 14 afirmações, enquanto que no caso das inovações 

tecnológicas foram adotadas apenas 10. Já para identificar as inovações organizacionais com 

impacto mais significativo foram adotadas 28 afirmações, enquanto para as inovações 

tecnológicas 18. Os números de afirmações variaram em função do que fora pesquisado na 

literatura, no que compunha as hipóteses e nas experiências profissionais do pesquisador. 



137 

 

Finalmente, as questões também foram desenvolvidas de modo a neutralizar 

possíveis desvios ou erros cometidos pelos respondentes durante a marcação das opções 

disponíveis. 

Os apontamentos feitos pelos respondentes deram origem à análise das 

correlações, de modo a encontrar o grau de comprometimento (forte ou fraco), com o nível de 

impacto sobre estes provocadas pelas inovações tecnológicas ou organizacionais. 

Em última instância, se procurou relacionar as reestruturações produtivas com os 

níveis de comprometimento organizacional na Empresa pesquisada. Ao longo da seção 

seguinte, onde se discute os resultados, tornar-se-á mais clara a forma como foram 

construídos os entendimentos e elaboradas as análises. 
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5 IMPACTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO COMPROMETIMENTO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

Esta seção traz a apresentação e análise dos dados. Está subdividida em quatro 

tópicos, sendo: a) Perfil dos respondentes; b) principais mudanças implementadas no campo 

da inovação tecnológica e organizacional; c) impactos das principais inovações tecnológicas 

no comprometimento organizacional; e d) impactos das principais inovações organizacionais 

no comprometimento organizacional.  

 

 

5.1 Perfil dos Respondentes 

 

 

Com vistas à melhor compreensão e avaliação deste trabalho, inicia-se 

apresentando o perfil dos respondentes. Esta subseção também apresenta comparações do 

perfil apurado junto aos respondentes, com as informações prestadas pela Empresa-alvo. Esta 

medida visa a confirmação da qualidade da amostra utilizada na pesquisa. 

 

Tabela 1 – Formação acadêmica dos funcionários participantes da pesquisa 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Ensino Médio 8 18,6 19,0 19,0 

Graduação 18 41,9 42,9 61,9 

Especialização/MBA 16 37,2 38,1 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Faltando Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Na subseção “Categorias do comprometimento”, são abordados aspectos do perfil 

de pessoas mais ou menos comprometidas, na forma proposta por Fink (1992 apud 

FERREIRA, 2007). Naquele espaço é tratado do nível de escolaridade – relacionando-o 

negativamente ao comprometimento, pois, quanto maior o nível de escolaridade, maiores são 

a mobilidade e a atratividade do profissional no mercado.  

Os registros evidenciam que 38,1% dos funcionários do Banco apresentam 

formação no patamar nível de especialização, nível superior com 42,9% e 19% de nível 
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médio. Nestas condições, o autor (1992), defende a ideia de que haja baixa mobilidade, 

portanto, maiores possibilidades de comprometimento ainda que nas categorias instrumental e 

normativa. 

 

Tabela 2 – Idade dos funcionários participantes da pesquisa 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Até 30 anos 7 16,3 16,3 16,3 

Até 40 anos 6 14,0 14,0 30,2 

Até 50 anos 18 41,9 41,9 72,1 

Até 60 anos 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

O fator idade também é abordado por Fink (1992 apud FERREIRA, 2007), na 

subseção “Categorias do comprometimento” como importante elemento na composição dos 

níveis de comprometimento. Para ele, idade e tempo de empresa são relacionados 

positivamente com o comprometimento organizacional. 

Como se percebe apenas 16,3% dos funcionários, representados pela amostra, têm 

até 30 anos. Até 40 anos, o resultado é de 30,2%. A partir dos 40 anos, quando supostamente 

a mobilidade e a disposição para novas opções de emprego, normalmente, no mercado atual, 

tornam-se menos interessantes, resta um total de 69,8%. Também é razoável compreender um 

maior nível de comprometimento, imposto pelas circunstâncias. Pode-se admitir o que Senge 

(2006, p. 246), conclui que “90% dos casos, o que passa por comprometimento é apenas 

aceitação”. Para fins de comparação, segue tabela dos funcionários do Banco em todo o 

Estado do Ceará, distribuídos por faixas de tempo de trabalho, separados entre gênero 

masculino e feminino e uma coluna com o total. Há de se perceber que a representação é 

muito próxima dos valores apurados pela amostra utilizada na pesquisa. Segue à tabela 

gráficos demonstrativos. 

 

Tabela 3 – Idade dos funcionários do Banco no Ceará 

FAIXAS F % T / GRUPO F M % T / GRUPO M F+M % T 

25 22 2,9 56 3,5 78 3,3 

30 122 16,2 214 13,4 336 14,3 

40 211 28,0 410 25,7 621 26,4 

45 51 6,8 192 12,0 243 10,3 

50 188 25,0 309 19,3 497 21,1 

51 159 21,1 416 26,0 575 24,5 

 

753 

 

1597 

 

2350 

 Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados do Departamento de Gestão de Pessoas, no Ceará, da Empresa 

Pesquisada 
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O perfil de idade apresentado nos gráficos e tabela anterior define bem a tendência 

de comprometimento encontrado na amostra da pesquisa. Com uma grande massa flutuando 

entre quarenta e cinquenta anos de idade, torna-se comum se encontrar elevados níveis de 

comprometimento afetivo e normativo, conforme observado por Ferreira (2007), na subseção 

Categorias de Comprometimento. 

 

Tabela 4 – Tempo de Banco dos funcionários participantes da pesquisa 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Até 10 anos 11 25,6 26,2 26,2 

Até 20 anos 3 7,0 7,1 33,3 

Mais de 20 anos 28 65,1 66,7 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Faltando Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Com uma frequência de 11 respondentes, no universo de 43 questionários 

processados, apenas 26,2% somam até dez anos de emprego no Banco. Observa-se, em 

especial, também a baixa variação entre esta categoria e aqueles que têm até 20 anos – apenas 

7%. Isto posto, confere-se o percentual de 66,7% dos funcionários participantes da pesquisa 

apresentando mais de 20 anos de relacionamento com a Empresa.  

Os comentários apresentados anteriormente, para o aspecto idade também servem 

para a análise destes dados. É sensato depreender que empregados com tanto tempo de 

dedicação preservem certo grau de comprometimento, em especial na categoria do 

comprometimento instrumental, sem perder de vista a possibilidade de que seja considerado 

também o comprometimento normativo. Não se pode assegurar, contudo, a existência do 

comprometimento afetivo. 

 

Tabela 5 – Média de idade dos funcionários versus tempo de Banco do Ceará 

SEXO REGIÃO IDADE MÉDIA TEMPO DE BANCO 

F 

C 43,1 17,3 

I 37,2 10,7 

M 36,4 7,5 

M 

C 44,3 19,4 

I 39,7 13,4 

M 40,1 13,6 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados do Departamento de Gestão de Pessoas, no Ceará, da Empresa 

Pesquisada 

Nota: Legenda: F = Feminino; M = Masculino; C = Capital; I = Interior; e M = Região Metropolitana sem 

capital 
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A idade média do grupo masculino, relacionado ao tempo médio de Banco na 

capital, é superior ao grupo feminino, nos dois fatores, o que, em certa medida, representa 

possibilidade de menor comprometimento, no geral, haja a vista o que foi defendido ao longo 

desta dissertação, sobre a possibilidade de o gênero feminino apresentar tendências de maior 

comprometimento, por Ferreira (2007). 

 

Tabela 6 – Cargo/Função dos funcionários participantes da pesquisa 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Execução 19 44,2 45,2 45,2 

Gerência Média 17 39,5 40,5 85,7 

Administração 6 14,0 14,3 100,0 

Total 42 97,7 100,0  

Faltando Sistema 1 2,3   

Total 43 100,0   

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

A tabela imediatamente anterior representa, em certa medida, o grau de possível 

desvio nos resultados apresentados pela pesquisa. Inicialmente estava prevista a recepção de 

15 questionários respondidos por parte de representantes da gerência média, o que 

corresponderia a 30% dos sujeitos da pesquisa. Contudo, foram apresentados e processados 

17 questionários, representando 9,5% acima do esperado, é possível que este aspecto tenha, 

em certa medida, interferido no resultado final, uma vez que este segmento ocupa maior 

espaço nas participações das ações estratégicas de cada agência pesquisada. Entretanto, 

consideramos pouco expressiva a possível alteração do que foi apurado. 

Este aspecto também vale para o segmento de administração, do qual se esperava 

receber apenas cinco questionários, ou seja, 10% dos participantes. Foram processados, no 

entanto, seis questionários. A maior participação dos níveis de supervisão e de administração 

sugere a possibilidade de resultados apontando maior grau de comprometimento 

organizacional, tendo em vista a própria natureza e exigência dos cargos, o que, em certa 

medida, pode vir a comprometer a qualidade final do levantamento feito por esta investigação. 

Há também outro aspecto que deve ser considerado – a remuneração superior dos 

ocupantes de cargos de supervisão e especialmente de administração da Empresa-alvo, em 

relação ao segmento de execução. Isto porque, segundo Fink (1992 apud FERREIRA, 2007), 

há uma relação positiva entre o nível de atendimento das expectativas de remuneração e o 

comprometimento dos empregados, sem identificação de causalidade. 



142 

 

Por outro lado, no nível de execução, houve suposto maior grau de desinteresse ou 

falta de possibilidade de respostas. De onde se esperavam30 questionários, representando60% 

do público-alvo da pesquisa, apenas 19 se pronunciaram, representando 39,5% dos 

respondentes. Na medida em que grande parte dos funcionários do nível de execução deixou 

de se manifestar, torna-se razoável depreender que o resultado final venha a apresentar maior 

nível de comprometimento total. Afinal, sendo o segmento de execução mais carente de 

chances de participação nas decisões estratégicas das filiais e alvo direto das ações destas, 

determinadas nas escalas hierárquicas superiores, aquele segmento poderia contribuir com 

maiores informações que pudessem alterar o entendimento final desta pesquisa. 

Ainda segundo Ferreira (2007), a posição hierárquica e o estilo da gestão 

representam evidências consideráveis de que o poder na tomada de decisões e o grau de 

autonomia na função estão relacionados com o comprometimento. Para o autor (2007), as 

mulheres tendem a ser mais comprometidas do que os homens. 

 

Tabela 7 – Gênero: sexo dos funcionários participantes da pesquisa 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Feminino 19 44,2 44,2 44,2 

Masculino 24 55,8 55,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011). 

 

A última tabela, 7, apresentada sinaliza para a possibilidade de o resultado final 

apresentar nível de comprometimento mais forte do que o esperado, considerando as 

hipóteses. Na medida em que 44,2% dos respondentes são do sexo feminino, do qual, segundo 

Ferreira (2007), entre outros, se espera maior grau de comprometimento e tendo em vista o 

fato de estas se encontrarem em maioria nos cargos de execução (apesar de haver apresentado 

participação inferior ao esperado), torna-se comedido prever que a pesquisa sinalize para um 

baixo grau de impacto da reestruturação produtiva, seja na dimensão da inovação tecnológica 

ou inovação organizacional, sobre o comprometimento organizacional. 

Para fins de efeitos meramente comparativos com os resultados das pesquisas, são 

registradas a seguir tabela e gráficos relacionados com o sexo dos funcionários da Empresa-

alvo no Estado do Ceará.  
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Tabela 8 – Sexo e média de idade versus média de tempo de Banco dos funcionários do Ceará 

SEXO IDADE MÉDIA MÉDIA DE TEMPO DE BANCO 

F 40,7 14,5 

M 41,8 16,1 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados do Departamento de Gestão de Pessoas, no Ceará, da Empresa 

Pesquisada 
 

Como se percebe a idade média do sexo feminino está acima de 40 anos e dos 

homens próximo dos 42 anos (média). Este público médio do funcionalismo do banco no 

Estado do Ceará tem em média também, 14,5 e 16,1, anos de banco, respectivamente entre os 

sexos feminino e masculino.  

Os respondentes da pesquisa, conforme tabelas anteriores (4 e 7), conferem o fato 

de 44,2% serem do sexo feminino e 55,8% do sexo masculino e que 65,1% dos funcionários 

respondentes trabalham no banco a mais de 20 anos. Tais números apresentam maior grau de 

confiança na amostra. 

Já a tabela 2 apresenta elemento comparativo importante: 69,8% dos respondentes 

têm idade acima de 50 anos. Este aspecto requer atenção especial no que tange aos níveis de 

comprometimento. Neste segmento é mais comum encontrar resistências a mudanças, de 

forma mais expressiva e, por outro lado, registros de obediência, que podem caracterizar 

aumento do comprometimento normativo. 

 

Tabela 9 – Por região: média de idade versus média de tempo de Banco dos funcionários do Ceará 

REGIÃO IDADE MÉDIA MÉDIA DE TEMPO DE BANCO 

C 43,8 18,6 

I 39 12,7 

M 39,2 12,2 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados do Departamento de Gestão de Pessoas, no Ceará, da Empresa 

Pesquisada 

Nota: Legenda: C = Capital; I = Interior; e M = Região Metropolitana sem capital 
 

O propósito aqui definido foi o de traçar paralelos entre o perfil dos funcionários 

do Banco no Estado, com o perfil dos respondentes, objetivando reforçar a qualidade da 

amostra trabalhada durante as pesquisas. Percebe-se uma forte proximidade entre os dados 

oficiais e informações colhidas. 

O perfil ora apresentado, tanto dos respondentes, quanto dos funcionários da 

Empresa pesquisada no Ceará, permite as mais variadas comparações e conclusões acerca do 

nível de comprometimento das pessoas para com os objetivos organizacionais, com elevado 

grau de confiança, ainda que não se proponha a generalizações. 

Pode-se afirmar que, na forma de Martins e Theóphilo (2007), foi observada a 

significância dos achados, especialmente quanto à confiabilidade e à validade dos mesmos. 
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Ao longo dos próximos tópicos, quando se discute os resultados, tais características deste 

trabalho poderão ser confirmadas. 

 

 

5.2 Principais Mudanças Implementadas em Inovações Tecnológicas e Inovações 

Organizacionais – Análises 

 

 

Nesta subseção, apresentam-se as principais mudanças implementadas pela 

Empresa-alvo da pesquisa, sob a visão dos respondentes, subdividindo-as em inovações 

tecnológicas e inovações organizacionais. 

Para a apresentação das informações expressas na sequência, admitiu-se o nível de 

significância cujos resultados apresentaram índices percentuais acima de 90%, como forma de 

alcançar maior número de aspectos relevantes, na forma proposta por Marconi e Lakatos 

(2007). Contudo, há de se perceber que, dentre estes, grande parte dos elementos percebidos, 

relacionados apresentam índices de confiança acima de 95%, garantindo qualidade à amostra.  

 

 

5.2.1 Das Inovações Tecnológicas 

 

 

As principais inovações tecnológicas percebidas e seus respectivos percentuais de 

identificação por parte dos funcionários participantes da pesquisa estão relacionados a seguir, 

em oito itens que constam do questionário de pesquisa, distribuídos aqui em ordem 

decrescente, na tabela seguinte, de nº 10. 

 

Tabela 10 – Principais inovações tecnológicas percebidas pelos respondentes 

ELEMENTOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PERCEBIDOS INCIDÊNCIA 

1. Adoção de máquinas de autoatendimento 100,0% 

2. Oferta de serviços de “home banking”, via internet 100,0% 

3. Cursos e treinamentos na modalidade de ensino a distancia, mediante a internet/intranet  100,0% 

4. Programas de educação corporativa, com tecnologias de informática  97,7% 

5. Intranet, para processamento de trabalho, comunicação e controle de atividades 97,7% 

6. Concessão de créditos de formas automáticas – liberação e uso a critério dos clientes  95,3% 

7. Novas tecnologias de comunicação e informação 95,3% 

8. Softwares especializados no campo de operações bancárias 90,7% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 
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A tabela nº 10 sinaliza, em certa medida, para a confirmação de algumas hipóteses 

secundárias. Dentre as quais podemos destacar: 

 

a. Os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos pelos 

funcionários da empresa são automação de processos internos e de atendimento 

de clientes, redução dos postos de trabalho, aumento na sobrecarga de trabalho, 

centralização do poder decisório e exigência por multifuncionalidade; 

b. As principais mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica são 

a automação de processos de atendimento a clientes, automação de processos 

internos, aumento dos meios de comunicação disponíveis e elevação das 

possibilidades de controles internos; e 

c. As principais inovações tecnológicas implementadas têm impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo. 

 

Neste sentido, pode-se afirmar que a pesquisa apresentara, desde o início, uma 

boa visão das questões que interferem nos níveis de comprometimento dos funcionários da 

empresa pesquisada. As hipóteses secundárias representam expressivo apoio para a 

compreensão final deste trabalho. 

Quanto à visão dos respondentes, no que diz respeito aos itens do questionário que 

apontam para as inovações tecnológicas com maiores impactos sobre o engajamento ao 

trabalho ou comprometimento organizacional, foram identificados os aspectos a seguir, 

relacionados com seus respectivos graus de confianças e percentuais de observações, 

distribuídos em seis itens. Estes também estão apresentados no final desta subseção em tabela 

própria, para melhor visualização.  

Seguindo cada item do questionário, são mostradas as respectivas tabelas, 

considerando-se as frequências com que se apresentam os registros, com vistas a chamar a 

atenção para os percentuais apresentados em grau elevado ou grau médio de impacto. 

 

1) Qualificação do trabalhador, exigindo um perfil multifuncional – 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Tabela 11 – Perfil multifuncional versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Baixo 3 7,0 7,0 7,0 

Médio 18 41,9 41,9 48,8 

Alto 22 51,2 51,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Para 100% dos respondentes a exigência de perfil multifuncional tem relação 

direta com o grau de engajamento, com o seu comprometimento. Apenas 7,0% consideram 

um impacto baixo. Por outro lado, 51,2% dos pesquisados percebem como alto o grau de 

impacto da exigência do perfil multifuncional sobre o engajamento. Este grupo, que considera 

impacto alto somado ao grupo que considera impacto médio representam juntos 93,0% dos 

pesquisados, com 100,0% de confiança. 

Desta forma, é possível afirmar que as inovações tecnológicas, decorrentes das 

reestruturações produtivas provocam necessidade de novo perfil dos funcionários, que 

precisam passar a ter múltiplas habilidades e que este aspecto tem impacto direto no nível de 

comprometimento. 

 

2) Oferta de produtos, viabilizando as operações de um banco múltiplo – 

100,0% 

 

Tabela 12 – Operações de banco múltiplo versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 1 2,3 2,3 2,3 

Baixo 2 4,7 4,7 7,0 

Médio 22 51,2 51,2 58,1 

Alto 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Esta tabela 12 apresenta importante aspecto da relação dos respondentes com o 

engajamento ao trabalho. Dentre os pesquisados,93,7% consideram que o atual perfil do 

Banco, definido no reposicionamento de mercado, que o levou a operar como Banco múltiplo, 

ou seja, concorrendo de igual para igual com as demais empresas do setor, representa impacto 

médio ou alto no comprometimento.  

É significativo perceber, por outro lado, que ainda há um pequeno público de 

aproximadamente 6,0%, para quem as mudanças não representaram diferenças. Não se pode 
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afirmar, contudo, que representem pessoas originalmente engajadas às mudanças ou 

desinteressadas por elas. Por outro lado, o aspecto apresenta análise com índice de confiança 

de 100%. 

 

3) Organização do trabalho – 95,3% 

 

Tabela 13 – Organização do trabalho versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido Nenhum 2 4,7 4,7 4,7 

Baixo 2 4,7 4,7 9,3 

Médio 20 46,5 46,5 55,8 

Alto 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Com índice de confiança acima de 95,0%, o aspecto organização do trabalho 

representa médio ou alto impacto para mais de 90,0% dos respondentes, conforme apresenta a 

tabela anterior (13). As mudanças adotadas pela Empresa-alvo são percebidas e afetam 

fortemente o grau de engajamento dos empregados para com suas atividades, com o 

comprometimento. 

 

4) Personalização do atendimento, em especial para o segmento de média/alta 

renda – segmentação de mercado – 95,3% 

 

Tabela 14 – Segmentação de mercado versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 3 7,0 7,0 7,0 

Baixo 2 4,7 4,7 11,6 

Médio 25 58,1 58,1 69,8 

Alto 13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Observando a tabela 14, pode-se depreender que, com grau de confiança de 

95,3%, os respondentes, em grande maioria, entendem que a segmentação de mercado, 

determinada pela Empresa-alvo causam impacto no nível de engajamento. Para 88,3% dos 

respondentes há impacto médio ou alto. É razoável compreender que este público de 

funcionários entende a necessidade de novo perfil profissional, mais alinhado com as 

exigências dos mercados competitivos, como a multifuncionalidade, por exemplo. 
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5) Adoção de controles mais rígidos, automatizados, e vinculados a metas – 

95,3% 

 

Tabela 15 – Controles vinculados a metas versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 1 2,3 2,3 2,3 

Baixo 3 7,0 7,0 9,3 

Médio 18 41,9 41,9 51,2 

Alto 21 48,8 48,8 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 

 

Na interpretação da tabela 15, apresentada por último, pode-se afirmar, com grau 

de confiança de 95,3%, que 90,7% dos respondentes percebem, em níveis médio ou alto, a 

relação dos controles vinculados ao cumprimento de metas com o engajamento. Pode-se 

afirmar que os aspectos aqui tratados guardam relação direta com grau de comprometimento 

instrumental e normativo. 

 

6) Ritmo e intensidade de trabalho, gerando mais estresse – 90,7% 

 

Tabela 16 – Intensidade de trabalho e estresse versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 1 2,3 2,3 2,3 

Baixo 2 4,7 4,7 7,0 

Médio 17 39,5 39,5 46,5 

Alto 23 53,5 53,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 

 

Ainda que com grau de confiança de apenas 90,7%, diferente dos 95,0% 

estabelecidos por Fisher (1925 apud FIELD, 2009), decidiu-se apresentar o aspecto do ritmo 

do trabalho, do estresse, que é considerando impactante sobre o engajamento, para 93,0% dos 

respondentes. Entende-se este aspecto como importante para os interesses desta pesquisa, uma 

vez que ele pode desenvolver problemas como elevação dos índices de absenteísmo, doenças 

do trabalho e, até, aposentadorias precoces, por exemplo. 

Objetivando melhor visualização dos principais elementos apurados junto aos 

respondentes, como que sendo responsáveis por maiores níveis de impacto sobre o 

engajamento, decidiu-se pela elaboração da tabela 17, a seguir. 
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Tabela 17 – Resumo: Principais inovações tecnológicas com impacto sobre engajamento 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS QUE IMPACTAM 

ENGAJAMENTO 

GRAU 

CONFIANÇA 

INCIDÊNCIA 

MÉDIO/ALTO 

1. Qualificação do trabalhador, exigindo um perfil multifuncional 100,0% 93,0% 

2. Oferta de produtos, viabilizando as operações de um banco múltiplo 100,0% 93,7% 

3. Organização do trabalho 95,3% 90,7% 

4. Personalização do atendimento, em especial para o segmento de 

média/alta renda – segmentação de mercado 95,3% 88,3% 

5. Adoção de controles mais rígidos, automatizados, e vinculados a 

metas 95.3% 90.7% 

6. Ritmo e intensidade de trabalho, gerando mais estresse 90,7% 93,0% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 

 

A análise dos números apresentados na tabela 17, anterior, que resume os 

principais elementos, sob cuja ótica dos respondentes interferem no engajamento ao trabalho, 

esclarece a avaliação dos resultados, do que vem a ser percebidos como inovações 

tecnológicas. Os dados revelam que se completam as confirmações de hipóteses secundárias 

importantes, como as que se seguem, apresentando cada uma delas níveis diferentes de 

confirmação, a partir das interpretações das informações individuais e/ou coletivas colhidas 

nas tabelas. 

 

a) Os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos pelos 

funcionários da empresa são automação de processos internos e de atendimento 

de clientes, redução dos postos de trabalho, aumento na sobrecarga de trabalho, 

centralização do poder decisório e exigência por multifuncionalidade. 

Confirmação total; 

b) A reestruturação produtiva influencia negativamente os níveis de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo dos funcionários da 

empresa alvo. Confirmação em parte. Não existem elementos suficientes para 

afirmar a influência negativa em todas as dimensões; 

c) As principais mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica são 

a automação de processos de atendimento a clientes, automação de processos 

internos, aumento dos meios de comunicação disponíveis e elevação das 

possibilidades de controles internos. Confirmação total e; 

d) As principais inovações tecnológicas implementadas têm impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo. Confirmação parcial. Percebe-se que há impacto sobre o 

comprometimento. No entanto, também não existem elementos suficientes para 

comprovar a influência em todas as dimensões do comprometimento. 
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Considerando-se os elementos ora apresentados, pode-se inferir que os 

funcionários da Empresa pesquisada, têm com clara importância das inovações tecnológicas 

para os interesses da empresa, bem como compreendem os efeitos sobre as suas atividades 

profissionais. Em assim sendo, torna-se possível inferir também que a organização procura 

facilitar a conscientização e a mobilização dos seus recursos humanos, em trono dos temas 

ligados às inovações tecnológicas. Ademais, também, se pode admitir que os funcionários da 

empresa pesquisada apresentam elevado nível de compreensão quanto às necessidades de 

introdução de inovações na organização.  

Além dos números há pouco apresentados, chamam a atenção os aspectos a seguir 

relacionados, especialmente porque os posicionamentos respondem às afirmativas 

relacionadas aos impactos das inovações tecnológicas, no contexto das reestruturações 

produtivas, apresentando números que, a priori, são contraditórios, mas, para os quais se deve 

dar atenção especial. 

 

Tabela 18 – Impactos das inovações tecnológicas no contexto das reestruturações produtivas 

AFIRMAÇÕES INCIDÊNCIA SIM INCIDÊNCIA NÃO 

1. Nos níveis de emprego, gerando mais postos 69,8% 30,2% 

2. Nos níveis de emprego, gerando menos postos 55,3% 44,7% 

3. No aumento da remuneração dos funcionários 32,6% 67,4% 

4. Na autonomia, concedendo mais poder decisório 60,5% 39,5% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 

 

Inicialmente quanto aos itens 1 e 2, da tabela 18, que tratam da possibilidade de as 

inovações tecnológicas causarem geração de postos de trabalho, encontram-se opiniões 

diametralmente opostas, considerando-se o fato de que as perguntas tinham como resposta as 

opções sim ou não. Esta análise é feita com base nas sinalizações positivas. Enquanto a 

primeira questão, sugestiva da ampliação de postos de trabalho, recebe 69,8% da opinião dos 

respondentes, a segunda, sinalizando para a inovação tecnológica como responsável pela 

geração de menos emprego, sensibiliza 55,3% dos participantes. Este aspecto sugere a 

aparente dúvida residente na sociedade contemporânea: Seriam mesmo as novas tecnologias 

responsáveis por destruição de postos de trabalho? Ou eles (os postos de trabalho), estão 

mudando de lugar, de características, de formas, etc.? Estas são questões que podem vir a 

interessar a novos trabalhos de pesquisas. 

Quanto ao item 03,da tabela 18, imediatamente anterior, também cabe comentário 

especial, pois 67,4% dos respondentes não concordam com a perspectiva de que as inovações 

tecnológicas venham a representar aumento da remuneração. Quase 33,0% dos pesquisados, 

contudo, admitem esta possibilidade. Este registro sugere uma apreensão: é público que a 
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Empresa pesquisada, a partir de dado momento histórico, passou a atribuir remuneração 

variável, especialmente por meio de distribuição de parcela dos lucros contabilizados 

semestralmente.   

Os achados em discussão conduzem a outra questão importante para a avaliação 

da empresa pesquisada, especialmente no que tange ao reconhecimento dos seus esforços para 

encontrar uma fórmula ou modelo de remuneração percebida como justa. A questão das 

expectativas de remuneração, segundo Ferreira (2007), tem relação direta com o 

comprometimento dos funcionários, embora, sem identificação de causalidade. 

Eis aqui, como contribuição deste trabalho de pesquisa, outros aspectos passíveis 

de novas investigações: 

 

a) Estaria a maior parte dos funcionários reconhecendo suficientemente a 

remuneração variável, no mesmo nível de expectativa da empresa pesquisada? 

b) Os que percebem a perspectiva de aumento salarial estariam somente no 

grupamento de administradores ou no nível de supervisão, dentre os que 

responderam à pesquisa? 

c) O segmento de execução apresenta percepção clara desta forma de 

remuneração? 

d) A forma como vem sendo feita a distribuição de parcela dos lucros estaria 

adequadamente negociada ou comunicada aos interessados?  

 

No que se refere ao item 4, que trata da autonomia e poder decisório, não obstante 

a expressiva manifestação positiva de 60,5% – considerando-se também a participação total 

dos funcionários de cargo de gerencia média e administradores, é importante o número de 

quase 40% dos pesquisados sinalizar para a ausência de autonomia. Este aspecto foi 

explorado no referencial teórico, como sendo capaz de produzir maiores níveis de 

comprometimento para com os objetivos organizacionais, em concordância, por exemplo, 

como Dougherty (2004), que relaciona liberdade e autonomia com comprometimento. 

Finalmente, cabe ressaltar que os últimos achados apresentados na tabela 18, 

guardam relação direta com a confirmação de hipóteses secundárias, como: 

 

a) Os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos pelos 

funcionários da empresa são automação de processos internos e de atendimento 

de clientes, redução dos postos de trabalho, aumento na sobrecarga de trabalho, 

centralização do poder decisório e exigência por multifuncionalidade; 
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b) A reestruturação produtiva influencia negativamente os níveis de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo dos funcionários da 

empresa alvo; 

c) As principais inovações tecnológicas implementadas têm impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo. 

 

 

5.2.2 Das Inovações Organizacionais 

 

 

Esta subseção também apresenta as principais inovações organizacionais 

percebidas pelos respondentes e aquelas divisadas como maiores responsáveis por impacto no 

engajamento no trabalho, ou comprometimento. Reforça-se que os itens e afirmações 

relacionadas a seguir estão dispostos em ordem de maior reconhecimento ou impactos – 

considerando o grau de confiança, com que se apresenta na tabulação dos resultados da 

pesquisa. Todos os aspectos abordados a seguir fazem parte do questionário aplicado e 

guardam relação com os objetivos específicos desta dissertação. 

Então, se delineiam, na sequência, os oito principais aspectos percebidos como 

inovações organizacionais, por parte dos funcionários participantes da pesquisa. 

 

Tabela 19 – Principais inovações organizacionais percebidas pelos respondentes 

ELEMENTOS DE INOVAÇÃO ORGANIZACIONAIS PERCEBIDOS INCIDÊNCIA 

1 Estratégias de fidelização de clientes  100,0% 

2 Programa de aprendizagem organizacional 97,7% 

3 Capacitação/desenvolvimento com foco na polivalência e multifuncionalidade  95,3% 

4 Gestão por competências 95,3% 

5 Estratégias mercadológicas, ressaltando um novo perfil institucional e nova imagem 95,3% 

6 Qualidade total 93,0% 

7 Terceirização 90,7% 

8 Gestão de desempenho por metas  90,7% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 
 

Os aspectos apontados na tabela 19, que trata das principais inovações 

organizacionais percebidas pelos funcionários da empresa pesquisada, ressaltam aspectos 

importantes das hipóteses secundárias, como as que seguem: 

 

a. Os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos pelos 

funcionários da empresa são automação de processos internos e de atendimento 
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de clientes, redução dos postos de trabalho, aumento na sobrecarga de trabalho, 

centralização do poder decisório e exigência por multifuncionalidade. Esta 

hipótese foi em grande parte confirmada, exceto pela ausência de item que 

confirme na tabela em discussão o aspecto da centralização do poder decisório. 

Este vem destacado em outro momento do trabalho; 

b. A reestruturação produtiva influencia negativamente os níveis de 

comprometimento afetivo, instrumental e normativo dos funcionários da 

empresa alvo. Esta hipótese não pode ser afirmada categoricamente pela 

simples leitura dos números apresentados. Contudo, na medida em que são 

ressaltados elementos como gestão por competências, exigências por qualidade 

total, terceirização e gestão de desempenho por metas, torna-se razoável 

admitir a confirmação desta hipótese também, haja vista, tanto o senso comum 

entre as pessoas, os funcionários e o universo organizacional; 

c. As principais mudanças implementadas no campo da inovação organizacional 

são a priorização do negócio, focos no mercado e nos clientes – redefinição do 

posicionamento de mercado; redução drástica do quadro de pessoal das 

agências; e redesenho de processos, que passaram a exigir maiores níveis de 

capacitação – escolaridade formal e capacidade técnica. A análise dos 

resultados apontados na tabela 19 confirma esta hipótese secundária e; 

d. As principais inovações organizacionais implementadas têm impacto sobre o 

comprometimento afetivo, sobre o comprometimento instrumental e sobre o 

normativo. Esta hipótese secundária também é confirmada pela avaliação dos 

resultados apresentados na tabela 19. 

 

Assim como anteriormente apresentados os principais itens percebidos pelos 

respondentes com maior impacto sobre o engajamento, decorrentes das inovações 

tecnológicas, desta feita exibem-se os registros relacionados às inovações organizacionais, 

dentro da mesma lógica. 

Abaixo de cada tópico expressivo, também são mostradas as respectivas tabelas 

contendo as frequências, com que se apresentam os registros, a fim de ressaltar os percentuais 

apresentados em grau elevado ou grau médio de impacto. Ao final da seção, na tabela 32, 

encontra-se resumo contendo a relação de cada elemento apontado, respeitando a ordem de 

grau de confiança, do maior para o menor, comparativamente com os índices percentuais 
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apontados para médio e alto impacto de cada elemento sobre o engajamento dos funcionários 

da empresa pesquisada. 

 

1) Exigências de qualificação do trabalhador – perfil 

multifuncional/generalista – 100,0% 

 

Tabela 20 – Capacitação, polivalência e multifuncionalidade versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 2 4,7 4,7 4,7 

Baixo 2 4,7 4,7 9,3 

Médio 23 53,5 53,5 62,8 

Alto 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Como se percebe nesta tabela anterior, com 100% de confiança, pode-se afirmar 

que a exigência de nova capacitação, de polivalência e multifuncionalidade, por parte dos 

funcionários, representam impacto no engajamento em nível médio ou alto para 90,7% dos 

respondentes. 

Os resultados apresentados na referida tabela refletem de forma positiva o que 

prevê as hipóteses um e três, em especial quando se referem a exigência de 

multifuncionalidade e maiores níveis de capacitação, respectivamente, como fruto da 

reestruturação produtiva, na qualidade de elementos percebidos pelos respondente ou 

resultados de inovações organizacionais. 

 

2) Adoção de controles mais rígidos, automatizados, e vinculados a metas - 

97,7% 

 

Tabela 21 – Controles automatizados e vinculados a metas versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 5 11,6 11,6 11,6 

Baixo 4 9,3 9,3 20,9 

Médio 19 44,2 44,2 65,1 

Alto 15 34,9 34,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Diferentemente do mesmo elemento analisado sob a óptica das inovações 

tecnológicas, quando o nível de confiança ficou em 95,3%, esta tabela apresenta nível de 

confiança de 97,7%. Contudo, os respondentes que consideram impacto médio ou alto dos 
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controles de metas sobre o engajamento, neste caso representam 79,1%. O impacto 

considerado médio ou alto, resultante das inovações tecnológicas, atinge a marca de 90,7%.  

Desta forma, é possível inferir que os respondentes percebem mais fortemente os 

efeitos dos controles das metas sobre a óptica das inovações tecnológicas, que das 

organizacionais. Os resultados apresentados confirmam parte do que prevê a hipótese um, 

bem como o todo do estabelecido na hipótese quatro desta pesquisa. 

 

3) Maior desenvolvimento de pessoal e melhor gestão do conhecimento – 

97,7% 

 

Tabela 22 – Desenvolvimento de pessoal e gestão do conhecimento versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 1 2,3 2,3 2,3 

Baixo 4 9,3 9,3 11,6 

Médio 22 51,2 51,2 62,8 

Alto 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A análise dos resultados apresentados na tabela imediatamente anterior sinaliza, 

com grau de confiança de 97,7%, que os respondentes enxergam positivamente o 

desenvolvimento de pessoal e a gestão do conhecimento como elementos significativos no 

impacto do engajamento dos funcionários da Empresa-alvo. Para 88,4% dos respondentes este 

aspecto tem importância média ou alta. O elemento analisado tem relação direta e positiva 

com o comprometimento das pessoas, tomando por base o teste de frequência, confirmando, 

portanto, a hipótese secundária número um, consignada na subseção 1.2, hipóteses, além de 

considerar o que estabelece os objetivos específicos deste trabalho. 

 

4) Determinação de um novo foco estratégico - 95,3% 

 

Tabela 23 – Novo foco estratégico versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 5 11,6 11,6 11,6 

Baixo 4 9,3 9,3 20,9 

Médio 22 51,2 51,2 72,1 

Alto 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
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Segundo esta última tabela, 23, apresentada, com 95,3% de confiança, 79,1% dos 

respondentes entendem que o novo foco estratégico do Banco tem impacto no nível de 

engajamento. A observação dos resultados apurados também ajuda a confirmar as hipóteses 

secundárias um e três desta pesquisa, constantes da subseção 1.2 hipóteses. 

Ressalta-se, contudo, que mais de 20,0% dos respondentes, representantes dos 

funcionários da Empresa-alvo, não percebam de forma alguma ou percebam com frequência 

baixa, o novo foco como elemento capaz de impactar o engajamento. Trata-se de importante 

volume, cujo grau de comprometimento, provocado pela mudança de foco, é ainda obscuro. 

Para este aspecto também caberia observação mais acurada. 

Pode ser que se esteja diante de um público que independentemente do foco ou 

alinhamento estratégico, sempre se manterá comprometido. Contudo, não há segurança 

suficiente nos resultados que permitam a confirmação. 

 

5) Relações com o mercado como um todo – 95,3% 

 

Tabela 24 – Relações com o mercado versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 3 7,0 7,0 7,0 

Baixo 2 4,7 4,7 11,6 

Médio 25 58,1 58,1 69,8 

Alto 13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A tabela 24, que trata da relação com o mercado, bem como a seguinte (25), que 

estabelece a relação com os clientes e seus efeitos sobre o impacto no engajamento dos 

funcionários, apresentam situações muito parecidas. Ambas sinalizam para 95,3% de 

confiança nos resultados e enquanto a primeira confere um índice de 88,3% de impacto sobre 

o engajamento dos respondentes, a segunda registra 93,1%.  

Neste sentido, há de se admitir que os funcionários percebam níveis semelhantes 

de sensibilidade para a importância e impacto do grau de comprometimento decorrentes das 

relações com o mercado ou com os clientes. Desta forma também se pode afirmar que os 

elementos “Relações com mercado” e “Relações com os clientes”, além de se encontrarem 

relacionados de forma direta e positiva com os objetivos específicos da pesquisa, também 

reforçam a confirmação das hipóteses secundárias um e três desta dissertação, descritas na 

subseção 1.2 das hipóteses. 
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6) Relações com os clientes – 95,3% 

 

Tabela 25 – Relações com os clientes versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 1 2,3 2,3 2,3 

Baixo 2 4,7 4,7 7,0 

Médio 22 51,2 51,2 58,1 

Alto 18 41,9 41,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

7) Organização da instituição e do trabalho – 95,3% 

 

Tabela 26 – Organização da instituição e do trabalho versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 4 9,3 9,3 9,3 

Médio 27 62,8 62,8 72,1 

Alto 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Com 95,3% de confiança pode-se afirmar que 90,7% dos respondentes, percebem 

que a organização da instituição e do trabalho, apresentam impacto sobre o nível de 

engajamento, em nível médio ou alto. Desta forma, as tabelas anterior (26) e seguinte (27), 

pode-se afirmar que guardam relação direta com os objetivos específicos e também conferem 

auxilio à confirmação das hipóteses secundárias um e três desta pesquisa, descritas na 

subseção 1.2 das hipóteses. 

 

8) Organização do trabalho – 95,3% 

 

Tabela 27 – Organização do trabalho versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 2 4,7 4,7 4,7 

Baixo 1 2,3 2,3 7,0 

Médio 27 62,8 62,8 69,8 

Alto 13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A organização do trabalho é percebida como impactante sobre o engajamento, por 

93,0% dos respondentes, em nível médio ou alto. Pode-se afirmar com 95,3% de confiança. 
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9) Mapeamento das competências e plano de carreiras - 93,0% 

 

Tabela 28 – Competências e planos de carreiras versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 2 4,7 4,7 4,7 

Baixo 5 11,6 11,6 16,3 

Médio 24 55,8 55,8 72,1 

Alto 12 27,9 27,9 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Considerando um grau de confiança de 93,0%, pode-se afirmar que 83,7% dos 

respondentes enxergam competências e planos de carreira como elementos que impactam em 

nível médio ou alto o engajamento para com os objetivos organizacionais. Este aspecto pode 

ter significativa importância na reorientação de carreiras por ocasião de reestruturações 

produtivas, que requeiram maior desprendimento, aceitação e compreensão para novos 

momentos. Parece bem com o perfil dos funcionários da Empresa pesquisada, que se deseja 

ao longo desta pesquisa, o que, em certa medida, explica o elevado grau de comprometimento 

geral. 

 

10) Desenvolvimento de novos atributos profissionais, como flexibilidade e 

polivalência - 93,0% 

 

Tabela 29 – Novos atributos profissionais versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 3 7,0 7,0 7,0 

Baixo 3 7,0 7,0 14,0 

Médio 24 55,8 55,8 69,8 

Alto 13 30,2 30,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Analisando a tabela 29, que inclusive pode ser comparada com a que lhe antecede, 

28, pode-se afirmar com um grau de confiança de 93,0%, que 86,0% dos respondentes 

compreendem que inovações organizacionais provocam necessidades de novos atributos 

profissionais e que estes impactam, em nível médio ou alto o seu engajamento aos objetivos 

organizacionais, aqui percebidos como comprometimento. 
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11) Ritmo e intensidade de trabalho, gerando mais estresse – 93,0% 

 

Tabela 30 – Intensidade de trabalho – mais estresse versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 3 7,0 7,0 7,0 

Baixo 3 7,0 7,0 14,0 

Médio 18 41,9 41,9 55,8 

Alto 19 44,2 44,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Assim como apontado na análise das inovações tecnológicas, considera-se 

elevado o grau de estresse provocado pela intensidade do trabalho, também nas inovações 

organizacionais. Com 93,0% de confiança, pode-se afirmar que 86,1% dos participantes da 

pesquisa consideram impacto alto ou médio para intensidade do trabalho e estresse sobre o 

nível de comprometimento. Estes aspectos analisados na última tabela 30 permitem 

considerar que, em certa medida, é possível confirmar a hipótese secundária seis deste 

trabalho de pesquisa, que prevê relação negativa entre inovação organizacional e 

comprometimento. 

Reforça-se novamente a preocupação com a possibilidade de aumento de 

absenteísmo, doenças do trabalho e saídas precoces. Em tese, a Empresa pesquisada pode vir 

a perder talentos para o mercado. Pode não conseguir reter pessoas chaves para o alcance dos 

seus objetivos e desempenho apresentado de forma crescente.  

Esta pesquisa não tem bases suficientes para fazer afirmações neste sentido, nem 

tampouco generalizações. Contudo, entende a necessidade e sugere melhor investigação, por 

parte de novos trabalhos desta natureza. 

 

12) Melhoria da qualidade dos serviços prestados – 90,7% 

 

Tabela 31 – Melhoria da qualidade dos serviços prestados versus impacto no engajamento 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 5 11,6 11,6 11,6 

Baixo 2 4,7 4,7 16,3 

Médio 20 46,5 46,5 62,8 

Alto 16 37,2 37,2 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
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Os dados da tabela 31 sinalizam de forma positiva para a percepção, por parte dos 

respondentes, quanto a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Empresa 

pesquisada. Trata-se de aspecto relevante para a mobilização das pessoas. Com 90,7% de 

confiança, admite-se que 83,7% dos respondentes consideram impacto médio ou alto da 

qualidade dos serviços prestados como impacto no engajamento. 

Assim, a melhoria dos serviços prestados, como resultante de inovações 

organizações, pode ser identificada como elemento que apresenta relação positiva como o 

comprometimento das pessoas. Em certa medida, este aspecto vem negar a hipótese seis desta 

pesquisa, relacionada na subseção 1.2, hipóteses, que sinaliza para impacto negativo das 

inovações organizacionais sobre os níveis de comprometimento. Ademais, todos os aspectos 

analisados, nas tabelas apresentadas nesta subseção, estão guardando relação com os objetivos 

específicos desta pesquisa. 

Resumindo a todos os elementos em um único espaço, para melhor visualização, 

segue a tabela 32. 

 

Tabela 32 – Resumo: Principais inovações organizacionais com impacto sobre engajamento 

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS QUE IMPACTAM 

ENGAJAMENTO 

GRAU 

CONFIANÇA 

INCIDÊNCIA 

MÉDIO/ALTO 

1. Exigências de qualificação do trabalhador – perfil 

multifuncional/generalista  100,0% 90,7% 

2. Adoção de controles mais rígidos, automatizados, e vinculados a 

metas  97,7% 79,1% 

3. Maior desenvolvimento de pessoal e melhor gestão do conhecimento  97,7% 88,4% 

4. Determinação de um novo foco estratégico  95,3% 79,1% 

5. Relações com o mercado como um todo  95,3% 88,3% 

6. Relações com os clientes  95,3% 93,1% 

7. Organização da instituição e do trabalho  95,3% 90,7% 

8. Organização do trabalho  95,3% 93,0% 

9. Mapeamento das competências e plano de carreiras  93,0% 83,7% 

10. Desenvolvimento de novos atributos profissionais, como 

flexibilidade e polivalência  93,0% 86,0% 

11. Ritmo e intensidade de trabalho, gerando mais estresse  93,0% 86,1% 

12. Melhoria da qualidade dos serviços prestados  90,7% 83,7% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 
 

As questões a partir daqui apresentadas permitem relação com as teorias X e Y de 

McGregor, ou ainda com a teoria das necessidades de realização, afiliação e poder de David 

McClelland. Remete a refletir sobre a relação entre liberdade e responsabilidade, pensada por 

Dougherty (2004), ou ainda defendida por Cohen e Fink (2003).  

Alguns aspectos relevantes apresentados anteriormente deixaram de diagnosticar 

questões importantes, constantes do questionário de pesquisa. Mas, considerado a relevância 

alta para os resultados deste trabalho, são feitos abaixo comentários e análises que se seguem. 
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A questão do poder decisório, da participação, da autonomia, conforme Cohen e 

Fink (2003) representa o grande desafio das organizações modernas. Para Schumacher (2003, 

apud COHEN; FINK, 2003), as empresas apresentam tendências naturais para limitarem a 

liberdade criativa. Por outro lado, Dougherty (2004), reforça participação como especialmente 

importante para a relação entre o comprometimento e o equilíbrio de tensão que envolve 

liberdade versus responsabilidade. 

Para tanto analisemos a tabela 33 a seguir, seguida dos respectivos comentários, 

acerca de importantes achados, que também podem afetar diretamente os níveis de 

comprometimento das pessoas para com os objetivos organizacionais. 

 

Tabela 33 – Impactos das inovações organizacionais no contexto das reestruturações produtivas 

AFIRMAÇÕES 
INCIDÊNCIA 

SIM 

INCIDÊNCIA 

NÃO 

1. Autonomia, concedendo mais poder decisório. 60,5% 39,5% 

2. Adoção de formas flexíveis de remuneração, com ganhos para o 

trabalhador. 46,5% 53,5% 

3. O impacto das inovações organizacionais sobre a geração de níveis 

de emprego, cujo resultado aponta para: gerando menos postos. 53,5% 46,5% 

4. A relação entre as inovações tecnológicas e o grau de impacto no 

trabalho, ocasionando instabilidade e insegurança. 46,5% 53,5% 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados da pesquisa de campo 
 

1. Autonomia, concedendo mais poder decisório – 60,5% respondem 

positivamente. O entendimento manifesto pelos respondentes se repete tanto no contexto das 

inovações organizacionais, quanto nas inovações tecnológicas onde quase 40% dos 

respondentes entendem faltar maior grau de autonomia – poder decisório – elemento 

encontrado positivamente nos estudos da fundamentação teórica, como capaz de elevar o grau 

de comprometimento das pessoas para com os objetivos organizacionais. Dougherty (2004) 

chama atenção para o fato de que, na medida em que há maior grau de liberdade, que resulta 

em criatividade, há também maiores níveis de comprometimento com os objetivos das 

organizações. 

Para Dougherty (2004), as organizações escolhem adotar modelo ligado à 

responsabilidade, em detrimento da liberdade, dada a facilidade da adoção daquela de forma 

legalista, que também oferece maior controle, ainda que este caminho aponte para menor grau 

de comprometimento das pessoas. Esta dissertação confere à questão da alçada, do poder 

decisório, do empowerment, o devido grau de relevância, considerando este aspecto como 

mais um elemento importante para novas investigações. A priori, se percebe que há espaço 

para maior distribuição do poder. Isto tanto pode trazer maior grau de comprometimento, 

como afirmam Cohen e Fink (2003) e Dougherty (2004), quando pode oferecer maior leveza e 
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dinâmica às ações cotidianas da Empresa-alvo, como impacto positivo sobre os seus clientes. 

Finalmente, neste sentido, Cohen e Fink (2003) afirmam que quanto maior for o papel que o 

trabalhador venha a desempenhar na formulação do seu trabalho, mais elevada será a 

motivação para executá-lo. 

2. Adoção de formas flexíveis de remuneração, com ganhos para o 

trabalhador.Segundo a percepção dos respondentes – 53,5%– não enxergam nas formas de 

remuneração flexível ganhos para os trabalhadores. Este aspecto toma dimensão mais 

expressiva, na medida em que todos os funcionários retribuídos com comissões extras pelos 

cargos desempenhados tiveram participação ativa e efetiva no processo de pesquisa.  

A Empresa pesquisada pratica forma de distribuição dos lucros ao final de cada 

exercício. Os resultados apresentados, no que tange a percepção de formas flexíveis de 

remuneração, como na percepção das inovações tecnológicas, se repetem em se tratando de 

impactos das inovações organizacionais. Com variações percentuais muito estreitas, 

considerando os resultados apresentados nas duas dimensões das reestruturações produtivas, 

reforçam-se as questões já abordadas quando do comentário anterior, com ênfase à duvida 

quanto a correta forma de comunicar seus mecanismos de remuneração utilizados pela 

Empresa pesquisada, especificamente no que tange a percepção dos seus funcionários, 

especialmente no que diz respeito à distribuição de parte dos lucros como remuneração 

variável. Sobre este aspecto também cabe investigação mais aprofundada – inspiração para 

outros trabalhos de natureza acadêmica.  

3. O impacto das inovações organizacionais sobre a geração de níveis de 

emprego, cujo resultado aponta para: gerando menos postos. Os resultados apontados pelos 

respondentes, como aconteceu na análise dos impactos das inovações tecnológicas, quando 

percebem as inovações organizacionais os funcionários estão praticamente divididos, no que 

diz respeito ao oferecimento de mais postos de trabalho. Em certa medida, se confirma o que 

prevê a literatura, como Antunes (1998-1999), quanto às possibilidades de redução dos 

quadros de pessoal, uma vez procedidas as reestruturações produtivas. 

As posições divididas, também quando se trata de inovações organizacionais, 

mais especificamente nas afirmações 3 e 4 do questionário de pesquisa, como no registro 

consignado nas implicações da inovações tecnológicas, entende-se que permeia a dúvida 

comum apresentada na sociedade:  
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a) para onde vão os empregos após as reestruturações?; 

b) que novas oportunidades ou ameaças as reestruturações produtivas 

apresentam?; 

c) o que pode ser feito pelo trabalhador para garantir a empregabilidade?;e 

d) como as organizações lidam com esta questão?  

 

Enfim, estas dúvidas não podem ser respondidas por este trabalho. Desta 

dissertação se pode extrair o entendimento dos respondentes, que, em certa medida, se 

encontram divididos, quanto ao fato de inovações tecnológicas ou organizacionais alterarem 

os níveis de geração de empregos. 

4. No questionário de pesquisa, há afirmação que procura estabelecer relação 

entre as inovações tecnológicas e o grau de impacto no trabalho, ocasionando instabilidade e 

insegurança. Conforme tabela apresentada no apêndice “G”, onde os respondentes se 

manifestam apenas entre as opções de sim ou não,46,5% dos pesquisados entendem que há 

impacto das inovações organizacionais, a ponto de gerar instabilidade e insegurança no 

trabalho. O resultado apresentado não é de se desconsiderar. A questão em foco tem 

representatividade na composição de maior grau de comprometimento, na forma identificada 

no referencial teórico. Por exemplo, para Morin (2002), devem ser alvo de atenção constante 

das organizações, questões como:  

 

a. Pessoas antes preparadas para o desempenho das funções, após as 

reestruturações produtivas e revisões de processos, continuam em condições de 

realizar as novas tarefas?;  

b. novas exigências por parte das organizações, em busca de maior produtividade, 

causam maiores sacrifícios para a vida das pessoas?;  

c. as exigências por maiores conhecimentos, provocam dificuldades em novas 

colocações?;  

d. após os processos de reestruturações produtivas, as pessoas estão sendo 

suficientemente preparadas para o desenvolvimento do trabalho, tendo em 

conta os novos conteúdos ocupacionais dos cargos?; e, 

e. as organizações se interessam pelos efeitos sociais das demissões provocadas 

pelas inovações organizacionais e tecnológicas implantadas, como resultado 

das reestruturações produtivas?. 
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Conforme se pode perceber nos resultados, os apontamentos citados são, em certa 

medida, observados pela Empresa pesquisada. Aktouf (2010) robustece o grau de importância 

que as organizações devem reconhecer quanto à participação, o engajamento e 

comprometimento das pessoas para com os objetivos traçados. No particular do 

estabelecimento de metas, mostram-se as tabelas 34 e 35, a seguir, demonstrativas da 

expressividade dos aspectos arrolados. Hunsaker e Alessandra (2009) caracterizam as metas 

eficientes como sendo: a) específicas; b) desafiadoras; c) fixadas com prazo para sua 

conclusão; d) feitas para oferecer feedback aos participantes; e, por último, e) estabelecidas 

com os participantes. 

Ora, o desafio de debater a questão se torna mais evidente ao se considerar 

também que, para Hunsaker e Alessandra (2009), oferecendo a devida relevância à 

participação das pessoas, fazendo o caminho que vai desde a definição de metas até o 

Planejamento Estratégico, como ponto de partida, se obtêm maiores níveis de 

comprometimento. 

Instala-se aqui uma questão, que careceria de maior aprofundamento. Os 

respondentes, em maioria, como nas duas tabelas a seguir e com o mesmo resultado, por sinal, 

76,7%, afirmam que têm participação em decisões operacionais, além de participação em 

decisões estratégicas e estabelecimento de metas. Durante a apresentação da pesquisa aos 

funcionários, foram ouvidas opiniões informais que diferem dos resultados. Ainda que sem 

relevância científica, foram postos comentários negativos quanto ao volume das metas, as 

formas de estabelecimento e o estresse do excesso de trabalho.  

As criticas ao excesso e à forma de definição de metas foram especialmente 

confirmadas pelos administradores e gerentes médios participantes da pesquisa. Houveram 

apontamentos específicos, criticando o programa utilizado para a base de acompanhamento do 

desempenho das unidades, inclusive sob a óptica de, em certa medida, representar elemento 

paralelo ao orçamento oficial do Banco. 

Contudo, há de se reconhecer que a amostra apresenta importante nível de 

reconhecimento nas participações em decisões operacionais e de caráter estratégico. A 

Empresa pesquisada parece adotar estratégias no sentido de neutralizar, de alguma forma, as 

sensações de desconforto, provocadas pela reduzidas participações e definições de metas. 

Analisados outros resultados, como, por exemplo, importância reconhecida às 

inovações tecnológicas ou organizações, relacionadas ao realinhamento das estratégias de 

atuação e posicionamento de mercado, priorização e foco no cliente ou alterações na forma de 

realizar o trabalho, é possível inferir que a maturidade dos respondentes, apresentada no 



165 

 

perfil, seja responsável pelo entendimento manifesto, bem como pelo baixo impacto negativo 

no grupo do comprometimento forte. 

 

Tabela 34 – Participação nas decisões operacionais 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Sim 33 76,7 76,7 76,7 

Não 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

Tabela 35 – Participação em decisões estratégicas/estabelecimento de metas 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Sim 33 76,7 76,7 76,7 

Não 10 23,3 23,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 
 

A incongruência entre os números e a prática conhecida pode ser explicada pelo 

grande número de participantes da pesquisa ocupantes de cargos de gerência média ou 

administradores. O ponto suscitado tem reforço se considerada a tabela 36, tratando das 

relações de poder, como que responsável por aproximar pessoas. Os resultados apontam para 

o fato de 39,5% dos participantes da pesquisa serem contrários à afirmação. 

 

Tabela 36 – Relação de poder aproximando as pessoas 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Sim 26 60,5 60,5 60,5 

Não 17 39,5 39,5 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A discordância manifesta quanto à maior relação de poder, utilizada para 

aproximar as pessoas, sugere no mínimo uma ausência de percepção por grande parte dos 

respondentes, que representados por 39,5%. Hunsaker e Alessandra (2009) indicam a 

importância de se garantir que as metas sejam compreendidas e aceitas por quem se esforça 

para alcançá-las. Para tanto, indicam efetiva participação na fixação das metas, inclusive 

como fórmula para obtenção de maiores níveis de comprometimento. Nada obstante os 

resultados postos pela tabela 36 cabe ressaltar a relação com a hipótese um apresentada na 

subseção 1.2, hipóteses, desta pesquisa, especialmente no que tange a percepção, por parte 
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dos respondentes, quanto a centralização do poder decisório, enquanto um dos elementos 

resultantes do processo de reestruturação produtiva. 

 

Tabela 37 – Enfraquecimento do movimento sindical 

  FREQUÊNCIA PERCENTUAL 
PERCENTUAL 

VÁLIDO 

PERCENTUAL 

CUMULATIVO 

Válido 

Nenhum 14 32,6 32,6 32,6 

Baixo 5 11,6 11,6 44,2 

Médio 17 39,5 39,5 83,7 

Alto 7 16,3 16,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A tabela 37 traz o percentual de 55,8% dos respondentes sinalizando para alto e 

médio impacto das inovações organizacionais sobre o enfraquecimento dos movimentos 

sindicais. Este pode ser um dado visto como risco para os trabalhadores, com possibilidades 

de efeitos no comprometimento e, por conseguinte, no próprio desempenho da organização no 

longo prazo. Neste trabalho também se encontra realidade histórica quando o capital 

“estrategicamente” inibiu movimentos sindicais, que surtiram efeitos no curto prazo, mas 

posteriormente, causaram sérios conflitos. 

 

 

5.3 Impactos das Principais Inovações Tecnológicas no Comprometimento 

Organizacional – Resultados 

 

 

Nesta seção reforça-se a informação da utilização do programa estatístico SPSS, a 

partir da tabulação dos dados originais, por meio do programa Excel. Foram estabelecidas 

médias de comprometimento em cada dimensão (afetiva, instrumental e normativa), e 

relacionadas com os elementos correspondentes ao questionário de pesquisa, nos aspectos 

ligados com as inovações tecnológicas. 

Tendo presente o fato de terem sido utilizados os métodos de análise que conjuga 

análise descritiva, correlação e testes de comparação de médias, chegou-se às observações 

apresentadas a seguir. Os resultados para a inovação tecnológica demonstraram significância 

em um nível seguro para a separação de grupos entre comprometimento fraco e forte para a 

dimensão normativa (p < 0,06). Significa dizer que ficou apenas um ponto percentual abaixo 

dos 95% de confiança, universalmente aceitos, conforme Fisher (1925 apud FIELD, 2009). 
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Para este aspecto o nível de confiança observado chegou a 94,0%, ao qual se pode atribuir 

crédito considerável. 

Neste sentido, o grupo de comprometimento normativo mais forte revelou um 

maior índice médio de impacto decorrente de inovações tecnológicas. Implica-se dizer que as 

pessoas com grau de comprometimento normativo mais forte são mais sensíveis às inovações 

tecnológicas. Para este grupo, as inovações tecnológicas demostram relação inversa no seu 

grau de comprometimento. 

As demais comparações não mostraram níveis adequados de segurança estatística, 

conforme demonstrados nos testes “t”, reproduzidos a seguir. 

Os grupos de comprometimento geral, onde estão contidas as três categorias de 

comprometimento (afetiva, instrumental e normativa), e instrumental fortes também têm 

médias maiores de impacto decorrente de inovações tecnológicas, quando comparados aos 

grupos de comprometimento geral e instrumental fraco. 

Em certa medida, pode-se inferir que tanto o grupamento correspondente ao grau 

de comprometimento instrumental forte, bem como o grupamento de comprometimento geral, 

forte, registra discreta diferença positiva no sentido de reestruturação produtiva – dimensão 

inovação tecnológica vir a afetar o grau de comprometimento das pessoas. 

O contrário ocorreu apenas para a dimensão afetiva. Nesta, o grupo de 

comprometimento mais fraco indicou maior índice médio de impacto decorrente de inovações 

tecnológicas quando comparado com o grupo de comprometimento mais forte. Pode-se, 

então, asseverar que os funcionários com grau de comprometimento afetivo forte são menos 

sensíveis às inovações tecnológicas, ou seja, mais facilmente adaptáveis às novas realidades 

introduzidas por inovações tecnológicas. 

Os comentários ora tratados estão dispostos numericamente nas tabelas próprias e 

respectivos testes “t”, a seguir relacionados. Para melhor visualização, entretanto, há 

inicialmente uma tabela apontando para os dez principais elementos cujos impactos das 

inovações tecnológicas foram mais salientes, obedecendo a ordem decrescente das médias 

apresentadas. 

 

Tabela 38 – Principais impactos das inovações tecnológicas 

ÍNDICES N MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DST. DESVIO 

...no ritmo e intensidade de trabalho, gerando 

mais estresse. 43 1,00 4,00 3,4419 ,70042 

...na qualificação do trabalhador, exigindo um 

perfil multifuncional. 43 2,00 4,00 3,4419 ,62877 

 

...na adoção de controles mais rígidos, 

automatizados, e vinculados a metas. 

 

 

43 

 

 

1,00 

 

 

4,00 

 

 

3,3721 

 

 

,72451 
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ÍNDICES N MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DST. DESVIO 

...na oferta de produtos, viabilizando as 

operações de um banco múltiplo. 43 1,00 4,00 3,3256 ,68037 

...novas tecnologias de comunicação e 

informação.                                           43 1,00 4,00 3,3023 ,91378 

...na organização do trabalho.                                                                                 43 1,00 4,00 3,3023 ,77259 

...intranet, para processamento de trabalho, 

comunicação e controle de atividades. 43 1,00 4,00 3,2558 ,78961 

...concessão de créditos de formas automáticas – 

liberação e uso a critério dos clientes. 43 1,00 4,00 3,2558 ,81920 

...programas de educação corporativa, com 

tecnologias de informática. 43 1,00 4,00 3,2558 ,75885 

...adoção de máquinas de autoatendimento. 43 1,00 4,00 3,2558 ,92821 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Os elementos relacionados na tabela anterior 38 negam, de forma relativa, a 

hipótese central deste trabalho, especificamente no que diz respeito a afetar negativamente o 

comprometimento dos funcionários. Quanto às hipóteses secundárias 1 e 4, dispostas na 

subseção 1.2, hipóteses, no entanto, são confirmadas e dizem respeito à percepção dos 

respondentes quanto ao processo de reestruturação produtiva, no campo das inovações 

tecnológicas e principais  mudanças tecnológicas implementadas. 

No mesmo sentido, a tabela 38 ainda aponta para o cumprimento dos objetivos 

específicos 1 e 3, relacionados na subseção 1.3, objetivos de pesquisa, que tratam 

respetivamente de identificar os principais elementos de reestruturação produtiva percebidos 

pelos funcionários da empresa alvo e mapear as principais mudanças implementadas no 

campo da inovação tecnológica e organizacional. 

 

Tabela 39 – Testes para inovações tecnológicas – Grupo Comprometimento Geral 

INDICADOR COMPROM. 

GERAL 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

DST. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

tecnológica Comprometimento Fraco 24 3,0133 ,45654 ,09319 

 Comprometimento Forte 19 3,0315 ,36940 ,08475 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

O resultado do comprometimento geral acompanha o que vem a seguir melhor 

detalhado na análise de cada dimensão. Médias praticamente iguais entre os grupos de 

comprometimento (com pequena diferença a favor do grupo de comprometimento forte) e 

ausência de significância não permitem concluir por maior impacto das inovações 

tecnológicas sobre o comprometimento dos respondentes. O teste “t”, apresentado na tabela40 

a seguir, confirma esta posição. 

O teste “t”, representado pela tabela 40, constante do anexo 2, confirma a ausência 

de significância e confiança suficiente para explicar existência de impacto das inovações 
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tecnológicas sobre o grau de comprometimento geral dos respondentes. A partir do que se 

pode concluir que o comprometimento geral sofre baixo impacto das inovações tecnológicas.  

 

Tabela 41 – Testes para inovações tecnológicas – Grupo Comprometimento Afetivo 

INDICADOR COMPROM. 

AFETIVO 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

tecnológica Comprometimento Fraco 31 3,0229 ,45173 ,08113 

 Comprometimento Forte 12 3,0175 ,32074 ,09259 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Aqui, um exame simples aponta para médias muito parecidas, com o grupo de 

comprometimento fraco acusando um impacto levemente maior para as inovações 

tecnológicas. Ou seja, o comprometimento afetivo é impactado pelas inovações tecnológicas 

em nível considerado pouco importante. 

O teste t, apresentado na tabela 42, constante do anexo 2,confirma a suspeita: as 

médias não são significativamente diferentes. Não há diferenças válidas entre o impacto das 

inovações tecnológicas entre pesquisados menos e mais comprometidos, em se tratando de 

comprometimento afetivo. 

 

Tabela 43 – Testes para inovações tecnológicas – Grupo Comprometimento Instrumental 

INDICADOR COMPROM. 

INSTRUMENTAL 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

tecnológica Comprometimento Fraco 20 2,9860 ,48979 ,10952 

 Comprometimento Forte 23 3,0522 ,34699 ,07235 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

No cruzamento do impacto da inovação tecnológica e a dimensão de 

comprometimento instrumental, o grupo mais comprometido possui média de 

comprometimento instrumental apenas um pouco superior quando comparado com o grupo de 

fraco comprometimento e não há nenhum indicador de que haja significância que garanta 

confiança suficiente. Novamente evidencia-se uma relação equilibrada entre os níveis de 

impacto das inovações tecnológicas. Neste caso, sobre o comprometimento instrumental. 

Os registros e interpretações são confirmados a partir da análise da tabela 44, 

anterior, que apresenta o teste “t”, integrante do anexo 2. 

 

Tabela 45 – Testes para inovações tecnológicas – Grupo de Estatísticas 

INDICADOR COMPROM. 

NORMATIVO 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

tecnológica Comprometimento Fraco 31 2,9594 ,44418 ,07978 

 Comprometimento Forte 12 3,1817 ,28721 ,08291 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
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No caso do comprometimento normativo, as médias são significativamente 

diferentes a um nível de 6,3%. Pode-se dizer que, há indícios de que o comprometimento 

normativo foi afetado pelas inovações tecnológicas. O grupo com comprometimento forte na 

dimensão do comprometimento normativo sofre maior impacto médio das inovações 

tecnológicas. Essa constatação, entretanto, está com mais de 5% de chance de ser obra do 

acaso, conforme Fisher (1929 apud FIELD, 2009), logo seu resultado é relativizado. O teste 

“t”, apresentado na tabela 46, integrante do anexo 2, inclusive, confirma os elementos 

apresentados na tabela 45. 

Os dados apresentados não são suficientes para confirmar as hipóteses 2e 6 

descritas na subseção 1.2, hipóteses. Estas tentam confirmar, respectivamente: a) 

reestruturações produtivas influenciam negativamente o comprometimento; e b) principais 

mudanças tecnológicas seriam responsáveis por impactos negativos sobre o comprometimento 

dos funcionários. É o que apresenta a amostra. 

No que tange aos objetivos específicos da pesquisa, esta subseção ocupou-se de 

transitar nos seguintes pontos: Identificar os principais elementos de reestruturação produtiva 

percebidos pelos funcionários da empresa alvo; estabelecer relação entre a reestruturação 

produtiva e o comprometimento organizacional dos funcionários da empresa alvo; mapear as 

principais mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica e organizacional; e 

analisar os impactos das principais inovações tecnológicas no comprometimento 

organizacional. 

Finalmente, como forma de demonstrar em representações gráficas as inovações 

tecnológicas e seus efeitos sobre o comprometimento, relacionam-se quatro gráficos, sendo 

eles respectivamente representativos dos índices de impactos das inovações tecnológicas 

sobre o comprometimento geral, comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e 

comprometimento normativo. 

Em cada gráfico, são mensurados os efeitos sobre o que foi considerado 

comprometimento forte ou comprometimento fraco, com base na régua estabelecida contendo 

as médias possíveis, respeitando a escala Likert, no questionário aplicado. No primeiro 

gráfico representado pela figura 17, a seguir, são apresentadas as frequências com as quais as 

inovações tecnológicas impactam os grupos de comprometimento fraco ou forte.  
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Figura 5– Inovações tecnológicas: impacto sobre comprometimento geral 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Há de se perceber que a maior incidência se situa no nível acima do índice 3,00, 

mas abaixo de 3,50 e de forma equilibrada, como apresentam as colunas. Nos índices 

superiores a frequência do impacto é significativamente reduzida.  

Destaca-se o baixo impacto das inovações tecnológicas nestes níveis superiores no 

grupamento do comprometimento forte. No grupo considerado de comprometimento fraco, no 

entanto, o impacto das inovações tecnológicas é relativamente superior. Ressalte-se, ainda, 

tratar-se o gráfico do que se definiu como comprometimento geral, que representa a média 

entre dos resultados apresentados na análise dos comprometimentos afetivo, instrumental e 

normativo, encontrados nos respondentes. Analisado, entretanto a figura gráfica de número 5, 

em conjunto com as tabelas anteriores, 39 e 40, conclui-se que, a priori, o impacto das 

inovações tecnológicas sobre o grupamento considerado comprometimento geral, percebe-se 

como nulo, seja no grupo do comprometimento fraco ou do comprometimento forte. 

O gráfico da figura 6, a seguir, evidencia o baixo impacto das inovações 

tecnológicas sobre o grupo de comprometimento forte. A figura representa os indicadores de 

comprometimento afetivo. As frequências de manifestações de impacto das inovações 

tecnológicas apresentadas pelo grupo de comprometimento fraco tem grande maioria 
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concentrada até o índice 3,00, o que se pode considerar com baixa capacidade de afetar o 

comprometimento afetivo. 

 

 

Figura 6 – Inovações tecnológicas: impacto sobre comprometimento afetivo 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 
 

No tocante ao indicador de comprometimento instrumental, o gráfico representado 

pela figura 7, a seguir, caracteriza uma maior frequência de impacto das inovações 

tecnológicas sobre o grupamento considerado de comprometimento forte. Visivelmente mais 

impactado pelas inovações tecnológicas, no grupamento comprometimento forte, o indicador 

de comprometimento instrumental, sinaliza, no entanto, para grau de cuidado, mas, ainda 

dentro de limites razoáveis, ou de baixo impacto, que conforme apresentado no gráfico de 

comprometimento geral, vem a causar impacto que pode ser tido aceitável. 
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Figura 7 – Inovações tecnológicas: impacto sobre comprometimento instrumental 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011). 
 

O indicador de comprometimento normativo representa abaixo, na figura 8, o 

índice de impacto das inovações tecnológicas sobre os grupos de comprometimento forte e 

fraco. A representação gráfica registra o fato de haver maior incidência de apontamentos 

sobre o grupo de comprometimento fraco. Em análise geral, contudo, pode-se afirmar que as 

inovações tecnológicas causam maior impacto no comprometimento normativo sobre o grupo 

de comprometimento forte, conforme tabela 45. Este grupo, onde prevalece o 

comprometimento normativo, apresenta maior sensibilidade às inovações tecnológicas. 
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Figura 8 – Inovações tecnológicas: impacto sobre comprometimento normativo 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011). 
 

Os gráficos ora reproduzidos, representados pelas figuras 5, 6, 7 e, 8, sinalizam os 

diferentes níveis de impacto das inovações tecnológicas provocadas pelas reestruturações 

produtivas, sobre as diferentes formas de comprometimento (afetivo, instrumental e 

normativo), além de representar uma classe considerada de comprometimento geral – a qual 

representa o conjunto dos questionários analisados. 

Haja vista os resultados demonstrados, conclui-se que, na categoria do 

comprometimento forte, os maiores impactos das inovações tecnológicas acontecem nos tipos 

de comprometimento instrumental e normativo. Com maior saliência, estes dois alimentam o 

nível de comprometimento geral. Já o comprometimento afetivo é alvo de baixa influência 

das inovações tecnológicas, para a amostra em análise. 

Por outro lado, o grupamento representante dos que apresentam comprometimento 

fraco são mais sensíveis às inovações tecnológicas nas dimensões do comprometimento 

afetivo e normativo. 
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Resumo: Impactos das Inovações Tecnológicas sobre o Comprometimento Organizacional 

Categorias de comprometimento 
Grupo Comprometimento Fraco  

Nível de Impacto 

Grupo Comprometimento Forte  

Nível de Impacto 

Afetivo Baixo (+) Baixo 

Instrumental Baixo Baixo (+) 

Normativo Baixo Alto 

Geral Nulo Nulo 

Quadro 14 – Inovações tecnológicas versus comprometimento organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises dos resultados desta subseção 

Nota: Legenda: Alto – Nível ligeiramente superior ao nível baixo, quanto à capacidade de influenciar o 

comprometimento; Baixo – Nível de impacto com baixa capacidade de influenciar o comprometimento; Baixo 

(+) – Nível de impacto intermediário entre baixa e alta capacidade de influenciar o comprometimento; Nulo – 

Nível de comprometimento considerado sem relevância para impactar o comprometimento. 

 

 

5.4 Impactos das Principais Inovações Organizacionais no Comprometimento 

Organizacional – Resultados 

 

 

Nesta subseção procedeu-se com os testes para os impactos das inovações 

organizacionais sobre o comprometimento, da mesma forma anteriormente empregada para os 

impactos das inovações tecnológicas. 

Com base nos testes realizados, cujas apresentações gráficas estão a seguir, 

considera-se que, quanto aos possíveis impactos das inovações organizacionais sobre os 

níveis de comprometimento organizacional, não houve registro de significância estatística 

relevante passível de cruzamento. A situação repetiu-se em cada uma das dimensões, seja no 

comprometimento afetivo, instrumental ou normativo, além da medida do comprometimento 

geral. Para fins estatísticos, os registros podem ser considerados como não apresentando 

níveis de confiança adequados, ou meras coincidências. 

Desta forma, as comparações são fragilizadas tendo vista localizar-se em níveis de 

significância abaixo dos 95,0%, na forma proposta por Fisher (1925 apud FIELD 2009). 

Entretanto as análises relativas devem ser consideradas, respeitando os respectivos limites 

observados. Nota-se, por exemplo, alteração positiva, quando se trata do comprometimento 

forte, nas três dimensões, apontando para a possibilidade de virem, as inovações 

organizacionais, a afetar negativamente, em especial, o grupo dos mais comprometidos. Na 

medida em que os dados não fornecem informações suficientemente confiáveis neste sentido, 

julga-se necessário maior aprofundamento dos estudos ora realizados, o que abre espaço para 

novos estudos e pesquisas a partir deste trabalho. 



176 

 

Como na abordagem anterior, caracteriza-se na sequência tabela com os dez 

principais elementos cujos efeitos das inovações organizacionais tornam-se mais perceptíveis 

pelos os respondentes, respeitando a ordem decrescente de médias expressas. 

 

Tabela 47 – Principais impactos das inovações organizacionais 

ÍNDICES N MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DST. DESVIO 

...nas exigências de qualificação do trabalhador, 

exigindo um perfil multifuncional/generalista. 43 2,00 4,00 3,4651 ,59156 

...nas relações com os clientes. 43 1,00 4,00 3,3256 ,68037 

...estratégias de fidelização de clientes. 43 1,00 4,00 3,3023 ,74113 

...no ritmo e intensidade de trabalho, gerando 

mais estresse. 43 1,00 4,00 3,2326 ,86842 

...capacitação/desenvolvimento com foco na 

polivalência e multifuncionalidade. 43 1,00 4,00 3,2326 ,75078 

...no maior desenvolvimento de pessoal e melhor 

gestão do conhecimento. 43 1,00 4,00 3,2326 ,71837 

...a gestão participativa. 43 1,00 4,00 3,2093 ,77331 

...a qualidade total.                                                                       43 1,00 4,00 3,1860 ,76394 

...na organização do trabalho.                                                                        43 1,00 4,00 3,1860 ,69884 

...estratégias mercadológicas, ressaltando um 

novo perfil institucional e nova imagem. 43 1,00 4,00 3,1395 ,91499 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Os elementos relacionados na tabela 47negam a hipótese central deste trabalho, 

especificamente no que diz respeito a afetar negativamente o comprometimento dos 

funcionários. Quanto às hipóteses secundárias 1 e 3, relacionadas na subseção 1.2, hipóteses,  

no entanto, são confirmadas e dizem respeito à percepção dos respondentes quanto ao 

processo de reestruturação produtiva, no campo das inovações organizacionais e principais  

mudanças organizacionais implementadas. 

 

Tabela 48 – Testes para inovações organizacionais – Grupo Comprometimento Geral 

INDICADOR COMPROM. 

GERAL 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

organizacional Comprometimento Fraco 24 2,9658 ,53548 ,10930 

 Comprometimento Forte 19 2,9726 ,59280 ,13600 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Como ocorre com a relação entre o indicador de comprometimento geral e o 

índice de impacto nas inovações tecnológicas, a inovação organizacional não garante médias 

estatisticamente diferentes entre os grupos de comprometimento e apenas uma leve vantagem 

para o grupo considerado forte. Portanto, considerado o comprometimento geral, que 

representa a média das dimensões de comprometimento afetivo, instrumental e normativo, 

pode-se afirmar que praticamente não há impactos sobre os níveis de comprometimento, seja 

ele forte ou fraco, decorrentes das inovações organizacionais. 
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O teste t apresentado na tabela 49, constante do anexo 2, reforça as análises que 

confirmam o baixo impacto das inovações organizacionais sobre o grupo que representa o 

comprometimento geral. 

 

Tabela 50 – Testes para inovações organizacionais – Grupo Comprometimento Afetivo 

INDICADOR COMPROM. 

AFETIVO 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

organizacional Comprometimento Fraco 31 2,9594 ,58557 ,10517 

 Comprometimento Forte 12 2,9933 ,48842 ,14099 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Com a medida do impacto da inovação organizacional, as médias não são 

significativamente diferentes. Não há diferenças válidas entre o impacto das inovações 

organizacionais entre pesquisados menos e mais comprometidos. Entretanto, o grupo de 

comprometimento forte demonstra um impacto ligeiramente maior para as inovações 

organizacionais. O teste t, apresentado na tabela 51, constante do anexo 2, confirma, com 

diferenças médias e significâncias muito próximas, o baixo impacto das inovações 

organizacionais sobre o comprometimento afetivo. 

 

Tabela 52 – Testes para inovações organizacionais – Grupo Comprometimento Instrumental 

INDICADOR COMPROM. 

INSTRUMENTAL 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

organizacional Comprometimento Fraco 20 2,9290 ,55677 ,12450 

 Comprometimento Forte 23 3,0035 ,56294 ,11738 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

O resultado que relaciona o indicador de comprometimento instrumental ao índice 

de impacto das inovações tecnológicas se repete para o cruzamento impacto das inovações 

organizacionais e a dimensão de comprometimento instrumental. Novamente, o grupo mais 

comprometido possui média de comprometimento instrumental praticamente idêntica, mas 

um pouco maior do que o grupo de comprometimento fraco embora não haja significância 

estatística. A tabela 53, integrante do anexo 2, que apresenta o teste t para relacionar o índice 

de impacto da inovação organizacional ao nível comprometimento instrumental, confirma a 

análise apresentada a partir da tabela 52, donde se conclui pelo baixo grau de confiança 

estatística dos dados. 

Os grupos de comprometimento forte e fraco são afetados pelas inovações 

organizacionais em níveis muito próximos. Entretanto, reforça-se ainda que, em se tratando de 

comprometimento instrumental, o grupo do comprometimento forte apresenta discreta 
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diferença positiva em relação ao grupo de comprometimento fraco, sendo, portanto, mais 

afetado por inovações organizacionais. 

 

Tabela 54 – Testes para inovações organizacionais – Grupo Comprometimento Normativo 

INDICADOR COMPROM. 

NORMATIVO 
 N MÉDIA 

DST. 

DESVIO 

STD. ERRO 

MÉDIO 

Índice de impacto da inovação 

organizacional Comprometimento Fraco 31 2,9297 ,58969 ,10591 

 Comprometimento Forte 12 3,0700 ,45909 ,13253 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Em termos de impacto da inovação organizacional, sobre o comprometimento 

normativo, o fenômeno que acontece quanto ao impacto das inovações tecnológicas não se 

repete. O grupo mais comprometido possui média de comprometimento normativo 

ligeiramente superior, embora não exista significância estatística que dê suporte. Ou seja, o 

comprometimento normativo, no grupo dos mais comprometidos é mais claramente 

impactado pelas inovações tecnológicas, que pelas inovações organizacionais. O impacto das 

inovações organizacionais representa importância relativa muito próxima, seja no grupo dos 

que apresentam comprometimento forte ou comprometimento fraco. 

Os dados apresentados na tabela 55, que apresenta o teste “t”, para o grupo e que 

integra o anexo 2, não são suficientes para confirmar as hipóteses secundárias 2 e 6, 

constantes da subseção 1.2, hipóteses. Estas tentam confirmar, respectivamente: a) 

reestruturações produtivas influenciam negativamente o comprometimento; e b) principais 

mudanças organizacionais seriam responsáveis por impactos negativos sobre o 

comprometimento dos funcionários. É o que apresenta a amostra. 

No que tange aos objetivos específicos da pesquisa, esta subseção ocupou-se de 

transitar nos seguintes pontos: Identificar os principais elementos de reestruturação produtiva 

percebidos pelos funcionários da empresa alvo; estabelecer relação entre a reestruturação 

produtiva e o comprometimento organizacional dos funcionários da empresa alvo; mapear as 

principais mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica e organizacional; e 

analisar os impactos das principais inovações organizacionais no comprometimento 

organizacional. 

Assim como no encerramento da subseção imediatamente anterior, na qual se 

tratou dos impactos das inovações tecnológicas sobre o comprometimento, decidiu-se também 

que, para este espaço, se trariam os gráficos com os principais impactos das inovações 

organizacionais sobre os variados tipos de comprometimento. 
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Nos gráficos a seguir, figura 9, a reestruturação produtiva está representada pelos 

índices de inovações organizacionais, enquanto o comprometimento é medido por 

indicadores, cujos impactos variam na medida em que as inovações organizacionais são 

implantadas ou ampliadas. 

 

 

Figura 9 – Inovações organizacionais: impacto sobre comprometimento geral 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

Como analisado anteriormente, a figura 9, traz a representação gráfica dos 

próximos níveis de impactos das inovações organizacionais sobre o comprometimento geral, 

seja no grupamento do comprometimento considerado forte ou fraco, com pequena variação, 

sinalizando para um pouco mais de sensibilidade às inovações organizacionais, por parte do 

grupo de comprometimento forte. 
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Figura 10 – Inovações organizacionais: impacto sobre comprometimento afetivo 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 
 

A figura 10 apresenta a representação gráfica das inovações organizacionais e seu 

impacto sobre o comprometimento afetivo. O gráfico da figura 10 vem confirmar o que já 

fora explorado na apresentação da tabela 50.  

 

 
Figura 11 – Inovações organizacionais: impacto sobre comprometimento instrumental 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 



181 

 

A tabela 52, anteriormente apresentada, e seus elementos discutidos são aqui, na 

figura 11, representados graficamente. O comprometimento instrumental sofre baixo nível de 

impacto das inovações organizacionais, seja no grupamento dos considerados com 

comprometimento forte ou comprometimento fraco. Discreta diferença, sem significância 

estatística, aponta para maior impacto no grupo de comprometimento forte.  

 

 
 

Figura 12 – Inovações organizacionais: impacto sobre comprometimento normativo 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
 

A representação gráfica da figura 12 apresenta aspectos discutidos na 

apresentação das tabelas 54 e 55, esta última representando o teste “t”, e integrante do anexo 

2. O grupo de comprometimento forte é ligeiramente mais sensível às inovações 

organizacionais, especificamente em se tratando de comprometimento normativo. Muito 

embora os resultados também não ofereçam níveis estatisticamente confiáveis, percebe-se 

discreta relação negativa entre inovações organizacionais e comprometimento normativo. 

Nos gráficos imediatamente anteriores, representados pelas figuras 10, 11 e 12, 

estão dispostas as diferentes formas de impacto das inovações organizacionais sobre os níveis 

de comprometimento nas dimensões afetiva, instrumental e normativa. Considerando os 

índices de impactos sobre a classe de comprometimento forte, nota-se menor incidência, 

especialmente nas categorias de comprometimento afetivo e normativo. Por outro lado, para a 

categoria de comprometimento instrumental, conclui-se que os índices de impactos das 

inovações organizacionais têm mais representatividade. 



182 

 

Resumo: Impactos das Inovações Organizacionais sobre o Comprometimento Organizacional 

Categorias de comprometimento 
Grupo Comprometimento Fraco  

Nível de Impacto 

Grupo Comprometimento Forte  

Nível de Impacto 

Afetivo Baixo  Baixo 

Instrumental Baixo Baixo (+) 

Normativo Baixo Baixo (+) 

Geral Nulo Nulo 

Quadro 15 – Inovações organizacionais versus comprometimento organizacional 

Fonte: Elaboração do autor a partir das análises dos resultados desta subseção 

Nota: Legenda: Baixo – Nível de impacto com baixa capacidade de influenciar o comprometimento; Baixo (+) – 

Nível de impacto intermediário entre baixa e alta capacidade de influenciar o comprometimento; Nulo – Nível de 

comprometimento considerado sem relevância para impactar o comprometimento. 
 

Com vistas ao fechamento das duas subseções anteriores, onde foram explorados 

os respectivos impactos das inovações tecnológicas e organizacionais sobre as diferentes 

formas de comprometimento – afetivo, instrumental e normativo – e de um conjunto que esta 

pesquisa considerou como comprometimento geral, por agrupar todas as categorias para fins 

de tratamento estatístico, resolve-se apresentar a tabela 56 que se segue, a qual permite fazer 

as respectivas correlações entre os fatores sob exame. 

 

Tabela 56 – Correlações Tau de Kendall 

      IT IO CG CI CA CN 

  

IT 

CorrelationCoefficient 1 ,511
**

 0,075 0,006 -0,083 ,226
*
 

Sig. (1-tailed) . 0,000 0,244 0,479 0,231 0,021 

N 43 43 43 43 43 43 

IO 

CorrelationCoefficient   1 0,146 0,109 -0,03 0,151 

Sig. (1-tailed)   . 0,089 0,159 0,395 0,088 

N   43 43 43 43 43 

CG  

CorrelationCoefficient     1 ,609
**

 ,306
**

 ,319
**

 

Sig. (1-tailed)     . 0,000 0,003 0,002 

N     43 43 43 43 

CI 

CorrelationCoefficient       1 -0,01 0,035 

Sig. (1-tailed)       . 0,466 0,379 

N       43 43 43 

CA 

CorrelationCoefficient         1 -0,07 

Sig. (1-tailed)         . 0,274 

N         43 43 

CN 

CorrelationCoefficient           1 

Sig. (1-tailed)           . 

N           43 

Fonte: SPSS adaptada pelo autor (2011) 

Nota: * Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). ** Correlation is significant at the 0.01 level (1-

tailed).  
 

Conforme a tabela 56 note-seque, com uma significância de 5%, a inovação 

tecnológica possui correlações significativas, e elas ocorrem entre ela e a inovação 

organizacional e com o comprometimento normativo. 

A correlação entre inovação tecnológica e inovação organizacional é significante 

e positiva, com coeficiente de correlação (0,511) classificado como de correlação moderada. 

O fato de ser positivo indica que, à medida que aumentam os indicadores de inovação 
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tecnológica, também aumentam os indicadores de inovação organizacional. A conclusão é 

prevista por Grabowski e Roberts (2004), que ressaltam os impactos da tecnologia e da tarefa 

sobre a estrutura organizacional. Ainda na visão dos autores (2004), na medida em que as 

relações entre as inovações tecnológicas e organizacionais acontecem, há todo um processo de 

interação e alteração dos processos produtivos. As melhorias tecnológicas influenciam 

diretamente a forma de execução das tarefas e, neste sentido, assumem papel determinante nas 

renovações das estruturas organizacionais.  

Este aspecto também encontra amparo em Grisci (2003), para quem, ao observar a 

evolução da reestruturação produtiva no setor bancário, como, por exemplo, no que diz 

respeito ao aumento da velocidade da comunicação entre funcionários e clientes, junto com a 

elevação da capacidade de ampliação do volume destes últimos, mais a elevação do número 

de novos produtos e serviços para a sociedade, o segmento produtivo aponta para uma nova 

ordem nas relações de trabalho, diretamente relacionada às inovações tecnológicas e 

mudanças organizacionais. 

Já para Kon (2004) as mudanças impostas ao segmento bancário, objeto desta 

pesquisa, as novas tecnologias introduzidas pela informática e pela telemática, são firmemente 

utilizadas no sentido da melhoria dos desempenhos e a favor da maximização dos recursos 

disponíveis. Finalmente, a correlação apontada tem amparo no quadro sete, anteriormente 

apresentado neste trabalho e na citação seguinte: 

 

[...] Resumindo as principais características dos serviços e da inovação técnica como 

exemplos da dinâmica da reestruturação dos serviços, é possível observar alguns 

aspectos relacionados às transformações na produção de serviços, no produto, no 

consumo e nos mercados, como já visto. (KON, 2004, p. 73). 
 

A correlação entre inovação tecnológica e o comprometimento normativo possui 

coeficiente fraco (0,226), mas positivo. O que indica também uma relação linear positiva 

entre esse tipo de inovação e o comprometimento em questão. A pesquisa revela que em 

havendo aumento das inovações tecnológicas, acontece, ainda que com coeficiente fraco, um 

aumento na dimensão do comprometimento normativo. É possível que a explicação para a 

movimentação, dentro das dimensões do comprometimento aconteça em face do que prevê 

Dougherty (2004), para quem o comprometimento está diretamente ligado com a relação entre 

liberdade e responsabilidade.  

 

O comprometimento é a atividade mais problemática da inovação do produto, 

mesmo em termos de projeto. Representa a tensão entre liberdade e 

responsabilidade, que é uma das trocas mais desafiadoras, tanto na teoria como na 

prática. (DOUGHERTY, 2004, p. 346). 



184 

 

O ponto de tensão levantado por Dougherty (2004), certamente vai se fazer 

presente por ocasião das mudanças definidas por inovações tecnológicas. Desta feita, é 

razoável prevê que haja uma migração natural para o que os estudiosos consideram como 

respeito à legalidade instituída, até como forma de proteção. Dougherty (2004) considera que 

o aumento da liberdade conduz à maior produção de ideias, favorece à criação de novas 

soluções para problemas e permite realizar experiências com várias estratégias de ação. 

Durante o processo de mudança, como implantação de inovações tecnológicas, acredita-se na 

possibilidade de retração, na forma apresentada pelo resultado da pesquisa e desta correlação. 

Por outro lado, para Dougherty (2004) para ser inovadora, a organização como um todo 

precisa incorporar a tensão entre liberdade e responsabilidade. Nada obstante, em sua 

conclusão, o autor (2004), explica que as organizações adotam o modelo legalista de 

responsabilidade, haja vista a facilidade de controle, ainda que, desta forma, inibam o 

sentimento de inclusão e, assim, acabem por tornar ilegítimo o movimento de inovação, com 

efeitos negativos sobre o comprometimento. 

A correlação significante entre o comprometimento geral e as três dimensões do 

comprometimento já era esperada, visto que, a primeira é decorrente da soma das demais. 

As demais correlações têm coeficientes classificados como muito fracos. No 

entanto, é interessante notar que o comprometimento afetivo apresentou coeficientes 

negativos com todas as demais variáveis (excetuando o comprometimento geral). O que 

indicaria, caso fossem significativos, que, à medida que aumentasse a inovação tecnológica ou 

a inovação organizacional, diminuiria o comprometimento afetivo e, à medida que 

aumentasse o comprometimento normativo ou instrumental, o comprometimento afetivo 

também seria reduzido. Estes aspectos representam, apesar de correlações com coeficientes 

fracos, relevante importância para novas investigações, sobretudo, porque dizem respeito ao 

tipo de comprometimento, em geral, mais buscado pelas organizações. Os resultados 

sugeridos por estas últimas correlações sugerem razoável importante nível de cuidado por 

parte da empresa pesquisada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Analisando os resultados, chega-se a algumas conclusões, comentadas na 

sequência. Por oportuno, ressalta-se, que grande parte dos dados colhidos exibe amostra com 

índice de significância acima de 5%, resultando, por definição, que o grau de confiança se 

encontra abaixo de 95%. Este aspecto, contudo, não invalidou os apontamentos feitos e, 

efetivamente, contribuem para a base de novas pesquisas, com vistas a maior aproximação 

dos fatores tratados, de modo a permitir melhor compreensão dos fenômenos sociais 

envolvidos na pesquisa. 

A tabela 56, vista há pouco, foi concebida com o objetivo de permitir as 

correlações entre os quatro grupos criados para o comprometimento (afetivo, instrumental, 

normativo e geral) e os respectivos índices de impacto das inovações tecnológicas e inovações 

organizacionais. As áreas sombreadas representam os cruzamentos em analise.  

 

 

6.1 Sobre Comprometimento Organizacional Afetivo 

 

 

No que tange às correlações feitas envolvendo o comprometimento afetivo, 

embora com baixa significância estatística, quando cruzadas com inovações tecnológicas e 

inovações organizacionais, revelaram correlações negativas, respectivamente, em -8,3% e -

3,0%.Isto posto, pode-se afirmar, mesmo com baixo impacto, na medida em que aumentam as 

inovações tecnológicas, elas afetam negativamente em -8,3% o grau de comprometimento 

afetivo dos funcionários para com os objetivos organizacionais. A situação repete-se com as 

inovações organizacionais, pois, embora com menor impacto, -3%, também promovem 

variação negativa no comprometimento afetivo dos pesquisados. 

Em assim sendo, conquanto não apresente segurança estatística, considerando a 

relevância do comprometimento afetivo dos funcionários para qualquer organização, 

compreende-se a importância de uma maior investigação específica. Para Ferreira (2007), o 

vínculo afetivo para com a organização aumenta na medida em que os empregados percebem 

a empresa também comprometida com ela própria; o comprometimento afetivo é percebido 

como apego e envolvimento, no qual acontece identificação com a organização. 
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Parece, à primeira vista, considerando o público-alvo da pesquisa, haver uma 

migração dos níveis de comprometimento afetivo para comprometimento normativo, sempre 

quando acontecem movimentos de reestruturação introdutores de inovações, sejam 

tecnológicas ou organizacionais. 

 

 

6.2 Sobre Comprometimento Organizacional Instrumental 

 

 

Já no que diz respeito ao comprometimento instrumental, os testes realizados, 

tomando por base as relações das reestruturações produtivas, tanto nas inovações 

tecnológicas, quanto nas inovações organizacionais, apresentaram baixos níveis de influência 

sobre a dimensão instrumental do comprometimento dos funcionários. A dimensão do 

comprometimento instrumental não apresenta variação que justifique maior aprofundamento. 

 

 

6.3 Sobre Comprometimento Organizacional Normativo 

 

 

Em se tratando de comprometimento normativo, com significância de no máximo 

5%, é possível perceber a existência de correlação entre o impacto causado pela inovação 

tecnológica nesta dimensão do comprometimento. Há, entretanto, correlação positiva e fraca 

(22,6%). Isso significa que, quanto maior é o impacto com a inovação tecnológica, maior é o 

nível de comprometimento normativo. É considerável perceber, contudo, que com a 

existência de uma relação positiva entre inovação tecnológica e comprometimento normativo, 

este tende a crescer na medida em que são ampliadas as estratégias adotantes de mais 

inovações tecnológicas.  Este representa um dos mais importantes achados desta pesquisa. 

Não se pretende fazer juízo de valor, sobretudo, porque pouco se conhece das 

estratégias e objetivos da organização pesquisada. Vale ressaltar, porém, que, para vários 

autores citados neste trabalho, o comprometimento normativo representa aquele mediante o 

qual o vinculo do empregado para com os objetivos organizacionais acontece por meio de 

pressões normativas. (FERREIRA, 2007). 

A uma significância de no máximo 10%, representativa do nível de confiança 

acima de 90%, é possível estabelecer correlação entre as inovações organizacionais e o grau 
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de comprometimento, novamente, na dimensão normativa, bem como no bloco que se decidiu 

chamar de comprometimento geral (a soma do obtido nas três dimensões). Esta observação 

reforça a tendência de que, positivamente, tanto inovações tecnológicas, quanto inovações 

organizacionais promovem, em certa medida, a elevação do nível de comprometimento 

normativo. A correlação apurada neste caso fica em 15,1% para o comprometimento 

normativo e em 14,6% a medida de correlação com o comprometimento geral. Cabe ressaltar 

que se trata de correlacionamentos em níveis considerados fracos. Contudo, os resultados 

sinalizam para maior impacto sobre os níveis de comprometimento normativo, positivamente, 

como apresentado em seção própria. A análise do resultado indica aumento do grau de 

comprometimento normativo, na medida em que há elevação das inovações tecnológicas. 

Por outro lado, os mesmos resultados apontam para uma redução dos níveis de 

comprometimento afetivo, à proporção do aumento das inovações tecnológicas. Este aspecto, 

em especial, pode consistir elemento importante para outras observações acadêmicas ou ainda 

por parte da empresa pesquisada. Reforça-se, contudo, a ideia de não ser possível fazer 

generalizações, porquanto se tratar de uma amostra limitada e resumida à determinada cidade 

de atuação da Empresa (Fortaleza - CE), com participação em todos os estados da Federação. 

Porém, Tanto quanto as inovações tecnológicas impactam as dimensões do 

comprometimento, as inovações organizacionais também o fazem. Notadamente se repete a 

relação positiva entre inovações organizacionais e comprometimento normativo. Na medida 

em que as inovações são adotadas, há certo aumento no nível de comprometimento nesta 

dimensão. O inverso acontece, mesmo que de forma mais suave, quando se trata do 

comprometimento afetivo, pois ele varia negativamente ao crescimento das inovações 

organizacionais. 

 

 

6.4 Sobre Comprometimento Organizacional Geral, sobre Hipóteses e Encerramento 

 

 

Tendo tratado de cada dimensão do comprometimento, afetiva, instrumental e 

normativa, cabe registrar que o quarto elemento criado por este trabalho de pesquisa, que 

adotou o cognome de comprometimento geral e que veio a representar a soma das efetivas 

dimensões, apresentou resultado que representa a negação da hipótese central, que defendia a 

posição de que as mudanças provocadas pelas reestruturações produtivas afetariam 
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negativamente o comprometimento dos funcionários da Empresa pesquisada. A hipótese 

central desta pesquisa é, portanto, nula. 

As pesquisas refutam esta hipótese. No geral, esta é uma hipótese nula. Em alguns 

aspectos, entretanto, cabe apuração acurada ou até revisão de estratégias, caso a Empresa 

pesquisada julgue necessário. Trata-se aqui de aspectos apontados na pesquisa, como 

possibilidade de maior grau de participação das pessoas nas decisões e estratégias, maior 

liberdade, autonomia e responsabilidade (empowerment) ou ainda minimização da sobrecarga 

de trabalho, entre outros achados. Contudo, pode-se garantir que as reestruturações produtivas 

introduzidas pela organização não afetam negativamente o comprometimento organizacional, 

considerando o universo pesquisado. O resultado, portanto, dado o seu universo limitado, não 

admite generalizações. 

Em se tratando de cada uma das hipóteses secundárias, cabem comentários 

próprios, para fins de esclarecimentos finais: 

A primeira das hipóteses secundárias trata da reestruturação produtiva como 

responsável pela introdução de novos elementos, que alteram os processos produtivos e que 

são percebidos pelos funcionários. Esta hipótese é absolutamente aceita pela pesquisa, 

conforme se pode perceber nos resultados expostos. Tanto há a introdução de novos 

elementos, seja por meio das inovações tecnológicas ou organizacionais, quanto estes são 

percebidos e, em parte, aceitos pelos funcionários. Em determinada medida as reestruturações 

produtivas, sendo inovações organizacionais ou tecnológicas, são absorvidas pelos 

respondentes, sinalizando para a possibilidade de a Empresa pesquisada se valer de boas 

técnicas de gestão, de modo a facilitar o entendimento dos funcionários e, por conseguinte, a 

introdução das mudanças necessárias. 

Já a segunda hipótese secundária, vem afirmar a relação direta e negativa entre a 

reestruturação produtiva e as três dimensões do comprometimento. Esta hipótese não foi 

plenamente confirmada pela pesquisa. Em medidas variadas, a reestruturação produtiva 

demonstra efeitos diversos sobre o comprometimento, em suas dimensões afetiva, 

instrumental e normativa. Os dados sugerem certo afastamento dos níveis de 

comprometimento da dimensão afetiva, para as demais dimensões, com ênfase para a 

dimensão normativa.  Não há elementos suficientes para garantir a afirmação de que as 

reestruturações produtivas afetem negativamente os níveis de comprometimento dos 

funcionários da Empresa pesquisada. 

A pesquisa demonstrou que a depender do grupo a que pertença o funcionário, se 

de comprometimento forte ou fraco, ou da relação com as variadas dimensões de 
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comprometimento, se afetiva, instrumental ou normativa, o nível de impacto se apresenta em 

formas e medidas diferentes, e que nem sempre pode ser percebido como negativo. A situação 

percebida na amostra sinaliza para a possibilidade de os funcionários adotarem nível de 

comprometimento muito mais ligado às normas e exigências legais. Situação próxima da 

sugerida por Senge (2006)quando afirma que 90% dos casos, o que passa por 

comprometimento é apenas aceitação. Este é um aspecto, o qual, em certa medida, pode vir a 

interessar à Empresa pesquisada, especialmente quanto às suas perspectivas de 

comprometimento ancorando o desempenho no longo prazo. 

A terceira hipótese secundária sinaliza para as principais mudanças 

implementadas no campo das inovações organizacionais. Esta se trata de hipótese confirmada 

pela pesquisa. Os levantamentos efetuados pelo trabalho de campo mostraram que os 

funcionários da Empresa-alvo identificam as medidas adotadas no campo das inovações 

organizacionais. No mesmo diapasão foram percebidas as mudanças adotadas sob a égide das 

inovações tecnológicas, tratadas na hipótese secundária quatro, que concluía que as principais 

mudanças implementadas no campo da inovação tecnológica são a automação de processos de 

atendimento a clientes, automação de processos internos, aumento dos meios de comunicação 

disponíveis e elevação das possibilidades de controles internos. Esta hipótese também foi 

confirmada pela pesquisa. 

Por outro lado, as hipóteses secundárias de números cinco e seis defendem o 

entendimento de que as principais inovações tecnológicas ou organizacionais, 

respectivamente, impactam negativamente o comprometimento dos funcionários da Empresa 

pesquisada em todas as dimensões, seja afetiva, instrumental ou normativa. As hipóteses 

testadas foram consideradas nulas. A afirmação não se confirmou plenamente, à luz dos dados 

analisados a partir da amostra. Objetivamente, não há elementos estatísticos suficientes para 

suportar as hipóteses.  

Apesar de se perceber, no geral, que os níveis de comprometimento não são 

afetados negativamente, não se pode afirmar que estes não estejam sendo ajustados em função 

das inovações tecnológicas e organizacionais implementadas pela Empresa pesquisada ao 

longo do tempo. Cabe, contudo, registrar a existência de sinais de que a organização procede 

aos ajustes, adotando critérios, a priori, transparentes, conferindo, desta forma, maior 

compreensão por parte dos funcionários. 

Ao que se percebe, a priori, a Organização pesquisada vem conduzindo os 

processos de mudanças de modo que os interesses e expectativas das partes, capital e trabalho, 

sejam suficientemente atendidas. Além de todos os aspectos já comentados, é possível prevê 
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que, em grande parte, os impactos das inovações sejam atenuados pelas formas alternativas de 

remuneração variável adotada, com parte dos lucros contabilizados ao final de cada semestre, 

ser distribuída a todos os funcionários da Empresa, com regras dinâmicas, inclusive discutidas 

com as representações das lideranças sindicais e do Estado, principal acionista. 

Esta observação não apresenta qualquer propósito reducionista das características 

relacionadas à condução das mudanças. Pretende-se, contudo, chamar a atenção para os 

aspectos comuns às estratégias que surtem grandes efeitos positivos no curto prazo. Sugere-

se, desta forma, um olhar mais cuidadoso com o comprometimento das pessoas, enxergando-

as como seres que têm necessidades e valores particulares, que apresentam diferenças e 

limitações, inclusive de ordem física e emocional. É razoável, em última análise, investigar 

como se encontram os índices de afastamentos por licença de saúde, absenteísmos e doenças 

do trabalho. Tais questões podem impactar negativamente o desempenho da Organização 

pesquisada no longo prazo. 

Ainda nesta passagem pelas conclusões deste trabalho de pesquisa, cabe o 

apontamento quanto às preocupações com as relações estabelecidas entre a organização e os 

organismos representantes dos trabalhadores. Ao longo desta dissertação há claras 

manifestações contrárias ao movimento de reestruturação produtiva, em face da forma como 

são realizadas, especialmente com prejuízos para as classes trabalhadoras, quer sejam em 

redução de postos de trabalho, redução de qualidade de vida ou influências negativas sobre a 

massa salarial. 

Os elementos analisados na seção de número cinco, que trata dos impactos da 

reestruturação produtiva no comprometimento organizacional, nada obstante permitir 

avaliações específicas acerca de determinados aspectos particulares, correlacionando-se com 

os níveis de comprometimento, permitirem entendimentos pontuais reversos, no geral não são 

apresentados números estatisticamente suficientes para embasar a afirmação que sustenta as 

hipóteses secundárias, em especial as de números 5 e 6, que consideram que as inovações 

tecnológicas ou organizacionais provocam impacto negativo sobre as dimensões do 

comprometimento, afetivo, instrumental e normativo. 

Como remate, independentemente dos níveis de impactos provocados por 

inovações tecnológicas ou inovações organizacionais, cabe dizer que são significativamente 

fortes os níveis de comprometimento dos funcionários da Empresa pesquisada, considerando 

os resultados apontados pelos respondentes desta pesquisa, especialmente nas dimensões 

afetiva e normativa e, em menor escala na dimensão instrumental. O elevado grau de 
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comprometimento dos empregados do banco, percebido nesta pesquisa, representa ativo 

imensurável. 

Este trabalho não se encerra em si próprio, mas tem o interesse de contribuir para 

despertar o interesse por novas pesquisas que permitam esclarecer aspectos que, porventura, 

não foram suficientemente explorados ou esclarecidos. Pode ser um ponto de partida para 

investigações novas e mais profundas. Estas conclusões confirmam que todos os objetivos, 

incialmente listados nesta dissertação foram amplamente atingidos. Contudo, procura-se, com 

efeito, reforçar a lógica de continuidade das investigações por meio de outras e novas 

pesquisas, haja vista tratar-se de fenômenos de caráter social, aos quais se entende razoável o 

emprego permanente de energias. 

Sendo assim, de modo geral, pode-se afirmar que, com base na pesquisa realizada 

junto aos funcionários da empresa Alfa, integrante do segmento bancário, com participação 

nacional, na amostra colhida na cidade de Fortaleza – CE, não foi possível identificar 

impactos negativos significantes, objeto das reestruturações produtivas, sejam por inovações 

tecnológicas, ou inovações organizacionais sobre os níveis gerais de comprometimento dos 

funcionários. 

Enfim, nada obstante às observações pontuais, apresentadas ao longo das seções 

anteriores, pode-se concluir que, de modo geral, as reestruturações produtivas, sejam elas 

inovações tecnológicas ou inovações organizacionais, não necessariamente causam impactos 

negativos sobre os níveis de comprometimento dos funcionários, na forma prevista pela 

hipótese central desta pesquisa. Ou seja, a hipótese central, objeto deste trabalho, pode ser 

considerada nula. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Carta da UFC solicitação de acesso para a pesquisa 

 

      Fortaleza, 18 de novembro de 2010. 

Ao  

Banco Alva S/A 

Gerencia Regional de Gestão de Pessoas 

Fortaleza - CE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PESQUISADORES – Vimos apresentar o Sr. Paulo 

Williams Rocha da Silva, aluno do Mestrado Profissional em Administração e Controladoria 

– MPAC, da UFC/FEAAC. 

 

Referido pesquisador está desenvolvendo estudos sobre comprometimento 

organizacional no contexto da reestruturação produtiva, no âmbito da linha de pesquisa 

Estudos Organizacionais e Gestão de Pessoas, sob orientação do professor doutor Augusto 

Cézar de Aquino Cabral. 

Em vista disso, vimos solicitar que o referido pesquisador seja recebido nessa 

organização, ocasião em que detalhes sobre o estudo e a metodologia a ser empregada 

poderão ser explicitados. De antemão, queremos ressaltar a natureza iminentemente 

acadêmica do estudo em desenvolvimento, bem como garantir o sigilo das informações 

obtidas, caso V.Sª. assim determine.  

Certos do atendimento do nosso pleito, queremos, finalmente, assegurar-lhes 

de que os resultados da pesquisa em tela serão compartilhados com essa organização, ao 

mesmo tempo em que permanecemos à sua disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. AUGUSTO CÉZAR DE A. CABRAL 

Coordenador do PPAC/FEAAC/UFC 

 (cabral@ufc.br - 86031141) 

 

mailto:sfsf@uol.com.br
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APÊNDICE B – Carta dirigida pelo autor à empresa pesquisada 

 

     Fortaleza (CE), 10 de novembro de 2010 

Ao 

Banco Alfa S.A.  

Gerencia Regional de Gestão de Pessoas  

Fortaleza (CE) 

 

Sr. Gerente Geral, 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES PARA TRABALHOS ACADÊMICOS – 

Venho por meio desta solicitar autorização para realizar pesquisa junto a funcionários desse 

Banco, a fim de subsidiar elaboração de dissertação de Mestrado, que estou realizando na 

Universidade Federal do Ceará, conforme pode ser constatado no Atestado de Matrícula em 

anexo. 

Na qualidade de funcionário aposentado do Banco, tenho o interesse em pesquisar 

elementos importantes, que relacionam o processo de Reestruturação Produtiva com os níveis 

de Comprometimento das pessoas. 

O tema do meu trabalho, cuja cópia também encaminho em anexo é: 

Relacionando reestruturação produtiva e comprometimento: Estudo de caso de um banco em 

Fortaleza. 

Por oportuno, explicito que deixo de apresentar o projeto de pesquisa, 

substituindo-o por um produto mais amplo, onde já constam elementos fundamentais da 

pesquisa, especialmente no que diz respeito à fundamentação teórica do trabalho 

Conforme orientação normativa, também apresento em anexo o Atestado de 

Matrícula, que comprova o vínculo com a Universidade Federal do Ceará, além do Termo de 

Compromisso. 

Certo de que contarei com a autorização e o apoio dessa gerência, aguardo 

informações. 

Grato. 

 

_____________________________________ 

PAULO WILLIAMS ROCHA DA SILVA 

CPF: 223.528.994-00 
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APÊNDICE C – Termo de Compromisso – Trabalhos Acadêmicos 

 

TERMO DE COMPROMISSO - Trabalhos Acadêmicos 

 

Eu, Paulo Williams Rocha da Silva, estudante do curso de Mestrado Profissional 

em Administração e Controladoria – Área de concentração: Gestão Organizacional, solicito 

autorização para realização de pesquisas vinculadas ao Banco Alfa S.A. 

Em decorrência da utilização dessas informações, comprometo-me a: 

 

a) preservar o nome dos pesquisados; 

b) não citar no trabalho final (monografia, dissertação ou tese) e em apresentações 

o nome do Banco Alfa; e 

c) franquear ao Banco Alfa, após a conclusão, os dados apurados e o relatório de 

pesquisa. 

 

Em assim, firmo o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, para um só 

efeito, na presença das testemunhas abaixo, ficando uma via em meu poder e outra para 

arquivo do Banco Alfa.  

  

Fortaleza (CE), 14 de outubro de 2010. 

Local e data 

   

__________________________________________________ 

Paulo Williams Rocha da Silva – CPF: 223.528.994-00 

   

Testemunhas: 

   

___________________________________________________  

Nome/CPF 

 

  

___________________________________________________ 

Nome/CPF  
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APÊNDICE D – Declaração de Compromisso I 

 

    

Fortaleza (CE), 19 de novembro de 2010 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Com vistas ao cumprimento às exigências regulamentares, e de modo a confirmar 

o pedido de informações para fins de trabalho acadêmico, declaro o compromisso de cessão, 

ao Banco Alfa, de uma cópia do relatório final elaborado da dissertação de mestrado que 

realizo junto à Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

 

 

 

Paulo Williams Rocha da Silva 

CFP: 223.528.994-00 

Id.: 1.599.719 SSP-PE 
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APÊNDICE E – Declaração de Compromisso II 

     

Fortaleza (CE), 19 de novembro de 2010 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

 

 

Com vistas ao cumprimento às exigências regulamentares, e de modo a confirmar 

o pedido de informações para fins de trabalho acadêmico, declaro o compromisso de 

utilização das informações apenas no âmbito do projeto de pesquisa apresentado projeto 

este que faz parte da minha titulação em curso de Mestrado em Administração e 

Controladoria, que realizo junto à Universidade Federal do Ceará – UFC. 

 

 

 

 

Paulo Williams Rocha da Silva 

CFP: 223.528.994-00 

Id.: 1.599.719 SSP-PE 
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APÊNDICE F – Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

PERFIL DO RESPONDENTE 

FORMAÇÃO TEMPO DE BANCO 

Ensino Médio (    ) Até 10 anos (    ) 

Graduação (    ) Até 20 anos  (    ) 

Especialização/ MBA (    ) Acima de 20 anos (    ) 

Mestrado (    ) CARGO/ FUNÇÃO 

Doutorado (    ) Execução (    ) 

IDADE Gerência Média (    ) 

Até 30 anos (    ) Administrador (    ) 

Até 40 anos (    ) SEXO 

Até 50 anos (    ) Feminino (    ) 

Até 60 anos (    ) Masculino (    ) 

 

Leia atentamente cada afirmação abaixo. Avalie o que pensa sobre seu trabalho e 

acerca de a organização onde trabalha, indicando com um “X” a opção que melhor expressa 

sua opinião.    

 

DT – Discordo Totalmente CP – Concordo em Parte 

DP – Discordo em Parte CT – Concordo Totalmente 

NDC – Não Concordo e não Discordo  

 

FORMAS DE COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Indicadores de Comprometimento Instrumental Escores de Frequências 

Indicadores de Comprometimento Afetivo 
Escores de Frequências 

DT DP NCD CP CT 

1) Eu seria muito feliz em dedicar o resto da minha carreira nesta Instituição.      

2) Eu realmente sinto os problemas da Instituição como se fossem meus.      

3) Eu não sinto forte senso de integração com minha Instituição.      

4) Eu não me sinto emocionalmente vinculado a esta Instituição.      

5) Eu não me sinto uma pessoa de casa em minha Instituição.      

6) Esta Instituição tem um imenso significado pessoal para mim.      
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DT DP NCD CP CT 

1) Na situação atual, ficar com minha Instituição é na realidade uma 

necessidade tanto quanto um desejo. 
     

2) Mesmo se eu quisesse, seria muito difícil eu deixar minha Instituição agora.      

3) Se eu decidisse deixar minha Instituição agora, minha vida ficaria bastante 

desestruturada. 
     

4) Eu acho que teria poucas opções se deixasse esta Instituição.      

5) Se eu já não tivesse dado tanto de mim nesta Instituição, eu poderia 

considerar trabalhar em outro lugar. 
     

6) Uma das poucas consequências negativas de deixar esta Instituição seria a 

escassez de opções imediatas. 
     

Indicadores de Comprometimento Normativo 
Escores de Frequências 

DT DP NCD CP CT 

1) Eu não sinto nenhuma obrigação de permanecer nesta Instituição.      

2) Mesmo se fosse vantagem para mim, eu sinto que não seria certo deixar 

minha Instituição agora. 
     

3) Eu me sentiria culpado se deixasse minha Instituição agora.      

4) Está Instituição merece minha lealdade.      

5) Eu não deixo minha Instituição agora porque eu tenho uma obrigação moral 

com as pessoas daqui. 
     

6) Eu devo muito à minha Instituição.      

Fonte: Adaptado – escala de comprometimento organizacional (Mowday, Steers e Porter, 1979). 

 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SEUS IMPACTOS NO COMPROMETIMENTO 

 

Ao longo dos últimos 10 anos, o banco adotou 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, como por 

exemplo: 

OCORRÊNCIA  
GRAU DE IMPACTO SOBRE MEU 

ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

SIM NÃO  ALTO MÉDIO BAIXO NENHUM 

1) ...novas tecnologias de comunicação e 

informação. 
  

 

    

2) ...adoção de máquinas de autoatendimento.   
 

    

3) ...oferta de serviços de “home banking‟, via 

internet. 
  

 

    

4) ...programas de educação corporativa, com 

tecnologias de informática. 
  

 

    

5) ...cursos e treinamentos na modalidade de 

ensino a distancia, mediante a internet/intranet. 
  

 

    

6) ...videoconferências e reuniões, mediante 

internet/intranet. 
  

 

    

7) ...intranet, para processamento de trabalho, 

comunicação e controle de atividades. 
  

 

    

8) ...softwares especializados no campo de 

operações bancárias. 
  

 

    

9) ...automação de processos de aberturas de 

contas de clientes. 
  

 

    

10) ...concessão de créditos de formas automáticas 

– liberação e uso a critério dos clientes. 
  

 

    

Ao longo dos últimos 10 anos, as INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS adotadas pelo banco tiveram 

impacto significativo... 

OCORRÊNCIA  
GRAU DE IMPACTO SOBRE MEU 

ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

SIM NÃO  ALTO MÉDIO BAIXO NENHUM 

11) ...na organização do trabalho.   
 

    

12) ...na qualificação do trabalhador, exigindo um 

perfil multifuncional. 
  

 

    

13) ...nos níveis de emprego, gerando mais 

postos. 
  

 

    

14) ...nos níveis de emprego, gerando menos   
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postos. 

15) ...no aumento da  remuneração dos 

funcionários. 
  

 

    

16) ...na autonomia, concedendo mais poder 

decisório. 
  

 

    

17) ...no ritmo e intensidade de trabalho, gerando 

mais estresse. 
  

 

    

18) ...na participação em decisões operacionais.   
 

    

19) ...na participação em decisões 

estratégicas/estabelecimento de metas. 
  

 

    

20) ...nas relações de poder, aproximando as 

pessoas. 
  

 

    

21) ...na redução da especialização dos 

empregados, que passam a ter menos controle 

sobre o trabalho. 

  
 

    

22) ...na oferta de produtos, viabilizando as 

operações de um banco múltiplo. 
  

 

    

23) ...na padronização do atendimento, em 

especial, para o segmento de baixa renda. 
  

 

    

24) ...na personalização do atendimento, em 

especial, para o segmento de média/alta renda – 

segmentação de mercado. 

  
 

    

25) ...na flexibilização da jornada de trabalho.   
 

    

26) ...na reestruturação da hierarquia, com 

eliminação de chefias intermediárias. 
  

 

    

27) ...na adoção de controles mais rígidos, 

automatizados e vinculados a metas. 
  

 

    

28) ...nos processos de nomeações para cargos 

comissionados e promoções para novos cargos 

e/ou níveis superiores. 

  
 

    

Fonte: Adaptado – (ORIENTADOR; AUTOR 2011). 

 

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS E SEUS IMPACTOS NO 

COMPROMETIMENTO 

 

Ao longo dos últimos 10 anos, o banco adotou 

INOVAÇÕES ORGANIZACIONAIS, como por 

exemplo:  

OCORRÊNCIA  
GRAU DE IMPACTO SOBRE MEU 

ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

SIM NÃO  ALTO MÉDIO BAIXO NENHUM 

1) ...a qualidade total.        

2) ...a gestão participativa.        

3) ...a terceirização.        

4) ...a reengenharia.        

5) ...estratégias de fidelização de clientes.        

6) ...estratégias mercadológicas, ressaltando um 

novo perfil institucional e nova imagem. 
       

7) ...redefinição de seu foco estratégico.        

8) ...capacitação/desenvolvimento com foco na 

polivalência e multifuncionalidade. 
       

9) ...programa de aprendizagem organizacional.        

10) ...empowerment (estratégias de 

“empoderamento” – mais alçadas e poder 

decisório). 

       

11) ...gestão por competências.        

12) ...gestão de desempenho por metas.        

13) ...estratégias de relacionamento com 

sindicato. 
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14) ...uso da meritocracia nas promoções e 

crescimentos nas carreiras profissionais. 

       

Ao longo dos últimos 10 anos, as INOVAÇÕES 

ORGANIZACIONAIS adotadas pelo banco 

tiveram impacto significativo...  

OCORRÊNCIA  
GRAU DE IMPACTO SOBRE MEU 

ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

SIM NÃO  ALTO MÉDIO BAIXO NENHUM 

1) ...na organização do trabalho.        

2) ...nas exigências de qualificação do 

trabalhador, exigindo um perfil 

multifuncional/generalista. 

       

3) ...nos níveis de emprego, gerando mais 

postos. 
       

4) ...nos níveis de emprego, gerando menos 

postos. 
       

5) ...na adoção de formas flexíveis de 

remuneração, com ganhos para o trabalhador. 
       

6) ...na autonomia, concedendo mais poder 

decisório. 
       

7) ...no ritmo e intensidade de trabalho, gerando 

mais estresse. 
       

8) ...na participação em decisões operacionais.        

9) ...na participação em decisões 

estratégicas/estabelecimento de metas. 
       

10) ...nas relações de poder, aproximando as 

pessoas. 
       

11) ...no trabalho, gerando instabilidade e 

insegurança. 
       

12) ...na redução de custos operacionais.        

13) ...na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados. 
       

14) ...na organização da instituição e do trabalho.        

15) ...nas relações com os clientes.        

16) ...nas relações com o mercado como um todo.        

17) ...na determinação de um novo foco 

estratégico. 
       

18) ...no desenvolvimento de novos atributos 

profissionais, como flexibilidade e polivalência. 
       

19) ...no maior desenvolvimento de pessoal e 

melhor gestão do conhecimento. 
       

20) ...mapeamento das competências e plano de 

carreiras. 
       

21) ...na adoção de controles mais rígidos, 

automatizados e vinculados a metas. 
       

22) ...no enfraquecimento do movimento sindical.        

23) ...na precarização da qualidade de vida no 

trabalho. 
       

24) ...uso da meritocracia nas promoções e 

crescimentos nas carreiras profissionais. 
       

Fonte: Adaptado – (ORIENTADOR; AUTOR 2011). 
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APÊNDICE G - Material de Apoio às Interpretações Estatísticas 

 

 

CORRELAÇÃO 

 

Coeficiente de Correlação (r) - medida do grau de associação entre duas 

características a partir de uma série de observações.  

 

 

Grau de associação 

máximo: 

 

    

r = 1 (diretamente 

proporcional) 

  
r = -1 (inversamente 

proporcional) 

   

Teste de hipótese: H0 : r=0 (Coeficiente de correlação = 0, ou seja, não existe 

correlação). 

Estatística de teste: 

 

e sob H0 , t tem distribuição t-Student com (n-2) graus de liberdade (gl). 

n = número de casos (qtde de entrevistados). 

Nota: este teste verifica se o r obtido é diferente de zero. 

Interpretação do coeficiente de correlação 

O valor de está sempre entre        e        , com correspondendo à não 

associação.  
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Usamos o termo correlação positiva quando , e nesse caso à medida que 

cresce também cresce , e correlação negativa quando , e nesse caso à medida que 

cresce, decresce (em média).  

Quanto maior o valor de (positivo ou negativo), mais forte a associação. No 

extremo, se ou então todos os pontos no gráfico de dispersão caem 

exatamente numa linha reta. No outro extremo, se  não existe nenhuma associação 

linear.  

O seguinte quadro fornece um guia de como podemos descrever uma correlação 

em palavras dado o valor numérico. É claro que as interpretações dependem de cada contexto 

em particular.  

 

 

Note que correlações não dependem da escala de valores de ou . (Por 

exemplo, obteríamos o mesmo valor se medíssemos altura e peso em metros e kilogramas ou 

em pés e libras.)  

OBS: No nosso caso, x seria uma das cidades e y seria a outra. 

 

Para complementar: 

 

O coeficiente de correlação de Pearson calcula-se segundo a seguinte fórmula: 

 

 

 

onde e são os valores medidos de ambas as variáveis. Para 

além disso 
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e 

 

são as médias aritméticas de ambas as variáveis. 

 

TESTE T:  

 

Teste estatístico paramétrico, que é usado para calcular a diferença entre médias 

de dois grupos. Parte-se da suposição de que as amostras em estudo. Neste caso, compara-se o 

impacto das inovações tecnológicas ou organizacionais com os níveis de comprometimento 

nas três dimensões: afetiva, instrumental e normativa, além do grupo de comprometimento 

geral, que representa o conjunto do apurado em cada dimensão, desejando-se verificar se 

existe alguma diferença significativa entre os grupos em análise.  

A Hipótese Estatística formulada para cada variável consiste de:  

 

  - Hipótese nula - H0: quando não há diferença significativa entre as médias dos 

grupos estudados, significando que quaisquer diferenças observadas são meramente devidas à 

flutuações das amostras provenientes da mesma população.  

- Hipótese alternativa - H1: quando há diferença entre as médias dos grupos.  

  

Ao testar cada hipótese para as variáveis objeto de análise, estabeleceu-se o nível 

de significância do teste. Esse nível de significância fornece a probabilidade máxima com a 

qual se está disposto a correr o risco, de cometer um erro de rejeitar uma hipótese nula quando 

na realidade ela é verdadeira. Na prática os valores usuais são de 0,05 (5%) e 0,01 (1%), onde 

associam-se 95% e 99% de confiança de tomar-se uma decisão acertada. 

Valor t (calculado): 
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Onde S
2
 é a variância das amostras. 

 

VALOR-P OU P-VALOR: 

O valor p 

 

Definição: é o nome que se dá à probabilidade de se observar um resultado 

tão ou mais extremo que o da amostra, supondo que a hipótese nula seja verdadeira: 

 

p = P(Z>z | H0) 

 

Em outras palavras, p é a probabilidade de, supondo que a hipótese nula seja 

verdadeira, observar-se o valor registrado em um experimento por acaso. 

Note que o valor p é calculado com base na amostra, enquanto que é o maior 

valor p que leva à rejeição da hipótese nula. 

 

Interpretação do resultado 

 

 Valor p próximo de 0 - Um indicador de que a hipótese nula é falsa.  

 Valor p próximo de 1 - Não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese 

nula.  

 Normalmente considera-se um valor p de 0,05 como o patamar para avaliar a 

hipótese nula. Se o valor p for inferior a 0,05 podemos rejeitar a hipótese nula. Em caso 

contrário, não temos evidência que nos permita rejeitar a hipótese nula (o que não significa 

automaticamente que seja verdadeira). Em situações de maior exigência é usado um valor p 

inferior a 0,05. 

 

Adotando uma significância de 0,05 (5%) podemos interpretar com o auxílio da 

tabela abaixo: 

Significância Estatística, conforme o valor de P 

Valor de P Significado 

>0,05 Não significante 

0,01 a 0,05 Significante 

0,001 a 0,01 Muito significante 

<0,001 Extremamente significante 
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Em Estatística, um resultado é significante se for improvável que tenha ocorrido 

por acaso, caso uma determinada hipótese nula seja verdadeira, mas não sendo improvável 

caso a hipótese base seja falsa. 

Mais concretamente, no teste de hipóteses com base em frequência estatística, a 

significância de um teste é a probabilidade máxima de rejeitar acidentalmente uma hipótese 

nula verdadeira (uma decisão conhecida como erro de tipo I). 

α = É a probabilidade de Rejeitar Ho, quando ela é verdadeira. Neste caso, seria a 

probabilidade de afirmar que as atitudes em relação à Matemática interferem na formação 

das atitudes em relação à Estatística, quando na realidade não existe nenhuma relação.  

Este erro é controlado pelo pesquisador, e é ele que define a margem de erro que 

está disposto a correr. Existem vários fatores que influenciam na escolha do nível de 

significância. Em pesquisas, como nas ciências exatas, biológicas, agronômicas, onde as 

variáveis são mais fáceis de mensurar, onde os instrumentos de medida são confiáveis, onde o 

controle de fatores intervenientes é razoável, o conhecimento da área é maior, a gravidade das 

consequências do erro menor, entre outros, permitem um maior rigor e, portanto, pode-se ser 

mais exigente, diminuindo o nível de significância. Contudo, em pesquisas, nas ciências 

humanas, que lida com pessoas, com construtos polêmicos, instrumentos ainda não testados, 

as consequências do erro não são tão graves, entre outros, pode-se ser mais flexível. Via de 

regra, usa-se o nível de 5%.  

 

GRAUS DE LIBERDADE: 

 

É uma medida da possibilidade de combinações ao acaso. Vamos ver se dá para 

explicar: 

-Imagina um conjunto de elementos: A, B e C . Vamos combinar ao acaso, sem repetição: 

1-A,B 

2-A,C 

3 - Não tem: só sobrou "B, C", então não é por acaso: é obrigatório. 

Neste caso o número de graus de liberdade é 2, (n-1). 

Os graus de liberdade indicam os espaços entre os dados; e são iguais a (n-1) 

porque os espaços entre eles estão sempre uma unidade abaixo do número dos próprios dados. 

Para comprovar essa afirmativa, basta contar os dedos de uma das mãos e depois os espaços 

existentes entre eles. O mesmo ocorre em qualquer conjunto de dados amostrais. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estatística
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipótese_nula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erro_de_tipo_I


218 

 

TABELA ORIGINAL EXTRAÍDA DO SISTEMA SPSS 

 

Tabela 56 – Correlações: Correlações Tau de Kendall 

   IT IO CG CI CA CN 

 IT CorrelaçãoCoeficiente 1,000 ,511
**

 ,075 ,006 -,083 ,226
*
 

Sig. (1-atado) . ,000 ,244 ,479 ,231 ,021 

N 43 43 43 43 43 43 

IO CorrelaçãoCoeficiente ,511
**

 1,000 ,146 ,109 -,030 ,151 

Sig. (1-atado) ,000 . ,089 ,159 ,395 ,088 

N 43 43 43 43 43 43 

CG  CorrelaçãoCoeficiente ,075 ,146 1,000 ,609
**

 ,306
**

 ,319
**

 

Sig. (1-atado) ,244 ,089 . ,000 ,003 ,002 

N 43 43 43 43 43 43 

CI CorrelaçãoCoeficiente ,006 ,109 ,609
**

 1,000 -,010 ,035 

Sig. (1-atado) ,479 ,159 ,000 . ,466 ,379 

N 43 43 43 43 43 43 

CA CorrelaçãoCoeficiente -,083 -,030 ,306
**

 -,010 1,000 -,070 

Sig. (1-atado) ,231 ,395 ,003 ,466 . ,274 

N 43 43 43 43 43 43 

CN CorrelaçãoCoeficiente ,226
*
 ,151 ,319

**
 ,035 -,070 1,000 

Sig. (1-atado) ,021 ,088 ,002 ,379 ,274 . 

N 43 43 43 43 43 43 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011). 

Nota: *. Correlaçãoé significativo no nível 0.05. **. Correlaçãoé significativo no nível 0.01. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Glossário de termos vinculados ao tema reestruturação produtiva, 

conforme Joffily (1993): 

 

Automação. Modernização produtiva em que a máquina passa a desempenhar 

automaticamente um conjunto de funções sem interferência imediata do trabalhador. 

Biotecnologia. Termo genérico para os avanços recentes na Biologia. Designa em especial: a 

engenharia genética, que permite a manipulação dos gens, elevando a precocidade, 

produtividade, qualidade e resistência das plantas e animais; e a pesquisa de novos 

componentes orgânicos, por exemplo, para a indústria farmacêutica. 

CAD-CAM (de Computer aidedDesign e Computer Aided Manufacturing). Desenho e 

produção industrial com auxílio de computadores. O uso das duas siglas unidas indica a 

passagem automática e direta das especificações do projeto para a produção. 

CCQ, Círculos de Controle de Qualidade. Grupos de seis a dez trabalhadores, teoricamente 

voluntários, surgidos no Japão dos anos 60 e introduzidos no Brasil em 1981. Visam 

racionalizar o processo de trabalho via sugestões e fluxo de informações. Têm também função 

ideológica, sendo apresentado como "democratizantes". 

CEP, Controle Estatístico de Processo. Método preventivo de garantia de qualidade. O 

andamento do trabalho é constantemente comparado com um padrão definido, com imediata 

correção dos desvios. Emprega técnicas estatísticas, gráficos de controle, histogramas e 

diagramas causa-efeito. 

Cinco Zeros. Zero estoque, zero defeito, zero papel, zero espera, zero pane (ver Qualidade 

Total). 

CNC, Comando Numérico Computadorizado. Simbiose entre máquina e computador. 

Flexibilidade ou Sistema flexível de manufatura. Aceita chegada aleatória de ordens de 

produção e encomendas personalizadas. 

Focalização. Tendência das empresas a se concentrar na "atividade-foco" em que tem 

vantagem competitiva. Opõe-se à verticalização (ver terceirização). 

Gestão Participativa. Mobilização dos trabalhadores, com incentivos econômicos (prêmios, 

estabilidade, carreira) e forte carga ideológica, visando engajá-los na reestruturação produtiva. 
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Ilha de Produção. Mudança do layout do tipo jobshop. Agrupa máquinas de diferentes tipos, 

em forma de linha ou de "U", e operadas coletivamente por uma equipe. Cada ilha produz 

uma família de peças semelhantes por sua geometria ou processo. 

Just in Time (na hora certa). Sistema de organização da produção para produzir na 

quantidade e no tempo exatos. Reduz drasticamenteos estoques e aumenta a flexibilidade. 

Entregas mais frequentes e em lotes menores por parte dos fornecedores. As fábricas dos anos 

80 têm ruas internas para o fornecedor descarregar diretamente no setor que utilizará a 

entrega. 

Kamban. O sistema de informação que alimenta o just in time. Originalmente usa cartões 

coloridos que acompanham as "encomendas" feitas entre setores ou entre empresas. 

Modularidade. Método de organização da produção em "famílias" de produtos assemelhados 

entre si, que, por exemplo, empregam os mesmos componentes. 

Polivalência. Operação simultânea de várias máquinas diferentes(multiskillworker) ou 

semelhantes (multitask). Compreende também a redução dos níveis hierárquicos e tipos de 

cargos na produção, até com rodízio de funções. 

Porosidade. Lapsos de tempo em que o trabalhador não está produzindo, enquanto espera, 

por exemplo, que determinada máquina conclua sua tarefa. É drasticamente reduzida no 

trabalho polivalente. 

Controladores Programáveis (programmablecontroillers), ou PC (não confundir com o 

Personal Computer). Estágio de automatização inferior ao CNC. 

Qualidade Total. Complexo de procedimentos (CCQ, CEP, etc.) que visa elevar ao máximo 

a qualidade e reduzir ao máximo os defeitos da produção. Também chamada Cinco Zeros. 

Robô. Máquina informatizada que substitui totalmente ou em grande parte o trabalho humano 

em funções complexas, como pintura e soldagem de automóveis. Movimenta e manipula 

ferramentas e peças à semelhança de um trabalhador. Com frequência é antropomorfo, com a 

forma de um braço humano e articulações de ombro, cotovelo, pulso e garra. Possui também 

órgãos de sentido (visão). 

O termo, criado pelo escritor KarelCapek em 1921, vem do checo robota, trabalho forçado. 

Telemática. Associação entre telecomunicações e informática empregada, por exemplo, nos 

caixas automáticos de bancos. 

Tempo de Atravessamento (lead time). Tempo em que o produto percorre ('atravessa') o 

conjunto do processo produtivo dentro da empresa, desde a encomenda até a entrega do 

produto. Deve ser reduzido ao máximo para reduzir a duração do cicio de reprodução do 

capital. 
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Terceirização (em inglês outsourcing, fornecimento de fora). Tendência das grandes 

empresas para subcontratarem outras firmas, empreiteiras ou 'terceiras" para assumir funções 

auxiliares (faxina, segurança, cozinha, transporte) ou diretamente ligadas ao processo 

produtivo (manutenção, ferramentaria, setores com emprego intensivo de mãodeobra e menor 

emprego de maquinaria) ou fornecer componentes prontos (ver localização). 

Toyotismo. Sistema de produção, relações interempresariais e relações de trabalho 

desenvolvido pela montadora automobilística japonesa Toyota, considerado como paradigma 

da 3ª Revolução Industrial. 

Verticalização. Tendência de uma grande empresa para assumir ela mesma todos os estágios 

da cadeia produtiva de um produto. Característica do fordismo é contrariada pela 

terceirização. 

Nicho. Setor específico da produção ou do mercado, que apresenta características 

marcadamente diferenciadas; "0 nicho das prensas pesadas'; "O nicho dos veículos fora-de-

estrada". 

SMED (singre minute exchange die, ferramenta de troca num minuto). Processo criado em l 

969 no Japão para reduzir ao máximo o tempo que uma máquina fica parada, na produção 

flexível, para ser ajustada a uma mudança no modelo que está sendo produzido. Baseia-se no 

princípio de fazer o máximo de operações preparatórias com a máquina ainda em 

funcionamento. 
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ANEXO B – Relação de tabelas com respectivos testes “t” - Teste estatístico 

paramétrico, utilizado para calcular a diferença entre médias de dois grupos 

 

Testes “t” relacionando inovações tecnológicas com os grupos comprometimento geral, 

comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e comprometimento normativo – 

Tabelas 40, 42, 44 e 46, respectivamente 

 

Tabela 40 –Teste “t” – Grupo comprometimento geral – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T Df 
Sig.              

(2-atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto da 

Inovação 

tecnológica 

Equal 

Variance 

sassumed 

,618 ,436 -1,41 41 0,888 -0,1825 ,12913 -,27903 ,24254 

Equal 

Variances

not 

assumed 

    -1,45 40,969 0,886 -0,1825 ,12596 -,27264 ,23615 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

 
Tabela 42 – Teste “t” – Grupo comprometimento afetivo – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. T Df 

Sig.             

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto da 

Inovação 

tecnológica 

Equal 

Variances 

assumed 

,784 ,381 ,038 41 ,970 ,00540 ,14300 -,28340 ,29420 

Equal 

Variances 

not 

assumed 

    ,044 28,267 ,965 ,00540 ,12311 -,24666 ,25747 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011). 
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Tabela 44 – Teste “t” – Grupo comprometimento instrumental – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T Df 

Sig.             

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto da 

Inovação 

tecnológica 

Equal 

Variances 

assumed 

1,916 0,174 -516 41 ,608 -,06617 ,12818 -,32505 ,19270 

Equal 

Variances

not 

assumed 

    -504 33,665 ,617 -,06617 ,13126 -,33303 ,20068 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

 
Tabela 46 – Teste “t” – Grupo comprometimento normativo – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T Df 

Sig.             

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto da 

Inovação 

tecnológica 

Equal 

variances

assumed 

1,294 0,262 -1,603 41 ,117 -,22231 ,13873 -,50248 ,05785 

Equal 

Variances

not 

assumed 

    -1,932 31,041 ,063 -,22231 ,11506 -,45696 ,01234 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir do sistema SPSS – Pesquisa de campo 
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Testes “t” relacionando inovações organizacionais com os grupos comprometimento geral, 

comprometimento afetivo, comprometimento instrumental e comprometimento normativo – 

Tabelas 49, 51, 53 e 55, respectivamente 

 

 
Tabela 49 – Teste “t” – Grupo comprometimento geral – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T df 

Sig.             

(2-atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto 

da 

Inovação 

organiza-

cional 

Equal 

Variances 

assumed 

,403 ,529 -0,039 41 ,969 -,00680 ,17238 -,35493 ,34134 

Equal 

Variances

not 

assumed 

    -0,039 36,76 ,969 -,00680 ,17448 -,36040 ,34681 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

 
Tabela 51– Teste “t” – Grupo comprometimento afetivo – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T Df 

Sig.             

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto 

da 

Inovação 

organiza-

cional 

Equal 

Variances 

assumed 

,077 ,782 -,178 41 ,860 -,03398 ,19079 -,41928 ,35132 

Equal 

Variances 

not 

assumed 

    -,193 23,930 ,848 -,03398 ,17590 -,39707 ,32911 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 
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Tabela 53 – Teste “t” – Grupo comprometimento instrumental – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T Df 

Sig.             

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Índice de 

impacto da 

Inovação 

organiza-

cional 

Equal 

Variances 

assumed 

,086 ,770 -,435 41 ,666 -,07448 ,17124 -42031 ,27135 

Equal 

Variances

not 

assumed 

    -,435 40,295 ,666 -,07448 ,17111 -42022 ,27126 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

 
Tabela 55 – Teste “t” – Grupo comprometimento normativo – Grupo de Estatísticas 

IndependentSamples Test 

    

Leven's Test 

for Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Médias 

         

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. T Df 

Sig.            

(2-

atado) 

Maen 

Difference 

Std. Error 

Difference 
Lower Upper 

Indice de 

impacto da 

Inovação 

organiza-

cional 

Equal 

Variances  

assumed 

,550 ,462 -0,740 41 ,463 -,14032 0,18960 -,52322 ,24258 

Equal 

Variances 

not 

assumed 

    -0,827 25,695 ,416 -,14032 0,16965 -,48924 ,20860 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2011) 

 

 

 


