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Resumo 

O tema “A Gestão da Mudança e do Desempenho no Setor dos Moldes na Marinha 

Grande” é relevante pela constante mudança devida ao desenvolvimento de novas 

tecnologias para dar resposta às exigências do mercado e pela sua expressão na 

economia local que em 2013, atingiu mais de 500 milhões de euros de volume de 

exportações, dando emprego a mais de 7000 pessoas. 

Assim, este estudo tem como objetivo analisar a reação dos colaboradores aos processos 

de mudança que têm ocorrido nos últimos anos, ou seja, qual o impacto da 

modernização tecnológica e como tem sido encarada a mudança nos processos de 

gestão. 

O estudo decorreu em Julho e Agosto de 2015, tendo participado 8 empresas com um 

universo de 240 trabalhadores e a recolha de 172 inquéritos. 

Os resultados demonstraram que a gestão da mudança e o desempenho aliado à 

formação revestem-se de grande importância para as empresas e os trabalhadores, pois 

permitem ajudar as empresas a tomar futuras decisões com um menor grau de incerteza 

e risco, assim como a identificar características e parâmetros que possam influenciar o 

sector na melhoria da Gestão da Mudança e do Desempenho dos seus colaboradores. 

 

Palavras-chave: Mudança, Inovação, Adaptação, Liderança, Relações Humanas, 

Sucesso. 

 

Abstract 

The theme “Change and Performance Management in the molds sector in Marinha 

Grande” is relevant for the continuous change due to the development of new 

technologies to meet the market demands and for its weight in the local economy in 

2013, reached more than 500 million euros of exports volume, employing over 7,000 

people. 

This study aims to analyze the reaction of employees to the change processes that have 

occurred in recent years, namely the impact of technological modernization and how 

they view change in the management processes. 

The study took place in July and August 2015, with a universe of 240 workers across 8 

companies and the collection of 172 surveys. 

The results showed that the change and performance management combined with the 

training are of great importance for companies and workers as it helps companies make 

future decisions with a lesser level of uncertainty and risk, as well as identifying 

characteristics and parameters that can influence the sector in improving the Change and 

Performance Management of its employees. 

 

Keywords: Change, Innovation, Adjustment, Leadership, Human Relations, Success. 
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Capítulo 1 – Introdução 

 

 

Trazer para esta dissertação o tema gestão da mudança organizacional, leva 

numa primeira fase a refletir, no mínimo, sobre duas questões fundamentais para que se 

perceba do que se trata quando se aborda um tema tão abrangente: (1) Em que contextos 

surgiram as preocupações com o tema ‘mudança organizacional’? e (2) Por que 

surgiram? 

Sabe-se hoje, que no final do século XIX o mundo sofreu profundas alterações, 

surgem as grandes indústrias de produção em série, surge a linha de montagem 

automóvel, assiste-se a um salto em termos de reengenharia e tecnologia de informação, 

vivia-se a época da “idade do ouro” (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007). 

Contudo, todas estas mudanças que foram interrompidas pela I Grande Guerra 

Mundial (I GGM), que arrastou consigo o primeiro grande choque socioeconómico do 

século XX e que, veio marcar a forma como as sociedades passam a encarar o trabalho, 

já que, foi um período de grande mudança na estrutura produtiva com as mulheres a 

assumirem um papel preponderante na vida ativa ocupando grande parte dos postos de 

trabalho em substituição dos homens (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007). 

Percebe-se, também, que este último facto veio a alterar radicalmente a forma 

como as organizações estruturavam o trabalho. Todavia, o pós I GGM levou à 

emergência de grandes regimes totalitários que marcaram uma mudança nos regimes 

parlamentares um pouco por toda a europa, quer a nível social, politico e económico 

(Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007). 

Outro aspeto importante de salientar é a crise 1929 e posteriormente a II Grande 

Guerra Mundial que dividiu o mundo em dois blocos antagónicos (Rodrigues, Guerra, 

& Camara, 2007). 

Todos estes acontecimentos colocavam como tema central dos vários governos 

“a mudança”. Assim, as décadas seguintes foram de reconstrução e prosperidade 

mundial até à década de setenta quando o mundo sofre novamente uma outra crise, 

desta fez, uma crise petrolífera que durou até 1980 (Rodrigues, Guerra, & Camara, 

2007). 
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Os factos aqui apresentados tornaram emergentes novas formas de organizações 

do trabalho. “As fusões ocorridas na década de 80, os processos de downsizing 

contribuíram para colocar a mudança na linha da frente” (Galpin, 2000, p. 1). 

Nascia assim um novo mundo do trabalho, agora “marcado pela precariedade do 

trabalho e pela necessidade de atualização profissional permanente” (Camara, Guerra, & 

Rodrigues, 2007, p. 56). Pode-se afirmar que toda esta trajetória percorrida até aqui, não 

é mais do que “a passagem da Era Industrial para a Era do conhecimento” (p. 57). 

Ou seja, é o nascimento de uma nova forma de encarar o trabalho. Trata-se de 

uma era em que as empresas escolhem os seus colaboradores numa lógica que privilegia 

os aspetos relativos à: (i) motivação para fazer o trabalho, (ii) capacidade de integração 

no grupo, (iii) facilidade de relacionamento, liderança, sentido de humor, etc. e (iv) 

necessidade de novos conhecimentos técnicos para o tipo de trabalho a desenvolver. 

Assim, o processo de mudança é uma constante que afeta as organizações, o tipo de 

gestão e seus colaboradores, porém, há que considerar dois níveis de mudança para que 

uma organização tenha sucesso: o estratégico e o local (Galpin, 2000). 

O sucesso é o grande objetivo de qualquer organização, mas nem sempre este 

objetivo é uma tarefa fácil de se conseguir, pelo que na prática muitas vezes se traduz 

numa exigência de mudança ao nível do contexto organizacional com adaptações na 

gestão de recursos humanos (Camara, Guerra, & Rodrigues, 2007). 

No que se refere ao controlo de gestão este tem de ser um conjunto de 

ferramentas que permita a motivação necessária para atingir os objetivos táticos da 

empresa, favorecendo sempre, a delegação de autoridade e responsabilidade (Jordan, 

Neves, & Rodrigues, 2011).  

A mudança organizacional é, antes de mais, um dos fenómenos mais estudados 

nas Ciências Sociais e um dos temas com maior número de publicações. No entanto, 

segundo estes autores, este facto não torna o processo de mudança mais fácil, pois a sua 

complexidade tem-se mantido ao longo dos tempos e tem levado ao desenvolvimento 

estratégico das organizações (Cunha, Rego, Cunha, & Cardoso, 2007). 

 

1.1 Ambiente e Contexto do estudo 

 

Esta dissertação pretende estudar a gestão da mudança organizacional no setor 

dos moldes para plásticos, tendo como foco central a gestão de recursos humanos e a 

sua atuação perante os processos de mudança. 



 

3 

O ambiente e contexto em que se insere a indústria portuguesa de moldes para 

plásticos, segundo dados utilizados neste subcapítulo da CEFAMOL – Associação 

Nacional da Indústria de Moldes (2013), deu os primeiros passos na Marinha Grande 

em 1943, numa pequena empresa de moldes para vidro, por iniciativa de Aníbal H. 

Abrantes, mas sem a anuência do sócio e irmão, Aires Roque, que por essa razão 

vendeu a sua posição na empresa, continuando a sua atividade no setor vidreiro. Dois 

anos mais tarde, a Aníbal Abrantes produziu o primeiro molde de injeção para plástico. 

A partir daí, começaram a criar-se outras empresas produtoras de moldes para 

plásticos, nas cidades da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis, outro importante 

centro tradicional da indústria de vidro.  

A indústria de moldes nacional desenvolveu-se com a importação de tecnologia 

e, em 1955, iniciou-se a exportação com a venda dos primeiros moldes à Grã-Bretanha, 

um dos principais mercados do setor. 

Em 1980, a indústria já exportava para mais de 50 países e só na Marinha 

Grande existiam 54 empresas em laboração, empregando cerca de 2.000 pessoas. 

Atualmente, o setor de moldes em Portugal possui cerca de 250 empresas com a 

dimensão típica de PME (Pequenas e Médias Empresas), situadas fundamentalmente 

nas cidades da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis, empregando cerca de 7.500 

pessoas.  

As empresas portuguesas de moldes encontram-se na vanguarda da utilização de 

máquinas-ferramentas de precisão inovadoras, controladas informaticamente, sendo 

vulgar a utilização de sistemas CAD/CAM/CAE na conceção e fabrico de moldes, onde 

a Engenharia Simultânea ou Concorrente e a Qualidade Total, por exemplo, são 

conceitos que se começam a generalizar nas empresas do setor. 

Apesar de ser uma economia relativamente pequena, Portugal encontra-se entre 

os maiores fabricantes mundiais de moldes, exportando cerca de 90% da sua produção. 

Em 1999 as exportações atingiram cerca de 250 milhões de euros, sendo o mercado 

francês o mais importante e responsável por 8,67% do total exportado. Dez anos mais 

tarde (2009), o volume de negócios ultrapassou os 300 milhões de euros, tendo a 

Alemanha como principal destino das exportações. 

O futuro desta indústria necessita de ser assegurado através de um contínuo 

desenvolvimento tecnológico, correto planeamento da produção e controle da qualidade, 

modernização dos equipamentos e investimento na formação profissional (CEFAMOL, 

2013). 



 

4 

A transmissão recíproca de dados relacionados com o projeto e a produção de 

moldes, fruto dos excelentes suportes informáticos em curso na indústria portuguesa, 

tem vindo a fortalecer a relação cliente/fornecedor. 

As empresas portuguesas de moldes têm vindo a desenvolver alguma 

especialização em áreas específicas, como por exemplo, o trabalho com cavidades ou 

bases de moldes, polimentos, moldes de grande porte ou em moldes de maior precisão. 

Ao longo dos anos, a indústria portuguesa de moldes tem vindo a apostar na 

qualificação e especialização de técnicos profissionais, um facto da maior importância 

na era das competências. Institutos especializados concentraram-se nas cidades da 

Marinha Grande e Oliveira de Azeméis, evidenciando o desejo das empresas 

portuguesas de moldes reunirem os seus esforços num objetivo comum. Exemplo desta 

conjugação de esforços é a promoção da imagem do setor a nível externo, desenvolvida 

através da colaboração entre a CEFAMOL e o ICEP – Investimentos, Comércio e 

Turismo de Portugal. 

O progresso e a vanguarda desta indústria, registe-se, deve-se, para além da 

sólida experiência e know-how, ao cumprimento dos prazos de entrega, ao rigoroso 

controlo de qualidade, à elevada experiência, à competitividade e ao investimento em 

alta tecnologia, fatores que asseguram a continuidade do fornecimento de moldes 

portugueses aos mercados mais exigentes no mundo. 

 

1.2 Relevância do Tema 

 

A mudança é uma das áreas que mais preocupa os gestores da atualidade, porque 

obriga ao desenvolvimento de novos métodos e tendências ou porque cria a necessidade 

de encontrar ferramentas analíticas que ajudem a interpretar todo o processo de 

mudança (Cunha, Rego, Cunha, & Cardoso, 2007). 

Segundo Rodrigues, Guerra e Camara (2007), do ponto de vista de alguns 

autores, a evolução da sociedade e dos mercados nas últimas décadas tem obrigado as 

organizações a repensarem e a reequacionarem as estratégias na condução dos próprios 

negócios. Atualmente são as pessoas que integram as organizações e têm vindo a 

assumir um papel fundamental na gestão de recursos humanos, na medida que, “a sua 

capacidade de adaptação às mudanças do mercado e de inovação contribuem 

decisivamente para fazer a diferença e, por consequência para o posicionamento de cada 

empresa na sociedade” (p. 23). 
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Seguindo o mesmo pensamento, Donnelly, Gibson e Ivancevich (2000) afirmam 

que a gestão do século XXI irá sofrer pressões inevitáveis e ingovernáveis que virão de 

várias fontes para mudar as organizações. 

É inegável que toda a evolução e desenvolvimento tecnológico que têm ocorrido 

na sociedade, nomeadamente a internet, tem alterado as formas de relacionamento das 

empresas, obrigando à emergência de “novos sistemas de funcionamento das 

organizações” (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007, pp. 39-40) e, aqui, cabe afirmar 

que a mudança é uma certeza que afeta a vida das pessoas e das organizações levando a 

duas grandes questões: (i) De onde virá atualmente a emergência das mudanças que se 

têm feito sentir na sociedade? e (ii) Em que medida os colaboradores se podem 

preparar para elas? 

Depois de se ter percebido a emergência da mudança, veja-se agora, de onde 

vêm as motivações para um novo tipo de mudança organizacional. De acordo com 

Rodrigues, Guerra e Camara (2007), o processo de globalização tem sido visto como o 

principal responsável pelas grandes mudanças organizacionais. É neste período da 

economia mundial que surgem novas referências de mercado, crescimento tecnológico 

acelerado, alteração da força de trabalho, novos tipos de gestão empresarial, abertura 

dos mercados, aumento e generalização da concorrência internacional, mercado de 

trabalho mais alargado, novos contratos de trabalho, novas exigências de qualidade. 

Tudo isto veio alterar o conceito de sucesso empresarial exigindo por parte das 

organizações à entrada de num novo processo de adaptação. 

Muito se tem discutido e alterado no mundo empresarial de forma a readaptar as 

empresas e os colaboradores às mudanças que vão surgindo. Um bom exemplo é o 

declínio das estruturas empresariais fortemente hierarquizadas que vão dando lugar a 

organizações flexíveis com 2 ou 3, níveis hierárquicos. Além de que, o próprio 

desempenho do colaborador começa a ser visto não de forma individual, mas como um 

trabalho em equipa multidisciplinar com objetivos individuais estrategicamente bem 

definidos (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007). 

Para uma melhor perceção da relevância deste tema importa acrescentar, como 

afirma Wim Noortman (citado por Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007) que “a era da 

incerteza substituiu a era dos direitos adquiridos” (p. 53), e em boa verdade as 

mudanças que têm ocorrido no meio empresarial colocam os recursos humanos no 

centro das preocupações dos gestores organizacionais que têm hoje um importante papel 

na gestão da mudança e do desempenho. São estes gestores os responsáveis pela gestão 
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das pessoas e do seu desempenho, ou seja, pelo “no treino em aptidões e atitudes 

exigidas, na comunicação e na avaliação dos resultados” (Moura, 2000, p. 103). 

Nesta ótica, a gestão da mudança surge como ponto fundamental do 

desempenho, já que, de acordo com Caetano (2008) a gestão da mudança e do 

desempenho criam condições para que a atividade desenvolvida pelos colaboradores e 

respetivos resultados ou desempenhos contribuam efetivamente para a persecução dos 

objetivos da organização. 

Importa salientar que o tema da mudança é muito vasto. Numa pesquisa 

informática foram encontrados mais de um milhão de artigos em que se falava de 

mudança e desenvolvimento (Van de Ven, & Poole, 1995), o que mostra bem a 

importância da mudança no quadro das ciências sociais e humanas. Neste contexto 

podem-se estudar vários tipos de mudança, tais como, a planeada, a estratégica, a 

emergente e a improvisada, podendo assim assumir vários caminhos e soluções (Cunha, 

Rego, Cunha, & Cardoso, 2007). 

Hoje em dia, as empresas para serem competitivas, procuram geralmente criar 

tensões para a mudança e assim se adaptarem aos novos mercados para poderem ter 

uma posição de liderança. A mudança está dentro de um processo que, em primeira 

análise, vai criar ansiedade, o medo de não ser capaz e a incerteza do que pode vir e, por 

outro lado, irá encontrar algumas resistências, sendo por isso um processo que deve ser 

feito com passos metodológicos e ter em conta uma gestão assertiva (Galpin, 2000). 

 

1.3 Problema da investigação 

 

No âmbito desta dissertação optou-se, com já referido, por efetuar um estudo 

sobre ‘a mudança e o desempenho organizacional’ numa realidade organizacional 

específica, dentro de uma zona do país circunscrita por um tecido empresarial bastante 

alargado, o setor dos moldes na Marinha Grande, tendo como foco, a influência da 

mudança no contexto organizacional e como fatores de análise a gestão do desempenho 

e da mudança, a comunicação organizacional, a liderança e o sucesso organizacional. 

A indústria dos moldes na Marinha Grande e em Portugal tem prestígio e assume 

grande importância para o desenvolvimento do país e, sobretudo, para o concelho da 

Marinha Grande e para o distrito de Leiria, com resultados financeiros importantes face 

à integração na Comunidade Europeia, para onde se exportam os vários tipos de 

produtos. 
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Pelo já referido, se entende ser da maior importância a consciencialização de 

empresários e empregados do seu valor acrescentado, através deste estudo para, no 

mínimo, sensibilizar o público-alvo para a importância da “Gestão da mudança”. 

Diante deste contexto, foi definida como pergunta central de investigação: Como 

é que a Gestão da Mudança influencia o desempenho dos colaboradores? 

 

1.4 Objetivos, geral e específicos 

 

Neste contexto é objetivo geral desta dissertação: Em face do objetivo geral, esta 

dissertação tem como objetivos específicos os seguintes: 

i. Caracterizar o desempenho aplicado a esta situação; 

ii. Verificar se há diferenças indicativas entre o grau de desempenho e o da gestão 

da mudança de acordo com o género, idade e antiguidade; 

iii. Conhecer a perceção dos colaboradores sobre a gestão da mudança; 

iv. Determinar o impacto da modernização tecnológica no setor dos moldes 

valorizou um melhor desempenho nos trabalhadores; 

v. Determinar se as ações de formação contribuíram de forma positiva para o 

impacto das novas tecnologias nos processos industriais da empresa; 

vi. Determinar se a comunicação e a cooperação entre as chefias e os trabalhadores 

são importantes para uma boa gestão da mudança e o desenvolvimento 

organizacional na empresa. 

 

1.5 Métodos da investigação 

 

A metodologia de investigação adotada nesta dissertação foi baseada numa 

extensa e criteriosa revisão bibliográfica, através da consulta de livros, revistas 

científicas, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Foram, 

também, consultados sítios na internet de relevância para este estudo. 

A metodologia escolhida foi a desenvolvida por Quivy e Campenhoudt (2008) 

que se apresenta em 3 atos e 7 etapas. Assim o primeiro ato diz respeito à rutura e 

consiste em ultrapassar as prenoções muitas vezes influenciadas pelo senso comum, 

tendo como objetivo romper com as falsas evidências que ameaçam a compreensão do 

que se está a tratar. O segundo ato, construção, torna possível a criação de um plano de 

investigação, a definição das operações a efetuar e a previsão das consequências que 
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devem ser esperadas no final da observação. O terceiro ato, verificação, consiste em 

fundamentar a experimentação efetuada, dando-lhe estatuto científico (Quivy, & 

Campenhoudt, 2008). 

As 7 etapas do procedimento estão interligadas conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapas do procedimento científico. 

Fonte: Quivy e Campenhoudt (2008, p. 27). 

 

Depois de definida a pergunta de partida para a investigação, com base em 

critérios de clareza (precisa e inequívoca), exequibilidade (tempo disponível para a 

execução desta investigação) e pertinência (relevância), na fase de exploração foi 

analisada bibliografia, páginas da internet, livros e revistas científicas que sustentaram a 

sua problematização e que permitiu que se tomasse consciência de aspetos do problema 

que não eram forçosamente sensíveis à partida. Definido o modelo de análise passou-se 

à observação através de inquérito por questionário, sendo os dados recolhidos 

analisados na fase de análise das informações onde foi possível deduzir algumas 

conclusões do estudo que procurou perceber a influência da gestão de recursos humanos 

no desempenho dos colaboradores (Quivy, & Campenhoudt, 2008). 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. 
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Neste Capítulo 1 (Introdução) é apresentado o tema, a sua pertinência, o 

contexto de aplicação, assim como os objetivos do estudo, a metodologia utilizada e a 

estrutura da dissertação.  

No Capítulo 2 (Fundamentação Teórica) é efetuada uma extensa revisão da 

literatura, com incidência nos seguintes temas: Gestão, Desempenho, Gestão do 

desempenho, Mudança e Gestão da mudança, Causas de resistência à mudança, 

Abordagens para minimizar a resistência a um processo de mudança e técnicas para 

redução da resistência ao processo de mudança. 

No Capítulo 3 (Metodologia) é apresentada a metodologia aplicada ao caso de 

estudo no setor dos moldes na Marinha Grande, as hipóteses do estudo, a caraterização 

da amostra, os instrumentos de recolha de dados (gestão da mudança, avaliação do 

desempenho face à gestão da mudança, avaliação da formação na mudança 

organizacional) e o tratamento estatístico dos dados (fiabilidade estatística, validade e 

fidedignidade dos instrumentos de medida). 

O Capítulo 4 (Análise e Discussão dos Resultados) é dedicado à apresentação 

dos resultados do estudo de campo. As estatísticas descritivas das medidas iniciam o 

capítulo, ao que se seguem as estatísticas inferenciais que procuram testar as hipóteses 

levantadas e dar resposta aos objetivos deste estudo.  

Por fim, o Capítulo 5 (Conclusões) procede à apresentação das conclusões 

obtidas, limitações do estudo e propostas de investigação futura. 

 

Apresentada a estrutura da dissertação, dá-se agora início à revisão da literatura 

no Capítulo 2 – Fundamentação Teórica. 
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Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

 

 

Este capítulo expõe a componente teórica e conceptual desta dissertação que 

fundamenta o desenvolvimento do tema central da investigação. 

 

2.1 Gestão 

 

Gestão é a “capacidade de fazer com que as organizações funcionem” (Gomes, 

Cunha, Rego, Cunha, Cabral-Cardoso, & Marques, 2008, p. 55). Ou seja, a gestão trata 

de ajudar a perceber como “as organizações gerem as pessoas de forma a conseguirem 

alcançar os objetivos previamente definidos” (Teixeira, 2013, p. 9), considerando quatro 

funções principais: (i) planeamento; (ii) organização; (iii) direção e (iv) controlo. 

O planeamento é o processo de “determinar antecipadamente o que deve ser 

feito e como fazê-lo”; a organização é o processo de “estabelecer as relações formais 

entre as pessoas, e entre estas e os recursos para atingir os objetivos propostos”; a 

direção é o processo de “determinar, isto é, afetar ou influenciar o comportamento dos 

outros”, envolvendo motivação, liderança e comunicação; o controlo é o processo de 

“comparação do atual desempenho da organização com standards previamente 

estabelecidos, apontando as eventuais ações corretivas” (Teixeira, 2013, p. 9). 

A gestão é um controlo caraterizado por um conjunto de instrumentos que vão 

motivar os responsáveis descentralizados a atingirem os objetivos estratégicos da 

empresa e ao mesmo tempo, potenciando as decisões em tempo útil, favorecendo assim, 

a autoridade e a responsabilização (Jordan, Neves, & Rodrigues, 2011). 

No fundo, trata-se de um processo diretamente ligado às pessoas que tem como 

função primordial a função que o colaborador ocupa na organização tendo em conta a 

sua adaptação e o seu desempenho conjunto (Drucker, 2008). 

Assim, poder-se-á considerar a gestão como um processo para estabelecer uma 

política, um plano ou uma estratégia que potencie as vantagens competitivas, 

estabelecendo objetivos e quantificando o desafio, a evolução e a convergência para a 

posição competitiva desejada (Gomes, Branco, Andrade, & Alcobia, 2010). 
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Nas empresas onde as decisões são centralizadas, não se pode falar em controlo 

de gestão, mas sim de ordens e tarefas programadas (Jordan, Neves, & Rodrigues, 

2011). 

Em suma, segundo Gomes, Branco, Andrade e Alcobia (2010) trata-se de: 

um sistema para estabelecer uma política, um plano, uma estratégia (…) que 

potencie as suas vantagens competitivas, cujo seu papel é estabelecer objetivos, 

de forma a avaliar o progresso, a quantificar o desafio, a evolução, a 

convergência para a posição competitiva desejada e idealizada pela estratégia, e 

depois concentrar e alinhar os recursos, os talentos e as vontades na 

concretização desses objetivos. (p. 1) 

 

2.2 Desempenho 

 

A necessidade cada vez maior de adaptação à mudança, tem levado à 

preocupação crescente das organizações que, em muitos casos, se vêm obrigadas ao 

desenvolvimento de novos processos de adaptação. No fundo, o que importa é a 

necessária competitividade e flexibilidade organizacional, qualidade, produtividade e 

superação da satisfação dos clientes que tem levado a questões relacionadas com o 

desempenho e a gestão do desempenho (Pontes, 2005). 

O desempenho significa intrinsecamente, ação, atuação, comportamento 

(Bergamini, & Beraldo, 1998). Sabe-se hoje, de acordo com Pontes (2005), que o 

desempenho em muito casos tem a ver “com a forma como as pessoas desempenham as 

suas atividades” (p. 18). Por outro lado, Bergamini e Beraldo (1998) referem que o facto 

de existir essa preocupação com o desempenho levanta uma eterna e antiga discussão 

sobre a “eficiência” do colaborador no seu posto de trabalho, ou seja, a pessoa “que se 

preocupa em fazer as coisas bem-feitas, obedecendo ao sentido de perfeição e correção 

no exercício de uma atividade” (pp. 36-37). 

Em suma e cruzando a perspetiva destes autores, conclui-se que a mudança 

organizacional influencia fortemente o desempenho individual e organizacional, 

remetendo a responsabilidade do sucesso organizacional para a gestão de recursos 

versus gestão da mudança e aqui surge a questão da gestão do desempenho. 

 

2.3 Gestão do Desempenho 

 



 

13 

Depois de observados os conceitos de gestão e desempenho, veja-se agora do 

que trata a gestão do desempenho. Caetano (2008) refere que “esta cria condições para 

que a atividade desenvolvida pelos colaboradores e respetivos resultados ou 

desempenhos contribuam efetivamente para a persecução dos objetivos da organização” 

(p. 32). 

No fundo, como referem Cunha, Rego, Cunha, Cardoso, Marques e Gomes 

(2010) a gestão do desempenho é um processo que ajuda a alinhar o comportamento do 

colaborador com os objetivos da organização. Porém a questão que se coloca é: Quem 

gere o desempenho? 

Numa ótica de equilíbrio e responsabilização sobre princípio da autoridade, 

parte-se do pressuposto que o gerente assume formalmente a responsabilidade perante a 

organização e, assim, cabe-lhe delegar num supervisor a tarefa de gerir o desempenho 

organizacional, analisando para o efeito os dados do desempenho individual 

(Bergamini, & Beraldo, 1998). 

Na verdade, as empresas devem ser criativas nas recompensas e 

reconhecimentos porque o importante para as pessoas é ter um emprego e, uma vez 

admitidas, o dinheiro deixa de ser a única razão pela qual desenvolvem o trabalho. Por 

isso, isto pode assumir várias formas, podendo ser acrescentadas muitas outras como 

formação adicional, participação no negócio, alterações de horários, troféus, mobiliário, 

etc. Mas uma das principais é pôr as pessoas a participar na equidade e justiça 

organizacional, ou seja, na recompensa que gostariam de receber, sendo certo que 

quando isto acontece se sentirão mais motivados e produzirão melhores desempenhos 

(Galpin, 2000). 

A gestão do desempenho é normalmente efetuada pela gestão de recursos 

humanos que é a responsável por efetuar um diagnóstico da realidade organizacional 

propondo um desenho que a torne mais eficiente. Ou seja, as atividades do gestor de 

recursos humanos traduzem-se nas de um ‘agente promotor da mudança’, alguém capaz 

de fazer aumentar a capacidade da sua organização para “vencer as transições” 

inevitavelmente dramáticas que as mudanças provocam (Peretti, 1997). Trata-se, por 

tanto, de um órgão responsável pelo desenvolvimento de um sistema de gestão de 

desempenho com a definição de objetivos individuais alinhados com a estratégia da 

organização (Loureiro, 2010). 

De acordo com a literatura o sucesso do desempenho organizacional está 

intimamente ligado à forma como os gestores fazem a gestão da mudança. Ou seja, no 
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tipo de métodos que utilizam para orientar e melhorar as capacidades e os 

conhecimentos dos colaboradores (Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 2000). Porém, em 

todo este processo o gestor deve ter presente o importante papel que tem a gestão da 

mudança na gestão do desempenho. 

 

2.4 Mudança e Gestão da mudança 

 

Num primeiro momento, a mudança é, segundo Rodrigues, Guerra e Camara 

(2007), caraterizada como perigo para a generalidade das pessoas e num segundo 

momento como uma oportunidade. Na mesma ótica, Miguel (2009) acrescenta que a 

mudança começa por ser vista como negação e descrença. 

Contudo, de acordo com Rodrigues, Guerra e Camara (2007) essa mesma 

mudança funciona de duas maneiras: intrínseca e extrínseca. A mudança extrínseca é 

constituída por alterações “radicais do meio envolvente”, sendo um bom exemplo os 

“choques económicos”. A mudança intrínseca tem a ver com alterações na estrutura da 

organização.  

Qualquer tipo de mudança pode ser provocada ou espontânea. A mudança 

espontânea resulta de uma intervenção dos gestores das organizações para alterar, por 

exemplo, a estratégia da empresa como forma de se tornar mais competitiva no 

mercado. A mudança provocada decorre quando a empresa está a passar por um 

período que se vê obrigada a “uma redefinição dos seus objetivos” de modo a retirar a 

empresa de uma situação desfavorável no mercado (Rodrigues, Guerra, & Camara, 

2007). 

Ao falar-se em mudança organizacional, quase sempre se refere a mudança 

incremental porque ela é feita perante uma análise racional em que se tem em conta o 

planeamento. Neste processo existe sempre aquilo que se deseja dentro de um conjunto 

de etapas que se acham desejáveis, ou seja, o alvo a atingir. Assim, de acordo com 

Bilhim (2008), a mudança incremental evidencia-se três elementos fundamentais: (i) o 

contexto: interno e externo, (ii) o conteúdo e (iii) o processo. 

Importa acrescentar que para haver mudança organizacional é necessário que 

existam pressões exógenas ou endógenas, tendo como base o reconhecimento daquilo 

que realmente é necessário mudar. Este reconhecimento deve ser aceite por todos e 

definido o que se pretende mudar, tendo em conta que todo o processo deve ser avaliado 

(Bilhim, 2008). 
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Na Figura 2, na página seguinte, apresenta-se o modelo de mudança incremental, 

segundo Bilhim (2008), para melhor perceção deste processo. 

A gestão da mudança é um “processo sistemático de apreciação do 

conhecimento, ferramentas, e recursos necessários para efetivar a mudança às pessoas 

que serão afetadas por ela”, tendo como objetivo, apresentar com sucesso a solução 

organizacional pretendida de forma organizada e “metódica”, com profundo interesse 

em gerir o próprio impacto da mudança junto dos colaboradores envolvidos (Potts, & 

Lamarsh, 2004, p. 16). 

 

 

Figura 2. Modelo de Mudança Incremental. 

Fonte: Bilhim (2008, p. 425). 

 

Reconhece-se, neste âmbito, que gerir a mudança implica antes conseguir 

descortinar a necessidade de se efetuar uma mudança e, para tal, todo processo inicia-se 

com um diagnóstico e um planeamento para identificar as forças condutoras e 

bloqueadoras da mudança, pois só a partir desta fase os gestores estarão em condições 

de intervir e alterar o curso das ações (Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 2000), não 

obstando a que o gestor tome consciência do que se trata quando se fala em mudança. 
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De acordo com Lewin (1951) a gestão da mudança passa por três fases 

fundamentais: (i) descongelamento; (ii) mudança e (iii) recongelamento. O 

descongelamento é a alteração do estado atual das coisas, é a fase em se começa a 

perder força, logo, diminuição dos valores, atitudes, comportamentos, perante novos 

desafios que são apresentados. A mudança é o conhecimento de novas respostas com 

base na informação. Uma organização ou o grupo mudam porque sentem o 

desenvolvimento de novos valores, atitudes e comportamentos, o que implica a 

identificação de novos modelos, indo ao encontro de novos conceitos com o princípio 

de modificar a situação atual. O recongelamento é a estabilização da mudança porque se 

encontraram novas respostas que estão integradas em processos operacionais normais da 

organização ou do grupo (Ferreira, Neves, & Caetano, 2001). 

Estes autores referem que as fases de um processo de mudança obrigam sempre 

o colaborador a um processo de adaptação, e muitas vezes de frustração, já que se trata 

de um processo de transição entre a situação presente e a futura que, na sua maioria, 

origina que as empresas criem um “processo de mudança”. 

Percebe-se que este processo em muitos casos origina resistências à mudança, 

quer por parte das organizações, quer por parte das pessoas, no entanto, muitas dessas 

resistências acabam por ser positivas. Se não houvesse resistência à mudança, o 

comportamento das organizações tornava-se “imprevisível e caótico”. A resistência à 

mudança também se pode tornar numa fonte de conflito funcional e prejudicar o 

desempenho dos colaboradores, não tendo em conta que esta resistência pode 

manifestar-se de forma aberta ou invisível, “sabotando o processo de mudança sem se 

manifestar concretamente” (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007, p. 252). 

Assim e em suma, a resistência pode afetar o desempenho do colaborador, 

colocando-se a questão sobre: Qual o papel da liderança num processo de mudança? 

De acordo com Vargas (2008) a liderança é “um processo racional, descrito 

como essencial para uma realização, por todas as pessoas nele envolvidas” (p. 10). 

Contudo, Ceitil (2004), descreve a liderança como sendo “um comportamento de um 

indivíduo quando ele dirige as atividades de um grupo, no sentido de um objetivo 

partilhado” (p. 44). No fundo, de acordo com Sekiou, Blondin, Fabi, Peretti, Bayad, 

Alis e Chevalier (2009), para se apresentar uma definição de liderança que ajude a 

perceber a sua influência na mudança, esta deve considerar cinco aspetos fundamentais: 

(i) seguidores; (ii) resposta voluntaria dos seguidores; (iii) comunicação interpessoal 
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entre o líder e os seguidores; (iv) capacidade do líder em ajudar o grupo a atingir os 

objetivos; e (v) capacidade de superação do líder (pp. 477-478). 

Cunha, Rego, Cunha e Cardoso (2007) referem que o líder visionário antevê a 

organização a longo prazo, facilitando a mudança, a criatividade e a inovação, mas que 

pode pôr em causa a organização num curto espaço de tempo, pelo que seja mais 

indicado um líder estratégico que consiga conciliar as qualidades do gestor com as do 

líder e assim, viabilizar a empresa sem por em causa a sua estrutura financeira a curto 

prazo.   

Sabe-se hoje, que o exercício da liderança em contexto organizacional mostra-se 

fundamental para quebrar resistências aquando da implementação de um processo de 

mudança. Ou seja, o empenho em liderar um processo de mudança, “provém, no limite, 

do interior de cada indivíduo (….) da sua capacidade de relacionamento interpessoal 

que vai gerar um ambiente apropriado à mudança pretendida” (Galpin, 2000, pp.103-

105). 

Assim, segundo Galpin (2000), assume-se que para a implementação de um 

processo de mudança o líder deve possuir 6 competências chave: (i) criatividade; (ii) 

orientação da equipa; (iii) capacidade de escutar; (iv) aptidões de coaching; (v) 

responsabilidade e (vi) saber reconhecer. 

Para Chiavenato (2004) nas empresas o administrador deverá ser um líder que 

influência a “transação interpessoal” no qual se espera uma influência na modificação 

do comportamento. O autor chega mesmo a considerar a importância de 4 tipos de líder: 

(i) apoiador; (ii) diretivo; (iii) participativo; e (iv) orientado para os resultados ou metas. 

Depois de se percebido o importante papel do gestor de uma organização 

enquanto líder na gestão de um processo de mudança, vejam-se algumas das causas da 

resistência à mudança. 

 

2.4.1 Causas de resistência à mudança 

 

Quando a mudança é introduzida numa organização, há quase sempre um 

período de aprendizagem em que os colaboradores manifestam um forte desejo de 

regressar à “antiga maneira de se fazerem as coisas”. Daí a importância já referida do 

papel do gestor da mudança (Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 2000). 

Segundo Rodrigues, Guerra e Camara (2007, p. 254) esta resistência pode surgir 

de várias maneiras: (i) inércia estrutural: Este fator tem a ver com a cultura da 
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organização, com aspetos comportamentais com os quais as pessoas estão já adaptadas 

e, ao “ocorrer uma modificação dessa cultura”, irá embater na resistência da “própria 

estrutura”; (ii) inercia do grupo: Trata-se de um processo em que alguns membros do 

grupo mostram-se resistentes à mudança, afetando a disponibilidade individual de 

outros; (iii) ameaça à estrutura do poder: Isto sucede quando uma mudança acaba por 

repartir o poder, criando no interior da organização resistências individuais e 

institucionais; (iv) ameaça ao conhecimento técnico: Muitas vezes a mudança acaba por 

colocar em causa os conhecimentos técnicos dos membros, colocando-os numa posição 

menos determinante no negócio; e (v) ameaça à alocação dos recursos: Em muitos 

casos um processo de mudança acaba por beneficiar alguns setores, o que acaba por 

criar uma certa resistência por parte dos setores cuja mudança não os afetou de forma 

tão positiva. 

De acordo com Borba (2008), um outro fator que tem também contribuído para a 

resistência à mudança é o facto de muitos executivos preferirem implementar projetos 

que vão de encontro aos seus objetivos, em vez de zelarem pelos interesses da 

organização, o que acaba por acarretar sentimentos de frustração e negação perante 

qualquer sistema de mudança. 

Em suma, de acordo com as abordagens aqui apresentadas, a mudança e a gestão 

da mudança são processos que estão interligados e influenciam o funcionamento das 

organizações, como tal torna-se fundamental a implementar estratégias para início de 

um processo de mudança. 

 

2.4.2 Abordagens para minimizar a resistência a um processo de mudança 

 

A par do referido, autores como Larry Greiner (citado por Donnelly, Gibson, & 

Ivancevich, 2000), referem o importante papel que tem a implementação de uma 

estratégia para se iniciar um processo de mudança. Neste âmbito, o autor refere três 

abordagens, dispostas em sequência, com autoridade unilateral num extremo e a 

autoridade delegada no outro: (i) abordagem unilateral: neste caso a mudança acontece 

através de uma diretiva da gestão de topo, onde estão descritas as responsabilidades e 

obrigações dos membros; (ii) abordagens partilhadas: há um envolvimento dos grupos 

mais baixos, é dada voz ao colaborador e este participa na definição do problema e na 

definição de alternativas; e (iii) abordagens delegadas: toda a responsabilidade de 
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decisão/resolução perante o problema é colocada no grupo, ficando este detentor da 

autoridade para colocar propostas. 

Greiner (citado em Donnelly, Gibson, & Ivancevich, 2000) refere ainda que o 

grande objetivo destas três abordagens partilhadas é minimizar a resistência e aumentar 

a “cooperação e o apoio”, sendo que se conclui que em qualquer um dos casos, se trata 

de um processo em que todos participam, mobilizando assim talentos e novas 

perspetivas. 

 

 

 

 

 

2.4.3 Técnicas para redução da resistência ao processo de mudança 

 

Depois de se analisar alguns dos motivos que dificultam a implementação de um 

processo de mudança, observem-se agora algumas técnicas para reduzir esse processo 

de resistência. 

Assim são técnicas para reduzir esse processo de resistência: (i) a comunicação: 

é importante esclarecer os colaboradores sobre todos os factos de forma a evitar mal 

entendidos, sendo somente possível se existir uma boa relação de confiança, de respeito 

e credibilidade por parte de quem gere. Esta técnica parte do princípio que a resistência 

aumenta com a falta de comunicação ou com comunicação deficiente; (ii) a 

participação: parte-se do pressuposto de que, quando as pessoas participam num 

processo de mudança, e são envolvidas nele, é o suficiente para erradicar a resistência a 

essa mesmo processo; (iii) a facilitação e apoio: sensibilidade do gestor em colocar ao 

dispor dos colaboradores envolvidos os meios necessários para os ajudar a ultrapassar 

os medos, a insegurança e o stresse; (iv) negociação: tipo de resistência que 

normalmente é provocado por um grupo de colaboradores organizado e com algum 

poder, onde o desbloqueio é um risco, já que pode colocar em causa o processo de 

mudança; (v) coação: medida de última instância, que tenta vencer a resistência à 

mudança através da força, são exemplos, os despedimentos, transferências de postos de 

trabalho, etc. (Rodrigues, Guerra, & Camara, 2007).  

Da investigação nesta área é possível concluir que as pessoas passam por 

diferentes estádios emocionais aquando da implementação de um processo de mudança, 
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originando em muitos casos uma baixa de rendimento e produtividade do colaborador, o 

que leva muitos autores a defenderem a implementação de um modelo de gestão da 

mudança (Miguel, 2009). 

 

2.4.4 Plano de gestão da mudança 

 

De acordo com Miguel (2009) para que haja sucesso na implementação de um 

processo de mudança, este deve ter em conta a criação de um plano de gestão da 

mudança que deve cumprir cinco objetivos a serem alcançados e que estão baseados em 

cinco estádios emocionais: (i) consciência; (ii) desejo; (iii) conhecimento; (iv) 

capacidade e (v) reforço. A consciência apresenta a compreensão daqueles que estão 

envolvidos na natureza da mudança, e nos motivos que levaram a essa mudança e 

também no risco de não haver mudança e está incluído também os fatores internos e 

externos que concebem a necessidade de mudança; o desejo, em última análise, pode ser 

considerado como uma escolha da pessoa influenciada por uma série de fatores 

relacionados com a própria situação de necessidade de mudança, ou até mesmo por 

motivações intrínsecas de cada indivíduo; o conhecimento pode ser traduzido pela 

capacidade gerada por uma pessoa para implementar a mudança, incluindo informação 

acerca dos processos, dos sistemas, aptidões, informação técnica, entre outras; a 

capacidade consiste na aptidão para transformar o conhecimento em ação e acontece 

quando uma pessoa consegue implementar a mudança com níveis de desempenho 

exigidos; e o reforço sustenta os fatores internos e externos que suportam a mudança. 

Em suma, para que a mudança seja bem-sucedida esta deve ocorrer em duas 

dimensões em simultâneo, a do negócio e a das pessoas, sendo importante clarificar que 

dentro de um processo de mudança, por vezes surge a necessidade da implementação de 

um Modelo de Gestão de Mudança que permita ajudar ao alinhamento estratégico e 

operacional dos colaboradores. 

 

2.4.5 Modelo de gestão da mudança 

 

Galpin (2000) apresenta um modelo de gestão da mudança, utilizado por 

algumas empresas objeto deste estudo, com as seguintes etapas: (i) Estabelecer a 

necessidade de mudar; (ii) Desenvolver e descriminar a visão da mudança; (iii) 

Diagnosticar, analisar a situação atual; (iv) Elaborar as recomendações; (v) Detalhar as 
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recomendações; (vi) Realizar os testes piloto; (vii) Preparar as recomendações finais; 

(viii) Implementar as mudanças; e (ix) Medir, reforçar e ajustar as mudanças. 

Na primeira etapa é definida a necessidade de mudança e a compreensão do 

quanto ela é necessária. Na segunda etapa tem-se em conta o processo de mudança, 

sendo definida uma visão clara de mudança que vai ajudar a ver para onde a 

organização quer ir e que deve ser apresentada e compreendida por todos. Na terceira 

etapa define-se a situação atual em que se encontra a organização e comparam-se os 

resultados com a mudança que se deseja, sendo importante ter em conta as várias 

análises efetuadas, entre elas o custo-benefício, de forma a ajudar a essa mudança. Na 

quarta etapa são elaboradas todas as recomendações e reforçado tudo aquilo que é 

realmente importante para essa mudança, incluindo todas as ideias que melhorem ou 

ajudem a eliminar deficiências que podem pôr em causa a mudança. Na quinta etapa são 

detalhadas as recomendações no que respeita a necessidades de formação, eficácia dos 

custos, tempo que pode levar a implementar e tecnologias disponíveis para ajudar. Na 

sexta etapa são efetuados testes-piloto que vão pôr em prática algumas das fases da 

mudança, para ver a sua eficácia e aderência das pessoas a essa mudança. Na sétima 

etapa tem-se em conta o feedback obtido durante os testes-piloto para se poder pôr em 

prática a mudança, tendo em conta as necessidades de formação, de novas tecnologias e 

os processos de avaliação para afinar todo o processo de mudança. Na oitava etapa é a 

implementação da mudança, com o objetivo de chegar a todos os recursos humanos, ou 

seja, o mais alargado possível. A nona etapa dá-se quando a mudança está feita a nível 

local e em que já se pode medir o seu impacto no esforço e afinamento, tendo atenção a 

todo o processo de mudança e às pessoas que a implementaram, com o reconhecimento 

da gestão. Concluída a etapa e efetuadas as necessárias afinações é essencial obter mais 

eficácia para chegar aos resultados desejados com a mudança efetuada (Galpin, 2000, 

pp. 25-33). 

 

2.5 Síntese do capítulo  

 

Neste capítulo definiram-se alguns conceitos fundamentais relacionados com o 

tema em questão, tendo sido tratados os temas da gestão e do desempenho e da gestão 

da mudança. Foram analisados os conceitos de mudança, os tipos de mudança, causas 

da resistência à mudança e algumas abordagens e técnicas para minimizar a resistência à 

mudança. 
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A estratégia utilizada para a exposição deste capítulo teve em conta o referencial 

teórico fundamental para a compreensão do tema, assim, tornou-se percetível que a 

gestão é uma capacidade inerente ao gestor para fazer com que a organização funcione. 

Por outro lado, esta está interligada a uma análise sistemática do desempenho individual 

e organizacional, ou seja, a uma apreciação constante da atuação e comportamentos dos 

colaboradores, pois que se tornou claro que é através de uma gestão desses 

desempenhos, que se criam condições para que a atividade desenvolvida pelos 

colaboradores se desenvolva. Pode-se afirmar que é através da gestão do desempenho 

que se criam as condições para que a atividade desenvolvida e os resultados ou 

desempenhos dos colaboradores contribuam para o atingir dos objetivos organizacionais 

(Caetano, 2008). 

A responsabilidade pela gestão do desempenho e da mudança está a cargo do 

gestor de recursos humanos, cabendo-lhe a tarefa de apreciar todo este processo de 

conhecimento, ferramentas e recursos disponibilizados ao colaborador para efetuar o 

seu trabalho de forma eficaz. 

Assim, a revisão da literatura efetuada permitiu assentar no pressuposto de que a 

mudança organizacional está em muito dependente dos comportamentos levados a cabo 

pelos colaboradores em ambiente de trabalho, implicando assim que os indivíduos 

estejam sujeitos a alterações de comportamento e atitudes no contexto organizacional 

por meio da comunicação e busca de soluções que implicam uma forte capacidade de 

tomada de decisão. 

Concluído este capítulo passa-se ao Capítulo 3 dedicado à metodologia de 

investigação aplicada ao estudo empírico. 
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Capítulo 3 – Metodologia do estudo empírico 

 

 

O presente capítulo respeita à metodologia útilizada no estudo empírico. Nele se 

descreve o problema de investigação, os objetivos e formulam-se as hipóteses que 

orientaram o estudo. No ponto dedicado ao método, é caracterizada a amostra, são 

descritas as características dos instrumentos de medida e relatados os procedimentos 

formais e éticos tidos em conta aquando do processo de recolha dos dados. Após se 

explicar como foi realizado o tratamento estatístico dos dados, são avaliadas as 

características psicométricas dos instrumentos de medida. 

 

3.1 Problema, Objetivos e Hipóteses 

 

Durante a revisão da literatura para o desenvolvimento deste estudo, tornou-se 

evidente que a gestão da mudança e do desempenho dos colaboradores tem uma relação 

direta com a eficiência na mudança que se pretende atingir e com os impactos nos 

resultados organizacionais. Essa evidência torna-se notória quando se pensa na relação 

entre avaliação do desempenho e gestão de pessoas. 

De acordo com Tavares (2011) a avaliação do desempenho está relacionada com 

a gestão de pessoas e tem como objetivo “ir ao encontro de um melhor desempenho de 

cada colaborador na sua função” (p. 213). Nesta ótica, importa pensar até que ponto é 

que a mudança implica ou não uma revisão das competências a serem avaliadas. 

Tendo em conta o referido, Câmara, Guerra e Rodrigues (2007) referem que a 

mudança implica alterações na forma de organizar o trabalho, o que implica “ter de se 

procurar novos perfis de competências que podem levar à dispensa ou até mesmo a 

substituição de alguns trabalhadores” (p. 269). 

Face à relação entre avaliação, desempenho e mudança organizacional, optou-se 

por um estudo quantitativo aplicado ao setor dos moldes na Marinha Grande que 

trabalha na vanguarda da alta tecnologia e que obriga a um maior desempenho 

organizacional, sendo ele próprio, o motor da mudança. É nesta relação que se quer 

compreender a gestão da mudança, do desempenho, a influência da idade na 

adaptação e aceitação da mudança, o género, a experiência profissional do 
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colaborador, as habilitações literárias, o departamento/secção funcional em que se 

enquadra e o tipo de contrato. 

Assim, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

H1. O género determina diferenças significativas na gestão da mudança, da 

avaliação do desempenho e da formação na mudança organizacional.  

H2. Existe uma relação positiva entre a idade, a gestão da mudança, a 

avaliação do desempenho e a formação na mudança organizacional. 

H3. As habilitações literárias determinam diferenças significativas na gestão 

da mudança, na avaliação do desempenho e na formação na mudança 

organizacional. 

H4. O departamento/secção que ocupa determina diferenças significativas na 

gestão da mudança, na avaliação do desempenho e na formação na 

mudança organizacional. 

H5. O tipo de contrato determina diferenças significativas na gestão da 

mudança, na avaliação do desempenho e na formação na mudança 

organizacional. 

H6. A experiência profissional determina diferenças significativas na gestão 

da mudança, na avaliação do desempenho e na formação na mudança 

organizacional. 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Caracterização da amostra 

 

Este estudo foi feito, em 8 empresas num universo de 240 colaboradores por 

meio de inquérito por questionário autoadministrado, durante os meses de Julho e 

Agosto de 2015 com autorização das administrações. Não abrangeu todos os 

trabalhadores, somente porque alguns não quiseram responder e outros encontravam-se 

de férias, no entanto teve-se sempre o cuidado de abranger os vários departamentos das 

8 empresas em estudo, como forma de melhor esclarecer a questão em investigação e 

desenvolver esta dissertação. 

Foram tidas em conta as seguintes premissas: (i) ser trabalhador dos moldes para 

plástico; (ii) estar afeto aos departamentos das empresas; (iii) participar voluntariamente 

na investigação; e (iv) garantir a confidencialidade dos mesmos. 
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A amostra é formada por 157 participantes
1
, sendo 26 (16,6%) do sexo feminino 

e 131 (83,4%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos 

[média (M) global de idades de 40,59 anos; desvio-padrão (DP) de 9,99 anos]. Na 

análise da idade em função do sexo, verifica-se que os respondentes masculinos são 

mais velhos (M = 41,29 anos; DP = 10,31 anos), compreendendo-se entre uma idade 

mínima de 20 anos e máxima de 64 anos de idade. As respondentes femininas são mais 

jovens: a idade mínima é de 24 anos e a máxima é de 49 anos, sendo a idade média de 

36,88 anos (DP = 7,18 anos). A análise da diferença entre as médias das idades do 

género masculino e feminino indica que estas são estatisticamente significativas: t(148) 

= - 2,01, p = 0,047. 

Por forma a reduzir-se o conjunto dos dados a um tamanho que permitisse um 

mais fácil manejo destes (Field, 2009), agruparam-se as idades nas seguintes cinco 

classes etárias: 1) até aos 25 anos (n = 15); 2) dos 26 aos 35 anos (n = 32); 3) dos 36 aos 

45 anos (n = 55); 4) dos 46 aos 55 anos (n = 40); e 5) mais de 55 anos (n = 8). As 

frequências absolutas e relativas da amostra disponibilizam-se na Tabela 1, estando 

distribuídas segundo o género e as classes etárias distribuídas dos participantes. A classe 

etária que se compreende entre os 36 e os 45 anos é a que tem a maior 

representatividade, com 55 participantes (36,7% da amostra), seguindo-se a classe que 

se compreende entre os 46 e os 55 anos (40 participantes, 26,7% da amostra). A classe 

etária menos representada é a dos participantes com mais idade (> 55 anos), com apenas 

oito registos (5,3%), seguida da classe etária mais jovem (n = 15; 10%). A análise em 

função do género dos respondentes permite verificar que as mulheres mostram uma 

maior representatividade na classe dos 26 aos 35 anos (n = 12; 8%), seguindo-se a 

classe etária dos 36-45 anos (n = 8; 5.3%); adicionalmente, verifica-se que a sua 

presença na classe etária mais jovem é muito parca (n = 1; 0,7%) e que não estão 

representadas na classe etária com idade superior aos 55 anos. Quanto aos homens, a 

                                                        
1 A recolha dos dados deu origem a 172 questionários. Contudo, excluiram-se 15 questionários, dos 

respondentes 10, 11, 12, 16, 17, 19, 36, 43, 48, 49, 55, 90, 92, 93 e 146, por apresentarem taxas de não 
respostas (missing values) superiores a 10%. Considerando os 157 questionários retidos, a taxa global 

de respostas válidas é de 99,2% (0,8% de não respostas). A taxa de respostas válidas do instrumento de 

medida da Gestão da Mudança é de 99,7% (0,3% de não respostas); do instrumento de Avaliação do 

Desempenho é de 99,6% (0,4% de não respostas); e do instrumento de Formação na Mudança 

Organizacional é de 99,9% (0,1% de não respostas). No que respeita às variáveis caracterizadoras da 

amostra, registaram-se 95,4% de taxa de respostas válidas (4,6% de não respostas), mais 

especificamente: 100% de taxa respostas válidas na variável género, 95,5% de respostas válidas na 

variável idade e 98,7% de respostas válidas nas habilitações literárias dos participantes; relativamente às 

variáveis profissionais, as taxas de respostas válidas baixam um pouco: 86% de taxa de respostas 

válidas na variável departamento/secção que ocupa, 92,4% na variável tipo de contrato e 100% de 

respostas válidas na variável tempo de serviço. 
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sua maior representatividade verifica-se na classe etária dos 36 aos 45 anos (n = 47; 

31,3%), seguindo-se a classe dos 46-55 anos (n = 37; 24,7%); a menor 

representatividade da amostra masculina recai sobre o grupo com mais idade (> 55 

anos), com apenas oito respondentes (5,3%).  

 

Tabela 1. Frequências Absolutas e Relativas da Amostra segundo o Género e as Classes 
Etárias. 

Género  

Classes Etárias 

 Total < 25 anos  26-35 anos  36-45 anos  46-55 anos  > 56 anos 

n %  n %  n %  n %  n %  n % 

Feminino  1 0,7  12 8,0  8 5,3  3 2,0  0 0,0  24 16,0 

Masculino  14 9,3  20 13,3  47 31,3  37 24,7  8 5,3  126 84,0 

Total  15 10,0  32 21,3  55 36,7  40 26,7  8 5,3  150 100,0 

 

As habilitações literárias dos participantes variam entre o 1º Ciclo (4ª classe) e o 

grau de Mestre. Porque alguns níveis de ensino tinham muito poucos respondentes 

(nomeadamente, o 1º Ciclo, o Bacharelato e o Mestrado), reagruparam-se as 

habilitações literárias nos seguintes níveis: 1) < 2º Ciclo (n = 16); 2) 3º Ciclo (n = 48); 

3) Ensino Secundário (n = 58); e 4) Ensino Superior (n = 33).  

Considerando o cruzamento desta variável com o género dos respondentes (cf. 

Tabela 2), verifica-se que as habilitações ao nível do Ensino Secundário são as que 

reúnem mais participantes (n = 58; 37,4%), ao que se seguem as habilitações ao nível do 

3º Ciclo (n = 48; 31%) e a titularidade de Ensino Superior (n = 33; 21,3%). A detenção 

de habilitações mais básicas (2º Ciclo) aplica-se a 16 respondentes (10,3% da amostra). 

Comparando as amostras feminina e masculina, e atendendo ao facto de que a 

masculina é maior do que a feminina, verificam-se níveis de escolaridade mais elevados 

nas participantes femininas do que nos participantes masculinos, ou seja, não se regista 

nenhuma mulher com habilitações até ao 2º Ciclo; nos homens, 12,4% da respectiva 

amostra (n = 16) incluem-se neste nível de habilitações; nas habilitações ao nível do 3º 

Ciclo, registam-se duas mulheres (7,7% da respectiva amostra) e 46 homens (35,7% da 

amostra masculina); no Ensino Secundário, as mulheres fazem-se representar com 

38,5% da sua amostra (n = 10), ao passo que os homens representam 37,2% da sua 

amostra (n = 48); no Ensino Superior as mulheres representam 53,8% (n = 14), 

enquanto os homens representam a sua amostra com apenas 14,7% (n = 19). 
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Tabela 2. Frequências Absolutas e Relativas da Amostra segundo as Habilitações Literárias e o 
Género. 

Habilitações Literárias  

Género  

Feminino  Masculino  Total 

n %  n %  n % 

< 2º Ciclo (6º Ano)  0 2,0  16 10,3  16 10,3 

3º Ciclo (9º Ano)  2 1,3  46 29,7  48 31,0 

Ensino Secundário (12º Ano)  10 6,5  48 31,0  58 37,4 

Ensino Superior  14 9,0  19 12,3  33 21,3 

Total  26 16,8  129 83,2  155 100,0 

 

No que se refere à caracterização da amostra quanto às variáveis profissionais 

tem-se que a variável departamento/secção que ocupa encontra-se operacionalizada em 

três níveis: 1) Organizadores do trabalho
2
 (n = 31; 19,7%); 2) Gestão e controlo

3
 (n = 

25; 15,9%); e 3) Executantes
4
 (n = 79; 50,3%). Cruzou-se esta variável com as 

habilitações literárias, sendo que os resultados obtidos se disponibilizam na Tabela 3. 

Pode-se constatar que a maioria dos respondentes detentores de habilitações até ao 2º 

CEB são executantes (n = 10; 7,5%), embora se observem dois casos (1,5%) de 

trabalhadores com estas habilitações como organizadores do trabalho e um (0,8%) a 

ocupar o cargo de gestão e controlo. Os trabalhadores titulares do 3º CEB seguem o 

mesmo registo dos anteriores, ou seja, são maioritariamente executantes (n = 32; 

24,1%), embora se verifiquem sete (5,3%) organizadores do trabalho e um (0,8%) na 

função de gestão e controlo. De igual forma, os titulares de Ensino Secundário também 

são maioritariamente executantes (n = 25; 18,8%), seguindo-se a função de 

organizadores do trabalho (n = 18; 13,5%) e de gestão e controlo (n = 7; 5,3%). Esta 

tendência inverte-se apenas nos detentores de Ensino Superior, em que a maior parte 

ocupa a função de gestão e controlo (n = 16; 12%), sendo que quatro (3%) são 

organizadores do trabalho. Há, contudo, 10 trabalhadores (7,5%) detentores de Ensino 

Superior, a desempenhar tarefas de executantes. 

 

                                                        
2  Inclui as seguintes funções: Programação, Planeamento/controlo produção, CAD-CAM, Projeto e 

Desenho. 
3  Inclui as seguintes funções: Gerência/Administração, Financeiro, Informática, Qualidade, Técnico, 

Recursos Humanos, Administrativa e Comercial.  
4 Inclui as seguintes funções: Fabricação/Produção, Erosão/Eletroerosão, Compras, Bancada, Centro de 

Maquinação de Alta Velocidade, Retificação, Frezagem, Indiferenciado/convencional, CNC, CTE, 

Metrologia e Operador de Supermercado. 
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Tabela 3. Distribuição da Amostra Segundo as Habilitações Literárias e o 
Departamento/Secção que Ocupa. 

Habilitações 

Literárias  

Departamento/secção que ocupa  

Organizadores do 

trabalho  Gestão e controlo 

 Executantes 

 Total 

n %  n %  n %  n % 

< 2º Ciclo (6º Ano)  2 1,5  1 0,8  10 7,5  13 9,8 

3º Ciclo (9º Ano)  7 5,3  1 0,8  32 24,1  40 30,1 

Ensino Secundário 
(12º Ano) 

 
18 13,5  7 5,3  25 18,8  50 37,6 

Ensino Superior  4 3,0  16 12,0  10 7,5  30 22,6 

Total  31 23,3  25 18,8  77 57,9  133 100,0 

 

Relativamente ao vínculo com a organização, a grande maioria (n = 106; 67,5%) 

detém contratos de trabalho sem termo (efetivos), sendo 39 (24,8%) os contratados a 

termo. Doze participantes (7,6%) optaram por não responder a esta questão. No que 

respeita ao tempo de experiência profissional, maioritariamente, esta amostra é 

detentora de experiência profissional superior a 6 anos (n = 126; 80,3%), seguindo-se os 

detentores de experiência profissional entre 1 e 3 anos (n = 19; 12,1%), os que têm 

menos de 1 ano de experiência profissional (n = 8; 5,1%) e os cuja experiência 

profissional se insere entre os 3 e os 6 anos (n = 4; 2,5%). O cruzamento destas duas 

variáveis, conforme a Tabela 4, permite verificar que, dos 117 trabalhadores (80,7%) 

com experiência superior a 6 anos, 97 (66,9%) detêm contratos sem termo e 20 (13,8%) 

estão com contratos a termo. Dos quatro (2,8%) com experiência entre 3 e 6 anos, 

apenas um (0,7%) está com contrato sem termo. Todos os trabalhadores com 

experiência profissional inferior a 1 ano (n = 7; 4,8%), estão com contratos de trabalho a 

termo. 

 
Tabela 4. Distribuição da Amostra Segundo a Experiência Profissional e o Tipo de Contrato. 

Experiência Profissional  

Tipo de Contrato  

A termo  Sem termo  Total 

n %  n %  n % 

< 1 ano  7 4,8  0 0,0  7 4,8 

Entre 1 e 3 anos  9 6,2  8 5,5  17 11,7 

Entre 3 e 6 anos  3 2,1  1 0,7  4 2,8 

> 6 anos  20 13,8  97 66,9  117 80,7 
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Total  39 26,9  106 73,1  145 100,0 

 
 

3.2.2 Instrumentos de recolha de dados 

 

A recolha dos dados que serviram de suporte à presente investigação foi 

realizada com recurso a um questionário de autorresposta. Este questionário é composto 

por quatro partes distintas: 1) a primeira constitui-se pelo instrumento de avaliação da 

gestão da mudança; 2) a segunda contempla o instrumento relativo à avaliação do 

desempenho perante a gestão da mudança; 3) a terceira contempla a formação no 

contexto da mudança organizacional; e 4) o questionário de sociodemográfico, que 

versa um conjunto de variáveis pessoais e profissionais caracterizadoras da amostra. As 

principais características dos três instrumentos de medida utilizados explanam-se nos 

pontos seguintes. Este questionário pode ser consultado no Anexo 1, no mesmo formato 

em que foi administrado aos participantes aquando da recolha dos dados. 

 

3.2.2.1 Instrumento de avaliação da gestão da mudança (IAGM) 

 

O Instrumento de Avaliação da Gestão da Mudança (IAGM) é um instrumento 

de medida que avalia a Gestão da Mudança. Foi desenvolvido e validado por Corimigla, 

Ribeiro e Pimenta (2013) e organizado pelos autores em seis etapas: (i) identificação 

dos elementos importantes na gestão da mudança; (ii) desenvolvimento de um 

instrumento contendo esses elementos; (iii) realização do pré-teste do instrumento; (iv) 

aplicação do instrumento numa amostra de empresas do setor de telecomunicações; (v) 

processamento de resultados com a discussão dos mesmos; (vi) apresentação das 

orientações geradas pelas fases anteriores a fim de evitar os erros no processo de 

mudança. Este questionário foi validado pelos autores com um pré-teste, tendo 

concluído pela existência de boas características psicométricas. 

Neste caso houve a necessidade de proceder a um pequeno ajuste a este 

instrumento no que se refere aos níveis da escala de resposta para cada item, reduzindo-

a de seis para cinco níveis, por se considerar ser mais adequado ao tipo de população do 

setor dos moldes para plástico, mantendo as 19 perguntas existentes sem itens 

invertidos. 
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3.2.2.2 Instrumento de avaliação do desempenho perante a gestão da mudança 

(IAD) 

 

O Instrumento de Avaliação do Desempenho perante a Gestão da Mudança 

(IAD) é um instrumento de medida que avalia o desempenho, tendo sido considerado 

como apresentando boas características psicométricas. Este instrumento é composto por 

16 itens e cada um apresenta uma escala de resposta de cinco níveis dos quais só um 

pode ser escolhido. 

 

3.2.2.3 Instrumento de avaliação da formação na mudança organizacional (IAF) 

 

O Instrumento de Avaliação da Formação na Mudança Organizacional (IAF) é 

um instrumento de medida que avalia a Formação na Mudança Organizacional. Foi 

desenvolvido e validado para a população portuguesa por Soares (2011), tendo sido 

considerado como apresentando boas características psicométricas. Este instrumento é 

composto por 9 itens e cada um apresenta uma escala de resposta de 5 níveis dos quais 

só um pode ser escolhido. 

 

3.2.3 Procedimentos formais e éticos 

 

O estudo debruçou-se sobre 8 organizações e decorreu entre o mês Julho e 

Agosto, num universo de 240 trabalhadores com a recolha de 172 inquéritos, em todas 

as empresas foi dada a liberdade para o contacto com os trabalhadores e a todos foi 

explicado o objeto e finalidade do inquérito, sendo garantida a confidencialidade da 

informação recebida e anonimato. 

Nas 8 empresas autorizadas à recolha dos inquéritos, só duas autorizaram a 

divulgação do seu nome, as restantes 6 ficaram no anonimato por ser esse o seu desejo. 

 

3.3 Tratamento Estatístico dos Dados 

 

O tratamento estatístico realizou-se com recurso ao software estatístico 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 20.0, para o sistema operativo 
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Windows. Após a introdução dos dados, inspeccionou-se a base de dados de forma 

minuciosa e exaustiva, com o objectivo de se detetarem eventuais erros ou omissões que 

pudessem enviesar os dados e/ou comprometer a qualidade das análises estatísticas. 

Deste processo, como referido anteriormente, resultou a exclusão de 15 respondentes, 

devido ao facto de os questionários apresentarem taxas de não resposta superiores a 

10%. 

Dado que o tamanho amostral nos permite a aplicação do teorema do limite 

central, dispensou-se a realização dos testes de aderência à normalidade. Este teorema 

dispõe que “à medida que a distribuição das amostras (utilizadas para calcular a 

distribuição amostral da média) aumenta, a distribuição da média amostral tende para a 

distribuição normal” (Barnes, 1994, citado por Marôco, 2010, p. 54). Assim, e embora 

se tenha optado à partida pela utilização dos testes paramétricos, os pressupostos à 

utilização confiável de cada teste estatístico serão rigorosamente assegurados; caso se 

verifique a violação de algum pressuposto, de imediato se optará pelo respetivo teste 

equivalente não paramétrico. O nível de significância considerado nas análises 

estatísticas é de p < 0,05 (5%). Ou seja, no que respeita à causalidade da relação entre as 

variáveis, o critério de aceitação das hipóteses tem implícita uma probabilidade de 

certeza de 95%. 

 

3.4 Fiabilidade Estatística dos Instrumentos de Medida 

 

No presente ponto dedica-se atenção à análise das características psicométricas 

dos instrumentos de medida. Dado tratar-se de instrumentos de avaliação novos, os 

estudos de validação de fiabilidade e de construto não são apenas pertinentes como 

necessários. As análises de validade de constructo de cada medida realizaram-se por 

meio de análises fatoriais exploratórias, com recurso ao método das componentes 

principais (ACP); as análises de fiabilidade efetuaram-se através do coeficiente de 

consistência interna alpha de Cronbach, para se aferir se os instrumentos refletem os 

constructos que pretendem medir (Field, 2009). 

 
3.4.1 Validade do instrumento de avaliação da gestão da mudança 

 

Com o objetivo de se validar o construto do IAGM, submeteram-se à análise da 

estrutura fatorial os 19 itens constituintes desta medida, tendo-se realizado uma análise 
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fatorial exploratória em componentes principais, com rotação VARIMAX. A segurança 

na interpretação dos resultados foi assegurada através do resultado do teste de Bartlett, 

que devolvereu um 2
(66) = 742,02, p < 0,001, indicando que a matriz de 

intercorrelações é diferente da matriz de identidade. A adequação da amostra foi 

comprovada através da medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), tendo indicado um valor 

de KMO considerado por Field (2009) como muito bom (0,895). 

Retendo os fatores com auto valores (eigenvalues) superiores a um, obteve-se 

uma estrutura inicial constituída por três componentes. Com o objetivo de se obter uma 

estrutura fatorial clara, retiveram-se os itens com cargas fatoriais superiores a 0,40 em 

cada fator (ou componente), e removeram-se todos aqueles que apresentaram saturações 

fatoriais superiores a 0,50 em mais de um fator, bem como aqueles cujas diferenças 

entre as saturações mais elevadas eram inferiores a 0,10. Deste processo resultou a 

eliminação dos seguintes sete itens: 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A solução final é constituída 

por 12 descritores e uma estrutura de dois componentes (fatores), todos com auto 

valores superiores a um. Esta estrutura foi confirmada pelo diagrama de declividade 

(scree plot), disponível na Figura 3. Para esta solução, o teste de esfericidade de Bartlett 

assinalou um 2
(66) = 742,02, p < 0,001, e um KMO = 0,895. 

 

 
Figura 3. Diagrama de declividade para os 12 itens do IAGM, com dois fatores.  

 

A solução fatorial final do IAGM e respetivas saturações fatoriais, 

comunalidades, proporção de variância explicada por cada fator e os α de Cronbach 
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calculados individualmente para cada dimensão e total da medida disponibilizam-se na 

Tabela 5. Como se pode verificar, a solução bifactorial é responsável por 55,35% da 

variabilidade total, sendo que o primeiro fator explica 44,85% da variabilidade total e o 

segundo explica 10,50% dessa mesma variabilidade. 

Tabela 5. Solução Tetra Fatorial do IAGM, após Rotação Varimax: Saturações Fatoriais, 

Comunalidades (h
2
), Variância Explicada e Alphas de Cronbach. 

Itens Instrumento de Avaliação da Gestão da Mudança (n = 155) F1 F2 h2 

F1 – Recursos necessários à mudança    

17. A empresa disponibiliza o apoio de consultoria quando isso é 

necessário para a condução de processos de mudança 
0,823 0,155 0,70 

19. Existem informações disponíveis e acessíveis que podem contribuir em 

processos de mudança 
0,781 0,193 0,65 

16. A direção fornece suporte aos processos de mudança 0,759 0,236 0,63 

18. A empresa disponibiliza os recursos (físicos, tecnológicos, RH, tempo) 

necessários para conduzir processos de mudança 
0,716 0,324 0,62 

13. A capacitação fornecida aos colaboradores é suficiente para a 

condução de processos de mudança 
0,690 0,289 0,56 

3. Quando são propostas mudanças, os colaboradores demonstram 

comprometimento 
0,405 0,236 0,22 

F2 – Condições favoráveis à mudança    

1. A empresa confia no trabalho dos colaboradores e na sua capacidade de 

conduzir processos de mudança 

0,101 0,827 0,70 

5. A empresa tem uma visão definida, clara e objetiva 0,145 0,674 0,48 

2. Existe um clima que favorece a proposição de novas ideias e inovação 

em produtos e processos 

0,395 0,656 0,59 

6. A empresa divulga seus valores e os colaboradores identificam-se com 

esses valores 

0,394 0,645 0,57 

15. As tarefas alocadas aos colaboradores estão alinhadas com suas 

capacidades e inclinações naturais 

0,241 0,633 0,46 

14. O recrutamento e seleção dos colaboradores considera a capacidade de 

lidar com processos de mudança 

0,372 0,582 0,48 

Variância explicada (%) 44,85 10,50 ∑ 55,35 

Alphas de Cronbach 0,837 0,820 ∑ 0,887 

 

Os descritores reunidos no Fator 1 parecem agrupar os itens correspondentes aos 

recursos que as organizações devem atender como necessários à mudança, pelo que se 

denominaram de Recursos Necessários à Mudança. 

O Fator 2 parece englobar um conjunto de descritores que apontam para as 

condições que as empresas devem de ter em conta como favoráveis aos processos de 

mudança, pelo que se designaram de Condições Favoráveis à Mudança. 

 

3.4.2 Fidedignidade do instrumento de avaliação da gestão da mudança 
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Dando continuidade à análise das características psicométricas do IAGM, passa-

se agora ao estudo da fidedignidade deste instrumento de medida. Para o efeito, 

recorreu-se ao cálculo dos coeficientes de consistência interna alpha (α) de Cronbach, 

tendo sido considerados os 12 itens constituintes desta medida (resultantes da análise 

fatorial). Para a globalidade da medida, obteve-se um α de Cronbach de 0,887, o que, 

segundo os critérios de Pestana e Gageiro (2008), indica que este instrumento é detentor 

de uma boa consistência interna. Como se pode verificar, nenhum item baixa o valor da 

consistência do todo, razão porque se dispensou o procedimento de eliminação de itens 

sugerido por John e Benet-Martínez (2000). Na Tabela 6 podem consultar-se as 

pontuações médias, os desvios-padrão, as correlações item-total e os coeficientes de 

consistência interna alpha de Cronbach total sem o respetivo item. O cálculo das 

consistências internas de cada Fator devolveu os seguintes alphas de Cronbach: Fator 1, 

α = 0,837; e Fator 2, α = 0,820. Constata-se, assim, que os índices de fiabilidade do 

IAGM são bons, conferindo a fidedignidade necessária a este instrumento para se 

prosseguir com a sua utilização com confiança nos resultados. 

 

Tabela 6. Pontuações Médias, Desvios-Padrão, Correlações Item-Total dos Itens da Medida de 

Gestão da Mudança e Coeficientes de Consistência Interna Alpha de Cronbach Total sem o 

Respetivo Item. 

Itens da Medida de Gestão da Mudança (n = 151) M DP 
Correlação 

item-total 

Alpha total 

sem o item 

1. A empresa confia no trabalho dos colaboradores e na sua 

capacidade de conduzir processos de mudança 
3,81 0,691 0,556 0,879 

2. Existe um clima que favorece a proposição de novas ideias 

e inovação em produtos e processos 
3,63 0,838 0,661 0,873 

3. Quando são propostas mudanças, os colaboradores 

demonstram comprometimento 
3,70 0,636 0,385 0,887 

5. A empresa tem uma visão definida, clara e objetiva 3,86 0,751 0,480 0,883 

6. A empresa divulga seus valores e os colaboradores 

identificam-se com esses valores 
3,48 0,840 0,653 0,874 

13. A capacitação fornecida aos colaboradores é suficiente 

para a condução de processos de mudança 
3,40 0,811 0,622 0,876 

14. O recrutamento e seleção dos colaboradores considera a 

capacidade de lidar com processos de mudança 
3,41 0,843 0,589 0,878 

15. As tarefas alocadas aos colaboradores estão alinhadas 

com suas capacidades e inclinações naturais 
3,63 0,756 0,525 0,881 

16. A direção fornece suporte aos processos de mudança 3,70 0,678 0,647 0,875 

17. A empresa disponibiliza o apoio de consultoria quando 

isso é necessário para a condução de processos de mudança 
3,50 0,825 0,634 0,875 

18. A empresa disponibiliza os recursos (físicos, 

tecnológicos, RH, tempo) necessários para conduzir 
3,63 0,774 0,673 0,873 
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processos de mudança 

19. Existem informações disponíveis e acessíveis que podem 

contribuir em processos de mudança 
3,54 0,775 0,630 0,875 

Alpha de Cronbach global: 0,887   

 

3.4.3 Validade do instrumento de avaliação do desempenho 

 

Objetivando, agora, a validação do construto IAD, submeteram-se à análise da 

estrutura fatorial os 16 itens componentes desta medida, tendo-se realizado uma análise 

fatorial exploratória em componentes principais, com rotação VARIMAX. O do teste de 

Bartlett transmitiu a segurança necessária à interpretação dos resultados ao devolver um 

2
(120) = 671,36, p < 0,001, demonstrando que a matriz de intercorrelações difere da 

matriz de identidade. Através da medida Kaiser-Meyer-Olkin a adequação da amostra 

foi comprovada tendo indicado um valor de KMO bom (0,806).  

Retendo os fatores com auto valores superiores a um, obteve-se uma estrutura 

inicial composta por cinco componentes. A inspeção das cargas fatoriais de cada 

componente revelou estar-se perante uma estrutura fatorial clara, não se verificando 

qualquer item com cargas fatoriais inferiores a 0,40 em qualquer fator, nem itens com 

saturações fatoriais superiores a 0,50 em mais de um fator ou com diferenças entre as 

saturações mais elevadas inferiores a 0,10 em mais do que um componente. Por estes 

motivos, não houve a necessidade de se eliminar qualquer item. A solução final, 

constituída pelos 16 descritores iniciais, é, como já referido, dotada de estrutura penta 

fatorial, com todos os fatores com auto valores superiores a um. Esta estrutura mereceu 

confirmação pelo diagrama de declividade, mostrado na Figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de declividade para os 16 itens do IAD, com cinco fatores.  

A solução fatorial final do IAD, assim como as saturações fatoriais, as 

comunalidades, a proporção de variância explicada por cada fator e os α de Cronbach 

calculados individualmente para cada dimensão e para a totalidade da medida podem 

consultar-se na Tabela 7. Verifica-se que esta solução penta fatorial é responsável por 

61,19% da variabilidade total, sendo que o primeiro fator explica 30,9% da 

variabilidade total, o segundo explica 8,83%, o terceiro explica 7,57%, o quarto explica 

7,10% e o quinto explica 6,80% dessa variabilidade total. 

 

Tabela 7. Solução Penta Fatorial do IAD, após Rotação Varimax: Saturações Fatoriais, 

Comunalidades (h
2
), Variância Explicada e Alphas de Cronbach. 

Itens Instrumento de Avaliação do Desempenho (n = 150) F1 F2 F3 F4 F5 h2 

F1 – Promoção de um ambiente agradável       

9. Procura e sabe tirar proveito das opiniões dos outros 0,762 0,165 -0,015 0,113 0,137 0,64 

8. É particularmente dotado para relações humanas 0,744 0,066 -0,004 0,076 0,224 0,61 

6. Consegue criar um ambiente de trabalho agradável 0,680 0,243 0,245 0,121 -0,015 0,60 

5. Dá particular atenção aos detalhes do seu trabalho ou 

função 

0,500 0,251 0,401 0,178 -0,031 0,51 

F2 – Orientação para as responsabilidades e ação       

10. Enfrenta as responsabilidades e assume-as perante as 

chefias 

0,195 0,740 0,173 0,185 0,002 0,65 

11. É ambicioso. Quer melhorar continuamente os resultados 0,046 0,702 0,083 0,115 0,102 0,53 

7. O seu contributo tem sido positivo para o desempenho da 

organização 

0,344 0,589 0,107 -0,243 0,204 0,58 

13. Possui um temperamento orientado para a ação 0,285 0,518 0,114 0,186 0,412 0,57 

F3 – Predisposição para o desenvolvimento pessoal       
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1. Procura permanente de oportunidades de desenvolvimento 0,139 -0,034 0,793 -0,065 0,157 0,68 

3. Aproveita as ocasiões de aprendizagem técnica e pessoal 0,011 0,198 0,787 0,188 0,017 0,69 

2. É tecnicamente mais brilhante do que a média 0,073 0,284 0,481 0,239 0,020 0,38 

F4 – Atitude positiva       

16. Reage bem às críticas dos outros e às adversidades 0,367 -0,054 0,267 0,720 0,020 0,73 

15. Procura, em todas as circunstâncias, marcar a sua 

diferença 

-0,016 0,172 0,094 0,617 0,345 0,54 

12. Retira lições dos erros e ultrapassa os fracassos sem 

culpar os outros 

0,313 0,491 0,129 0,579 -0,128 0,71 

F5 – Perseverança        

4. Sente-se à vontade noutras culturas e cargos 0,217 0,031 0,253 -0,031 0,809 0,77 

14. Tem a coragem de assumir uma posição, ainda que 

crítica, e mantê-la 

0,057 0,244 -0,153 0,413 0,608 0,63 

Variância explicada (%) 30,90 8,83 7,57 7,10 6,80 ∑ 61,19 

Alphas de Cronbach 0,709 0,694 0,592 0,615 0,485 ∑ 0,841 

Os descritores agrupados no Fator 1 parecem reunir os itens correspondentes à 

promoção de um ambiente de trabalho agradável, pelo que foram denominados de 

Promoção de um Ambiente Agradável. O Fator 2 parece englobar um conjunto de 

descritores que apontam para capacidade da pessoa assumir as suas responsabilidades, 

melhorar continuamente, dar um contributo positivo e ser direcionada para a ação, pelo 

que se designaram de Orientação para as Responsabilidades e Ação. Os itens do Fator 

3 aparentam reunir descritores que sugerem a predisposição para o desenvolvimento 

pessoal e para a aprendizagem, razão porque se nomearam de Predisposição para o 

Desenvolvimento Pessoal. O Fator 4 aparentemente engloba descritores que sugerem 

uma atitude positiva face às adversidades, pelo que recebeu o nome de Atitude Positiva. 

Por último, os itens do Fator 5 sugerem uma atitude de perseverança face a outras 

culturas ou cargos, assim como a coragem de assumir e manter posições críticas, pelo 

que recebeu a designação de Perseverança. 

 

3.4.4 Fidedignidade do instrumento de avaliação do desempenho 

 

Continuando a análise das características psicométricas do IAD, estuda-se agora 

a fidedignidade deste instrumento de medida com recurso ao cálculo dos coeficientes de 

consistência interna alpha de Cronbach. Para tal, submeteram-se a totalidade dos itens 

integrantes desta medida à análise da consistência interna, tendo sido devolvido um α de 

Cronbach de 0,841, que se considera bom. Após se verificar que nenhum item baixava o 

valor da consistência do todo, dispensou-se o procedimento de eliminação de itens 
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sugerido por John e Benet-Martínez (2000). Na Tabela 8 disponibilizam-se as 

pontuações médias, os desvios-padrão, as correlações item-total e os coeficientes de 

consistência interna alpha de Cronbach total sem o respetivo item. O cálculo das 

consistências internas de cada Fator devolveu os seguintes alphas de Cronbach: Fator 1, 

α = 0,709; Fator 2, α = 0,694; Fator 3, α = 0,592; Fator 4, α = 0,615; e Fator 5, α = 

0,485. Como se pode verificar, os índices de fiabilidade dos Fatores 1, 2 e 4 variam 

entre fracos e razoáveis. O Fator 3, embora apresente uma consistência interna inferior a 

0,60, balizador abaixo do qual se considera inadmissível (Pestana, & Gageiro, 2008), e 

tendo em atenção o disposto por DeVellis (1991, citado por Maroco, & Garcia-

Marques, 2006, p. 73), que defende que “em alguns cenários de investigação das 

ciências sociais, um α de 0,60 é considerado aceitável desde que os resultados obtidos 

com esse instrumento sejam interpretados com precaução e tenham em conta o contexto 

de computação do índice”, vai-se considerar como aceitável, com as devidas precauções 

na interpretação dos resultados das análises estatísticas, atendendo a que o valor de 

alpha obtido não se distancia excessivamente do balizador sugerido para as ciências 

sociais. Já o Fator 5 apresenta um valor que não se pode aceitar, pelo que se dispensou 

este fator das análises estatísticas subsequentes. 

 

Tabela 8. Pontuações Médias, Desvios-Padrão, Correlações Item-Total dos Itens da Medida de 
Avaliação do Desempenho e Coeficientes de Consistência Interna Alpha de Cronbach Total 

sem o Respetivo Item. 

Itens da Medida de Avaliação do Desempenho (n = 150) M DP 
Correlação 

item-total 

Alpha total 

sem o item 

1. Procura permanente de oportunidades de desenvolvimento 4,23 0,536 0,331 0,838 

2. É tecnicamente mais brilhante do que a média 3,69 0,687 0,410 0,835 

3. Aproveita as ocasiões de aprendizagem técnica e pessoal 4,40 0,624 0,417 0,834 

4. Sente-se à vontade noutras culturas e cargos 4,01 0,680 0,396 0,836 

5. Dá particular atenção aos detalhes do seu trabalho ou função 4,59 0,570 0,542 0,828 

6. Consegue criar um ambiente de trabalho agradável 4,43 0,584 0,558 0,827 

7. O seu contributo tem sido positivo para o desempenho da 

organização 
4,35 0,602 0,424 0,834 

8. É particularmente dotado para relações humanas 3,98 0,764 0,448 0,833 

9. Procura e sabe tirar proveito das opiniões dos outros 4,38 0,539 0,496 0,830 

10. Enfrenta as responsabilidades e assume-as perante as chefias 4,65 0,505 0,549 0,828 

11. É ambicioso. Quer melhorar continuamente os resultados 4,65 0,557 0,417 0,834 

12. Retira lições dos erros e ultrapassa os fracassos sem culpar 

os outros 
4,64 0,594 0,576 0,825 

13. Possui um temperamento orientado para a ação 4,27 0,552 0,593 0,825 

14. Tem a coragem de assumir uma posição, ainda que crítica, e 

mantê-la 
4,30 0,632 0,365 0,837 

15. Procura, em todas as circunstâncias, marcar a sua diferença 4,05 0,754 0,385 0,837 

16. Reage bem às críticas dos outros e às adversidades 4,06 0,637 0,489 0,830 
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Alpha de Cronbach global: 0,841   

 

3.4.5 Validade do instrumento de avaliação da formação na mudança 

Organizacional 

 

Valida-se, por fim, o constructo IAFMO. Para o efeito, submeteram-se à análise 

da estrutura fatorial exploratória os nove itens componentes deste instrumento, pelo 

método das componentes principais, com rotação VARIMAX. O do teste de Bartlett 

indicou estar assegurada a interpretação dos resultados ao devolver um 2
(36) = 489,70, 

p < 0,001, demonstrando que a matriz de intercorrelações difere da matriz de 

identidade. A medida Kaiser-Meyer-Olkin comprovou a adequação da amostra ao 

indicar um valor de KMO muito bom (0,869). 

Retendo os fatores com auto valores superiores a um, obteve-se uma estrutura 

inicial constituída por um único componente, ou seja, uma estrutura unidimensional. O 

diagrama de declividade, patente na Figura 5, confirmou esta estrutura. 

 

 
Figura 5. Diagrama de declividade para os 9 itens do IAFMO, com um fator.  

 

A solução fatorial final do IAFMO, as saturações fatoriais, as comunalidades, a 

proporção de variância explicada e o α de Cronbach da totalidade da medida podem 

consultar-se na Tabela 9. Como se pode constatar, esta solução é responsável por 

47,09% da variabilidade total. Atendendo à estrutura emergida, esta medida mantém a 

denominação inicial, ou seja, Formação na Mudança Organizacional. 
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Tabela 9. Solução Unifactorial do IAFMO, após Rotação Varimax: Saturações Fatoriais, 

Comunalidades (h
2
), Variância Explicada e Alphas de Cronbach. 

Itens Instrumento de Avaliação da Formação na Mudança Organizacional (n = 151) F1 h2 

F1 – Formação na Mudança Organizacional   

3. A empresa promove o trabalho de equipa 0,787 0,62 

4. A organização preocupa-se com o ambiente geral da empresa 0,779 0,61 

9. A empresa preocupa-se em informar das mudanças que vão sendo implantadas 0,743 0,55 

8. Existe possibilidade de progressão na carreira 0,720 0,52 

2. Os trabalhadores sentem que podem aprender continuamente 0,717 0,51 

5. Existe recetividade das chefias às sugestões dos colaboradores 0,648 0,42 

1. São desenvolvidas ações de formação quando existe um processo de mudança no 

trabalho 
0,643 0,41 

7. Existe cooperação e espírito de entreajuda entre os colegas 0,549 0,30 

6. Os trabalhadores sentem que lhe são atribuídas responsabilidades importantes 0,542 0,29 

Variância explicada (%) 47,09  

 

3.4.6 Fidedignidade do instrumento de avaliação da formação na mudança 

Organizacional 

 

Para se finalizar a análise das características psicométricas do IAFMO, 

procedeu-se ao estudo da fidedignidade deste instrumento de medida, por meio do 

cálculo dos coeficientes de consistência interna alpha de Cronbach. A análise da 

consistência interna da totalidade dos itens da medida indica um α de Cronbach de 

0,855, que se considera bom. Verificado que nenhum item baixava o valor da 

consistência do todo, dispensou-se o procedimento de eliminação de itens sugerido por 

John e Benet-Martínez (2000).  

Na Tabela 10 disponibilizam-se as pontuações médias, os desvios-padrão, as 

correlações item-total e os coeficientes de consistência interna alpha de Cronbach total 

sem o respetivo item. 

 

Tabela 10. Pontuações Médias, Desvios-Padrão, Correlações Item-Total dos Itens da Medida 
de Avaliação da Formação na Mudança Organizacional e Coeficientes de Consistência Interna 

Alpha de Cronbach Total sem o Respetivo Item. 

Itens da Medida de Formação na Mudança Organizacional 

(n = 155) 
M DP 

Correlação 

item-total 

Alpha total 

sem o item 

1. São desenvolvidas ações de formação quando existe um 

processo de mudança no trabalho 
3,80 0,871 0,527 0,844 

2. Os trabalhadores sentem que podem aprender continuamente 4,03 0,669 0,617 0,838 

3. A empresa promove o trabalho de equipa 3,90 0,866 0,694 0,827 

4. A organização preocupa-se com o ambiente geral da empresa 4,02 0,785 0,685 0,829 
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5. Existe recetividade das chefias às sugestões dos 

colaboradores 
3,85 0,807 0,544 0,843 

6. Os trabalhadores sentem que lhe são atribuídas 

responsabilidades importantes 
4,01 0,725 0,441 0,851 

7. Existe cooperação e espírito de entreajuda entre os colegas 4,06 0,695 0,449 0,851 

8. Existe possibilidade de progressão na carreira 3,64 1,025 0,625 0,835 

9. A empresa preocupa-se em informar das mudanças que vão 

sendo implantadas 
3,86 1,047 0,646 0,833 

Alpha de Cronbach global: 0,855   

 

Analisadas as características psicométricas dos diferentes instrumentos de 

medida, passa-se à análise e discussão dos resultados obtidos. 
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Capítulo 4 – Análise e Discussão dos Resultados 

 

 

O presente capítulo é dedicado à apresentação dos resultados do estudo de 

campo. As estatísticas descritivas das medidas iniciam o capítulo, ao que se seguem as 

estatísticas inferenciais que procuram, pelos dos testes das hipóteses, dar resposta aos 

objetivos que este estudo pretende alcançar. 

 

4.1 Estatísticas Descritivas das Medidas 

 

4.1.1 Estatísticas descritivas do IAGM 

 

As estatísticas descritivas do instrumento de avaliação de gestão da mudança, 

considerado na globalidade e para os dois fatores que o compõem, disponibilizam-se na 

Tabela 11. Os resultados da medida global permitem observar que a pontuação mínima 

é de 2,08 e a máxima de 4,92 pontos, valores indicativos de que os participantes não 

usaram a totalidade da escala de respostas, mais concretamente no que se refere às 

pontuações mais baixas (1 = discordo totalmente e 2 = discordo). A medida de 

tendência central indica uma pontuação média de 3,61 pontos (DP = 0,51), num valor 

máximo possível de 5 pontos, indicando a existência de um nível confortável de gestão 

da mudança nas empresas onde desenvolvem a sua atividade profissional. 

 

Tabela 11. Pontuações Mínimas, Máxima, Médias, Desvios-Padrão e Erros-Padrão do IAGM e 
Respetivos Fatores. 

Gestão da Mudança (n = 157) Mínimo Máximo 
Média  

(M) 

Desvio-padrão  

(DP) 

Erro-padrão 

(EP) 

Gestão da Mudança Global 2,08 4,92 3,61 0,51 0,041 

Fatores      

F1. Recursos Necessários à Mudança 1,83 4,83 3,57 0,56 0,045 

F2. Condições Favoráveis à Mudança 2,00 5,00 3,64 0,57 0,046 

 

Quanto aos fatores do IAGM, o fator 1 – Recursos necessários à mudança 

regista uma pontuação mínima de 1,83 e máxima de 4,83, sendo a média de 3,57 pontos 
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(DP = 0,56). No fator 2 – Condições favoráveis à mudança, observa-se uma pontuação 

mínima de 2,00 e máxima de 5,00, e uma média de 3,64 (DP = 0,57). Em todas as 

dimensões, assim como na globalidade do instrumento, é ultrapassado o ponto médio da 

escala de respostas (3,00), indicativo de que nos processos de gestão da mudança estão 

assegurados os recursos necessários para que a mudança tenha lugar, assim como as 

condições favoráveis para que a mudança se desenrole da melhor forma. Quanto ao 

erro-padrão, observam-se valores bastante próximos de zero, tanto nos fatores como na 

medida global. A representação gráfica das pontuações médias da globalidade da 

medida e dos fatores respetivos pode consultar-se na Figura 6. 

  

 
Figura 6. Pontuações médias do IAGM e respetivos fatores. 

 

4.1.2 Estatísticas descritivas do IAD 

 

As estatísticas descritivas do instrumento de avaliação do desempenho, 

considerado na sua globalidade e para os fatores que o constituem, apresentam-se na 

Tabela 12. As pontuações alcançadas na globalidade da medida indicam um valor 

mínimo de 3,38 pontos e máximo de 5,00 pontos, verificando-se, também neste 

instrumento, que a escala de respostas não foi utilizada na sua totalidade pelos 

respondentes, nomeadamente nas opções de resposta 1 (nunca), 2 (quase nunca) e 3 

(raramente). A pontuação média é de 4,28 pontos (num máximo de 5 pontos), sendo o 

desvio-padrão de 0,33. Estes valores parecem indicar que perante situações de gestão da 

mudança esta amostra se autoavalia como detentora de níveis muito bons de 

desempenho. 
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Tabela 12. Pontuações Mínimas, Máximas e Médias, Desvios-Padrão e Erros-Padrão do IAD e 
Respetivos Fatores. 

Avaliação do Desempenho (n = 157) Mínimo Máximo 
Média  

(M) 

Desvio-

padrão  

(DP) 

Erro-

padrão 

(EP) 

Avaliação do Desempenho Global 3,38 5,00 4,28 0,33 0,027 

Fatores      

F1. Promoção de um Ambiente Agradável 3,25 5,00 4,34 0,45 0,036 

F2. Orientação para as Responsabilidades e Ação 3,25 5,00 4,47 0,40 0,032 

F3. Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal 2,67 5,00 4,11 0,45 0,036 

F4. Atitude Positiva 2,00 5,00 4,24 0,50 0,040 

 

A análise dos fatores componentes desta medida permite verificar que as 

pontuações alcançadas na escala de respostas se compreendem entre um mínimo de 2,00 

pontos (no fator 4 – Atitude Positiva) e um máximo de 5,00 pontos (em todos os 

fatores). As pontuações médias observam-se todas bastante acima do ponto médio da 

escala de respostas (3,00), dizendo que face à gestão da mudança estes trabalhadores 

consideram-se orientados para as responsabilidades e para a ação (M = 4,47; DP = 

0,40), assim como promotores de um ambiente agradável (M = 4,34, DP = 0,45), 

mostram uma atitude positiva (M = 4,24, DP = 0,50) e uma predisposição para o 

desenvolvimento pessoal (M = 4,11, DP = 0,45). O erro-padrão evidencia valores 

bastante próximos de zero, tanto na medida global como nos fatores. Na Figura 7 pode 

consultar-se a representação gráfica destes resultados. 
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Figura 7. Pontuações médias do IAD e respetivos fatores. 

4.1.3 Estatísticas descritivas do IAF 

 

As estatísticas descritivas do instrumento de avaliação da formação na mudança 

organizacional encontram-se disponíveis para consulta na Tabela 13. Como visto 

anteriormente, esta é uma medida unidimensional, pelo que os valores apresentados 

respeitam ao instrumento na sua globalidade. A pontuação mínima alcançada pelos 

respondentes é de 2,56 pontos e máxima de 5,00 pontos. Ou seja, neste instrumento a 

escala de respostas também não foi utilizada pelos respondentes na sua totalidade, mais 

especificamente nas opções de resposta 1 (nunca) e 2 (quase nunca). A pontuação média 

cifra-se nos 3,91 pontos (num máximo de 5 pontos) e o desvio-padrão nos 0,57. Estes 

resultados transmitem que os respondentes consideram receber por parte das entidades 

empregadoras bons níveis de formação necessária à mudança organizacional. Porque se 

está perante uma medida unidimensional, suprimiu-se a representação gráfica destes 

resultados. 

 

Tabela 13. Pontuações Mínimas, Máximas e Médias, Desvios-Padrão e Erros-Padrão do IAF e 
Respetivos Fatores. 

Formação na Mudança Organizacional 

(n = 157) 
Mínimo Máximo 

Média  

(M) 

Desvio-

padrão  

(DP) 

Erro-

padrão 

(EP) 

Formação na Mudança Organizacional 2,56 5,00 3,91 0,57 0,046 

 

4.2 Correlações entre os Instrumentos de Medida 

 

Procede-se agora aos cálculos dos coeficientes de correlação r de Pearson entre 

os fatores e a medida de avaliação do desempenho na mudança, a formação na mudança 

organizacional e a gestão da mudança e respetivos fatores constituintes, conforme 

disposto na Tabela 14. Dos resultados constata-se que as associações lineares 

encontradas são todas positivas, entre todos os instrumentos e respetivos fatores. As 

intercorrelações entre a formação na mudança organizacional e fatores da gestão da 

mudança alcançam magnitudes de efeito muito fortes, sendo que a mais forte ocorre na 

correlação com o fator 1 – Recursos necessários à mudança (r = 0,659, p < 0,001), 

dotada de uma proporção de variabilidade partilhada (influência de uma variável sobre a 

outra), determinada através do coeficiente de determinação R
2
, de 43,43%, seguindo-se 
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a correlação com o fator 2 – Condições favoráveis à mudança (r = 0,703, p < 0,001, R
2
 

= 49,42%). Com a globalidade da gestão da mudança, a correlação é ainda mais forte (r 

= 0,754, p < 0,001, R
2
 = 56,85%). Estes resultados indicam a importância da formação 

na mudança organizacional nos processos de gestão da mudança organizacional. Ou 

seja, quanto mais formação se der aos colaborardes sobre os processos de mudança 

organizacional, melhores serão os resultados da mudança organizacional. 

As correlações entre a avaliação do desempenho na mudança organizacional e a 

gestão da mudança são igualmente positivas, embora de magnitude moderada. Apenas 

entre o fator 2 do IAD (orientação para as responsabilidades e ação) e o fator 1 do 

IAGM (recursos necessários à mudança) se verifica uma correlação nula. No que se 

refere às correlações entre os restantes fatores das duas medidas em análise, a mais forte 

ocorre entre o F3. IAD – Predisposição para o desenvolvimento pessoal e o F2. GM – 

Condições favoráveis à mudança (r = 0,325, p < 0,001, R
2
 = 10,56%), seguindo-se a 

correlação entre o F4. IAD – Atitude positiva e o F1. GM – Recursos necessários à 

mudança (r = 0,300, p < 0,001, R
2
 = 9,0%). As correlações mais fracas observam-se 

entre o F2. GM – Condições favoráveis à mudança e o F2. IAD – Orientação para as 

responsabilidades e ação (r = 0,160, p < 0,05, R
2
 = 2,56%) e o F4. IAD – Atitude 

positiva (r = 0,196, p < 0,05, R
2
 = 3,84%). As medidas globais da gestão da mudança e 

da avaliação do desempenho apresentam igualmente uma associação positiva moderada 

(r = 0,373, p < 0,001, R
2
 = 13,91%). A variável da avaliação do desempenho que mais 

contribui para a gestão da mudança é a predisposição para o desenvolvimento pessoal (r 

= 0,331, p < 0,001, R
2
 = 10,96%). 

 

Tabela 14. Coeficientes de Correlação de Pearson entre o IAD, respetivos fatores, e o IAF com 

o IAGM e respetivos Fatores. 

IAD e IAF 

F1. GM – Recursos 

necessários à mudança 

F2. GM – Condições 

favoráveis à mudança 

Gestão da mudança 

Global 

r R2 r R2 r R2 

F1. IAD - Promoção de um 

Ambiente Agradável 

0,258*** 6,66 0,292*** 8,53 0,304*** 9,24 

F2. IAD - Orientação para as 

Responsabilidades e Ação 

0,147 2,16 0,160** 2,56 0,170** 2,89 

F3. IAD - Predisposição para o 

Desenvolvimento Pessoal 

0,273*** 7,45 0,325*** 10,56 0,331*** 10,96 

F4. IAD - Atitude Positiva 0,300*** 9,00 0,196** 3,84 0,274*** 7,51 

Avaliação do Desempenho Global 0,344*** 11,83 0,330*** 10,89 0,373*** 13,91 

Formação na Mudança 

Organizacional 

0,659*** 43,43 0,703*** 49,42 0,754*** 56,85 
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**p < 0,05 ***p < 0,001  

 

4.3 Testes das Hipóteses 

 

4.3.1 Influência do género na gestão da mudança, na avaliação do desempenho e 

na formação na mudança organizacional (H1) 

 

É primeiro objetivo analisar a influência do género em função da gestão da 

mudança, da avaliação do desempenho e da formação na mudança organizacional, 

testando a primeira hipótese (H1). 

Influência do género na gestão da mudança. Para o teste da influência do 

género na gestão da mudança, recorreu-se à análise multivariada da variância 

(MANOVA, com procedimento general linear model), tendo sido tomadas como 

variáveis dependentes (VD) os dois fatores do IAGM (F1. Recursos necessários à 

mudança; e F2. Condições favoráveis à mudança) e como variável independente (VI) o 

género dos participantes. Esta VI operacionalizou-se em dois níveis: 1) Feminino (n = 

26); e 2) Masculino (n = 131). Verificou-se, contudo, que não estavam cumpridos os 

pressupostos à utilização fidedigna da MANOVA, quanto à homogeneidade da matriz 

de covariâncias [o teste de Box devolveu um M = 8,25, F(3, 26148) = 2.67, p = 0,046]. 

Desta forma, e porque não estava garantida a utilização confiável da MANOVA, 

recorreu-se ao seu equivalente não paramétrico, o teste U de Mann-Withney. Como se 

pode constatar pelos dados da Tabela 15, onde se disponibilizam as pontuações médias, 

os desvios-padrão e os resultados dos testes de Mann-Withney, o género não determina 

diferenças dotadas de significado estatístico na gestão da mudança. 

  

Tabela 15. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAGM em Função do Género: 
Testes de Mann-Withney. 

 Género  

Fatores do IAGM 

Feminino  

(n = 26) 

Masculino 

(n = 131) 

Total  

 (N = 157) 
U de Mann-
Withney a M DP M DP M DP 

F1 – Recursos Necessários à Mudança 3,60 0,54 3,57 0,56 3,57 0,56 1709,00 

F2 – Condições Favoráveis à Mudança 3,50 0,70 3,67 0,55 3,64 0,57 1910,50 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar de significação estatística convencionado (p < 0,05). 
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Procurando a existência de eventuais diferenças de género em função da 

globalidade da medida de Gestão da Mudança, procedeu-se ao teste t de Student para 

amostras independentes, tomando como VD o IAGM Global e como VI o género dos 

respondentes. Embora se verifiquem opiniões mais favoráveis no género masculino em 

ambos os níveis da VI, a análise dos resultados leva a concluir que o género não afeta 

as opiniões dos participantes acerca da gestão da mudança [t(157) = - 0,60, p = 0,546]. 

Influência do género na avaliação do desempenho. Para o teste da influência 

do género na avaliação do desempenho, retomou-se a MANOVA tomando agora como 

VD os quatro fatores do IAD (F1. Promoção de um ambiente agradável; F2. Orientação 

para as Responsabilidades e Ação; F3. Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal e 

F4. Atitude Positiva) e retomando o género VI. Cumpridos os pressupostos à utilização 

fidedigna da MANOVA, quanto à homogeneidade da matriz de covariâncias [M de Box 

= 11,68, F(10, 8834) = 1,10, p = 0,359]. O teste multivariado indicou a inexistência de 

um efeito global significativo [Λ de Wilks = 0,943, F(4, 152) = 2,31, p = 0,060]. 

Contudo, a análise dos testes univariados decorrentes, mostra que o género exerce 

influência na avaliação do desempenho, sendo que esta influência se situa ao nível do 

fator 3 – Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal [F(1, 155) = 6,97, p = 0,009] e 

do fator 4 – Atitude Positiva  [F(1, 155) = 4,48, p = 0,036]. As pontuações médias, os 

desvios-padrão e os resultados dos testes univariados disponibilizam-se na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAD em Função do Género: 

Testes Univariados. 

 Género  

Fatores do IAD 

Feminino  

(n = 26) 

Masculino 

(n = 131) 

Total  

 (N = 157) 
F 

(1, 155) M DP M DP M DP 

F1 – Promoção de um Ambiente Agradável 4,29 0,41 4,34 0,46 4,34 0,45 0,33 

F2 – Orientação para as Responsabilidades e Ação 4,40 0,42 4,48 0,40 4,47 0,40 0,74 

F3 – Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal 3,90 0,44 4,15 0,44 4,11 0,45 6,97** 

F4 – Atitude Positiva 4,05 0,36 4,28 0,52 4,24 0,50 4,48* 

* p < 0,050 ** p < 0,010 

 

Tais diferenças são passíveis de observação na Figura 8 onde se conclui pela 

influência do género na avaliação do desempenho perante a gestão da mudança, sendo 
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que os homens detêm níveis significativamente mais favoráveis na predisposição para o 

desenvolvimento pessoal e na atitude positiva. 

 

 
Figura 8. Pontuações médias dos quatro fatores do IAD em função do género. 

 

Influência do género na formação na mudança organizacional. Realizou-se o 

teste t de Student para amostras independentes, para testar a influência do género na 

formação na mudança organizacional, tomando como VD a medida de Formação na 

Mudança Organizacional e como VI o género dos participantes. O género masculino 

alcançou pontuações médias mais favoráveis (M = 3,94; DP = 0,57) do que o género 

feminino (M = 3,76; DP = 0,58). Ainda assim, o resultado do teste t de Student informa 

que as diferenças entre estas pontuações médias não são significativas [t(155) = -1,44, p 

= 0,153], pelo que se conclui que o género não afeta as opiniões dos participantes 

sobre a formação na mudança organizacional. 

A evidência empírica leva a concluir que a hipótese 1 (H1) recebe suporte 

empírico apenas na avaliação do desempenho face mudança organizacional. Ou 

seja, o género determina diferenças significativas na avaliação do desempenho na 

mudança organizacional. 

 

 

 

 



 

50 

4.3.2 Relação entre a idade a gestão da mudança, a avaliação do desempenho e a 

formação na mudança organizacional (H2) 

 

Analisa-se agora a segunda hipótese (H2), que considera existir uma relação 

positiva entre a idade e a gestão da mudança, a avaliação do desempenho na mudança e 

a formação na mudança organizacional. O teste desta hipótese efetuou-se por meio do 

cálculo dos coeficientes de correlação r de Pearson, tendo sido consideradas as medidas 

globais e os respetivos fatores (quando existentes). Na Tabela 17 podem consultar-se os 

resultados obtidos. 

 

Tabela 17. Coeficientes de Correlação de Pearson entre o IAGM, o IAD, o IAF e a Idade. 

Medidas e fatores 

Idade 

r R2 

Gestão da Mudança Global 0,084 0,71 

Fatores   

F1. Recursos Necessários à Mudança 0,001 0,00 

F2. Condições Favoráveis à Mudança 0,151 2,28 

Avaliação do Desempenho Global 0,140 1,96 

Fatores   

F1. Promoção de um Ambiente Agradável 0,110 1,21 

F2. Orientação para as Responsabilidades e Ação 0,198* 3,92 

F3. Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal  0,115 1,32 

F4. Atitude Positiva 0,031 0,10 

Formação na Mudança Organizacional 0,018 0,03 

*p = 0,015 

 

Constata-se que a gestão da mudança, tanto em termos globais como ao nível de 

cada um dos fatores, assim como a formação na mudança organizacional, apresentam 

correlações nulas com a idade. Também a avaliação do desempenho global e fatores 

constituintes encontram correlações nulas com a idade, sendo que a única exceção se 

verifica ao nível do fator 2 – Orientação para as Responsabilidades e Ação, onde se 

observa uma correlação positiva, embora de fraca magnitude, com a idade (r = 0,198, p 

= 0,015, R
2
 = 3,92%), indicando que a uma maior idade corresponde uma maior 

orientação para as responsabilidades e a ação. 

Este resultado permite conferir suporte empírico à H2: existe uma correlação 

positiva entre a idade e a avaliação do desempenho perante a gestão da mudança, 

sendo o fator 2 que contribui para este resultado. 
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4.3.3 Influência das habilitações literárias na gestão da mudança, na avaliação do 

desempenho e na formação na mudança organizacional (H3) 

 

Objetiva-se agora analisar a influência das habilitações literárias na gestão da 

mudança, da avaliação do desempenho e da formação na mudança organizacional, 

testando a terceira hipótese (H3). 

Influência das habilitações literárias na gestão da mudança. A análise da 

influência das habilitações literárias na gestão da mudança efetuou-se com recurso a 

nova MANOVA, tomando como VD os dois fatores do IAGM e como VI as 

habilitações literárias. Esta VI foi operacionalizada nos seguintes quatro níveis: 1) até 

ao 2º CEB
5
 (n = 16); 2) 3º CEB (n = 48); 3) Ensino Secundário (n = 58); e 4) Ensino 

Superior (n = 33). Assegurados os pressupostos à utilização fidedigna da MANOVA [M 

de Box = 11,79, F(9, 28741) = 1,27, p = 0,248], prosseguiu-se com a análise do teste 

multivariado que  indicou a presença de um efeito global significativo [Λ de Wilks = 

0,892, F(6, 300) = 2,95, p = 0,008]. Apesar deste resultado, os testes univariados 

subsequentes não encontram qualquer influência das habilitações literárias na gestão da 

mudança, conforme se pode confirmar nos dados patentes na Tabela 18 que se referem 

às pontuações médias, desvios-padrão e aos resultados dos testes univariados. 

  

Tabela 18. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAGM em Função das 
Habilitações Literárias: Testes Univariados. 

 Habilitações Literárias  

Fatores do IAGM 

Até 2º CEB  

(n = 16) 

3º CEB 

(n = 48) 

Ensino 
Secundário 

(n = 58) 

Ensino 
Superior 

(n = 33) 

Total  

 (N = 155) 
F a 

(3, 151) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Recursos Necessários 

à Mudança 

3,24 0,79 3,62 0,59 3,59 0,51 3,62 0,42 3,57 0,56 2,14 

F2 – Condições Favoráveis 

à Mudança 

3,73 0,64 3,66 0,60 3,66 0,57 3,53 0,53 3,64 0,58 0,54 

a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < 0,05). 

 

Procurando eventuais diferenças entre os níveis da VI, procedeu-se à realização 

dos testes de comparação múltipla de Tukey HSD (honestly significant diference), 

calculados para contrastes simples a posteriori, dado ser o teste mais adequado a uma 

                                                        
5  CEB – Ciclo do Ensino Básico. 
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VI com quatro níveis. Contudo, também aqui não se encontrou qualquer diferença 

dotada de significância estatística. 

Procurando a existência de diferenças de habilitações literárias em função da 

globalidade da medida de Gestão da Mudança, procedeu-se a uma análise da variância 

(ANOVA) unifatorial, tendo-se tomado como VD o IAGM considerado na sua 

globalidade e como VI as habilitações literárias. Os resultados alcançados permitem 

concluir que as habilitações literárias não surtem influência nas opiniões dos 

respondentes sobre a gestão da mudança [F(3, 151) = 0,45, p = 0,715]. 

Influência das habilitações literárias na avaliação do desempenho. O teste da 

influência das habilitações literárias na avaliação do desempenho, realizou-se por meio 

do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (K-W), dado não estarem reunidas as 

condições de necessárias à utilização da MANOVA com confiança nos resultados [M de 

Box = 49,40, F(30, 14078) = 1,54, p = 0,030]. Na Tabela 19 disponibilizam-se as 

pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos testes de K-W em função das 

habilitações literárias dos participantes. Como se pode verificar, os resultados dos testes 

de K-W assinalam diferenças significativas ao nível no fator 3 – Predisposição para o 

Desenvolvimento Pessoal. 

 

Tabela 19. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAD em Função das 
Habilitações Literárias: Testes de Kruskal-Wallis. 

 Habilitações Literárias  

Fatores do IAD 

Até 2º CEB  

(n = 16) 

3º CEB 

(n = 48) 

Ensino 
Secundário 

(n = 58) 

Ensino 
Superior 

(n = 33) 

Total  

 (N = 155) 
K-W 

χ2 (3) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Promoção de um 

Ambiente Agradável 

4,34 0,49 4,41 0,42 4,30 0,48 4,30 0,44 4,33 0,46 1,84 

F2 – Orientação para as 

Responsabilidades e Ação 

4,43 0,31 4,54 0,41 4,48 0,38 4,34 0,46 4,46 0,40 5,22 

F3 – Predisposição para o 
Desenvolvimento Pessoal 

3,97 0,55 4,24 0,37 4,11 0,47 3,96 0,44 4,10 0,45 9,35* 

F4 – Atitude Positiva 4,04 0,65 4,29 0,52 4,30 0,47 4,14 0,43 4,23 0,50 5,62 

*p = 0,025  

 

Procurando identificar entre que níveis da VI se localizam as diferenças 

assinaladas, realizaram-se os testes de comparação múltipla de Tukey HSD, calculados 

para contrastes simples a posteriori. Os resultados apontam diferenças significativas 
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entre os titulares de habilitações ao nível do 3º CEB e os detentores de Ensino Superior, 

sendo que aos primeiros cabem níveis mais favoráveis de predisposição para o 

desenvolvimento pessoal (diferença absoluta entre as médias de 0,284, p = 0,027). Tais 

diferenças podem observar-se melhor na representação gráfica patente na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Pontuações médias dos quatro fatores do IAD em função das habilitações literárias. 

 

Influência das habilitações literárias na formação na mudança 

organizacional. A análise da influência das habilitações literárias na formação na 

mudança organizacional efetuou-se por meio de nova ANOVA unifatorial, tendo-se 

tomado como VD o IAF e como VI as habilitações literárias. Os resultados levam a 

concluir que as habilitações literárias não influenciam as opiniões dos respondentes 

sobre a formação na mudança organizacional [F(3, 151) = 1,74, p = 0,162]. Os testes 

de comparação múltipla de Tukey HSD, calculados para contrastes simples a posteriori, 

informam, de igual forma, que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre os níveis da VI.  

Face aos resultados alcançados, conclui-se que a hipótese 3 recebe suporte 

empírico apenas na avaliação do desempenho face mudança organizacional, as 

habilitações literárias determinam diferenças significativas na avaliação do desempenho 
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na mudança organizacional, sendo ao nível do fator 3 que estas diferenças são 

determinantes. 

 

4.3.4 Influência do departamento/secção que ocupa, na gestão da mudança, na 

avaliação do desempenho e na formação na mudança organizacional (H4) 

 

Analisa-se agora a influência do departamento/secção que ocupa na gestão da 

mudança, da avaliação do desempenho e da formação na mudança organizacional, 

testando a hipótese 4 (H4).  

Influência do departamento/secção que ocupa na gestão da mudança. O teste 

da influência do departamento/secção que ocupa na gestão da mudança efetuou-se com 

recurso ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, uma vez que não se encontravam 

reunidas as condições de necessárias à utilização confiável da MANOVA [M de Box = 

17,13, F(6, 55154) = 2,77, p = 0,011]. Como VD, tomaram-se os fatores do IAGM, e 

como VI o departamento/secção que ocupa (1 = organizadores do trabalho; 2 = gestão e 

controlo; e 3 = executantes). Como se pode verificar na Tabela 20, onde constam as 

pontuações médias, os desvios-padrão, os resultados dos testes de K-W, não 

encontraram diferenças significativas na gestão da mudança em função do 

departamento/cargo ocupado pelos participantes. 

 

Tabela 20. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAGM em Função do 

Departamento/Cargo que Ocupa: Testes de Kruskal-Wallis. 

 Departamento/Secção que Ocupa   

Fatores do IAGM 

Organizadores 
do trabalho 

(n = 31) 

Gestão e 
controlo 

(n = 25) 

Executantes 

(n = 79) 

Total 

(N = 135) 
K-W 

a
 

χ2 (2) M DP M DP M DP M DP 

F1 – Recursos Necessários à Mudança 3,62 0,59 3,66 0,38 3,54 0,56 3,58 0,54 0,52 

F2 – Condições Favoráveis à Mudança 3,67 0,63 3,72 0,61 3,58 0,57 3,63 0,59 2,33 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < 0,05). 

 

Procurando eventuais diferenças entre os níveis da VI, procedeu-se à realização 

dos testes de comparação múltipla de Fisher LSD (least significant difference), por ser o 

mais adequado a uma variável com três níveis, calculados para contrastes simples a 

posteriori. Estes testes também não encontraram diferença dotada de significado 

estatístico entre os níveis da VI.  
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Procurando eventuais diferenças do departamento/cargo ocupado em função da 

globalidade da medida de Gestão da Mudança, realizámos uma ANOVA unifatorial,  

tendo-se tomado como VD o IAGM na globalidade e como VI o departamento/secção 

ocupada. Os resultados desta ANOVA levam-nos a concluir que o departamento/secção 

que ocupa não influencia as opiniões dos participantes sobre a gestão da mudança 

[F(2, 132) = 0,69, p = 0,504]. 

Influência do departamento/secção que ocupa na avaliação do desempenho. 

Para o teste da influência do departamento/secção que ocupa na avaliação do 

desempenho, realizou-se nova MANOVA. Para o efeito, tomaram-se como VD os dois 

fatores do IAD e como VI o departamento/secção que ocupa. Esta VI operacionaliza-se 

em três níveis: 1) Organizadores do trabalho (n = 31); 2) Gestão e controlo (n = 25); e 

3) Executantes (n = 79). Depois de certificado que estavam assegurados os pressupostos 

à utilização fidedigna da MANOVA [M de Box = 28,20, F(20, 19572) = 1,33, p = 

0,149], continuou-se com a análise dos resultados do teste multivariado, que mostrou 

um efeito global significativo [Λ de Wilks = 0,887, F(8, 258) = 1,99, p = 0,048]. Pese 

embora este resultado, não se encontraram diferenças com significação estatística nos 

testes univariados subsequentes, indicando que o departamento/secção que ocupa não 

surte influência na avaliação do desempenho na mudança organizacional. Estes 

resultados foram confirmados pelos testes de comparação múltipla de Fisher LSD, que 

também não encontraram qualquer diferença significativa entre os níveis da VI. Na 

Tabela 21 podem consultar-se as pontuações médias, desvios-padrão e resultados dos 

testes univariados. 

 

Tabela 21. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAD em Função do 

Departamento/Secção que Ocupa: Testes Univariados. 

 Departamento/Secção que Ocupa  

Fatores do IAD 

Organizadores 
do trabalho 

(n = 31) 

Gestão e 
controlo 

(n = 25) 

Executantes 

(n = 79) 

Total 

(N = 135) 
F a 

(2, 132) M DP M DP M DP M DP 

F1 – Promoção de um Ambiente 

Agradável 

4,31 0,46 4,41 0,45 4,28 0,47 4,31 0,46 0,69 

F2 – Orientação para as 

Responsabilidades e Ação 

4,54 0,40 4,51 0,38 4,41 0,41 4,46 0,40 1,49 

F3 – Predisposição para o 

Desenvolvimento Pessoal 

4,17 0,46 3,95 0,41 4,14 0,43 4,11 0,44 2,15 
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F4 – Atitude Positiva 4,22 0,52 4,16 0,36 4,27 0,56 4,24 0,52 0,44 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < 0,05). 

 

Seguidamente, realizou-se uma ANOVA unifactorial com o objetivo de procurar 

eventuais diferenças do departamento/secção que ocupa em função da globalidade da 

medida de Avaliação do Desempenho, tendo-se sido tomado como VD o IAD na 

globalidade e como VI o departamento/secção que ocupa. Os resultados da ANOVA, 

bem como dos subsequentes testes de comparação múltipla de Fisher LSD, levam à 

conclusão de que o departamento/secção que ocupa não determina diferenças 

estatísticas nas opiniões dos respondentes sobre a avaliação do desempenho na 

mudança organizacional [F(2, 132) = 0,29, p = 0,749]. 

Influência do departamento/secção que ocupa na formação na mudança 

organizacional. A análise da influência do departamento/secção que ocupa na formação 

na mudança organizacional efetuou-se por meio de nova ANOVA unifatorial, tendo-se 

tomado como VD o IAF e como VI o departamento/secção que ocupa. Dos resultados, 

concluiu-se que o departamento/secção que ocupa não determina qualquer influência 

nas opiniões dos respondentes sobre a formação na mudança organizacional [F(2, 132) 

= 0,28, p = 0,760]. De igual forma, os testes de comparação múltipla de Fisher LSD 

também não encontraram diferenças significativas entre os níveis da VI. 

Tais resultados não nos permitem confirmar a hipótese 4, pelo que 

concluímos que o departamento/secção que ocupa não surte influência na gestão da 

mudança, nem na avaliação do desempenho, nem na formação na mudança 

organizacional. 

 

4.3.5 Influência do tipo de contrato, na gestão da mudança, na avaliação do 

desempenho e na formação na mudança organizacional (H5) 

 

Testa-se agora a hipótese 5 (H5) que analisa a influência do tipo de contrato na 

gestão da mudança, da avaliação do desempenho e da formação na mudança 

organizacional. 

Influência do tipo de contrato na gestão da mudança. A realização da 

MANOVA para testar a influência do tipo de contrato na gestão da mudança, 

considerou como VD os dois fatores do IAGM e como VI o tipo de contrato. Esta VI 

operacionaliza-se em dois níveis: 1) contrato a termo (n = 39); e 2) contrato sem termo 

(n = 106). Assegurados os pressupostos à utilização confiável da MANOVA [M de Box 
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= 7,22, F(3, 90079) = 2,36, p = 0,070], prosseguiu-se com a inspeção dos resultados do 

teste multivariado que revelou a inexistência de efeito global significativo [Λ de Wilks = 

0,984, F(2, 142) = 1,17, p = 0,314]. Similarmente, os testes univariados também não 

encontraram resultados significativos, mostrando-nos que o tipo de contrato não 

influencia as opiniões dos respondentes sobre a gestão da mudança. As pontuações 

médias, os desvios-padrão e resultados dos testes univariados disponibilizam-se na 

Tabela 22. 

  

Tabela 22. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAGM em Função do Tipo de 

Contrato: Testes Univariados. 

 Tipo de Contrato  

Fatores do IAGM 

A termo  

(n = 39) 

Sem termo 

(n = 106) 

Total  

 (N = 145) 
F a 

(1, 143) M DP M DP M DP 

F1 – Recursos Necessários à Mudança 3,67 0,50 3,52 0,56 3,56 0,55 2,21 

F2 – Condições Favoráveis à Mudança 3,73 0,56 3,59 0,59 3,63 0,58 1,58 
a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < 0,05). 

 

Seguidamente, e com o objetivo de se verificar a possibilidade de eventuais 

diferenças do tipo de contrato em função da globalidade da medida de Gestão da 

Mudança, realizou-se o teste t de Student para amostras independentes, tomando como 

VD o IAGM Global e como VI o tipo de contrato. Em termos da medida de tendência 

central, observam-se opiniões mais favoráveis nos respondentes contratados a termo (M 

= 3,70; DP = 0,50) relativamente aos contratados sem termo (M = 3,56; DP = 0,52). No 

entanto, os resultados do teste t de Student levam a concluir que o tipo de contrato não 

afeta as opiniões dos participantes sobre os processos de gestão da mudança [t(143) = 

1,51, p = 0,133]. 

Influência do tipo de contrato na avaliação do desempenho. Avaliando agora a 

influência do tipo de contrato na avaliação do desempenho, realizou-se nova 

MANOVA, onde se considerou como VD os quatro fatores do IAD e como VI o tipo de 

contrato. O teste M de Box assegurou o cumprimento dos pressupostos à utilização 

confiável da MANOVA [M de Box = 1,89, F(10, 24321) = 0,18, p = 0,998]. O teste 

multivariado encontrou um efeito global muito significativo: Λ de Wilks = 0,908, F(4, 

140) = 3,55, p = 0,009. A inspeção dos testes univariados mostra que este efeito global 

se deve à influência que o tipo de contrato exerce sobre o fator 2 – Orientação para as 
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Responsabilidades e Ação [F(1, 143) = 4,14, p = 0,044]. Na Tabela 23 podem consultar-

se as pontuações médias, os desvios-padrão e os resultados dos testes univariados. 

 

Tabela 23. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAD em Função do Tipo de 

Contrato: Testes Univariados. 

 Tipo de Contrato  

Fatores do IAD 

A termo  

(n = 39) 

Sem termo 

(n = 106) 

Total  

 (N = 145) 
F 

(1, 143) M DP M DP M DP 

F1 – Promoção de um Ambiente Agradável 4,41 0,44 4,30 0,46 4,33 0,46 1,63 

F2 – Orientação para as Responsabilidades e Ação 4,35 0,40 4,50 0,40 4,46 0,40 4,14* 

F3 – Predisposição para o Desenvolvimento Pessoal 4,07 0,48 4,09 0,45 4,09 0,46 0,78 

F4 – Atitude Positiva 4,28 0,48 4,22 0,53 4,24 0,51 0,53 

*p < 0,050  

 

Na Figura 10 disponibiliza-se a representação gráfica destes resultados. Nela se 

pode verificar que os trabalhadores em regime de contrato a termo têm opiniões 

significativamente mais favoráveis sobre a avaliação do desempenho, mais 

concretamente ao nível da orientação para os resultados e ação, do que os que se 

encontram com contrato sem termo. Conclui-se que o tipo de contrato influencia as 

opiniões sobre a avaliação do desempenho perante a gestão da mudança. 
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Figura 10. Pontuações médias dos quatro fatores do IAD em função do tipo de contrato. 

 

Influência do tipo de contrato na formação na mudança organizacional. A 

análise da influência do tipo de contrato na formação na mudança organizacional 

realizou-se com recurso ao teste t de Student para amostras independentes. 

Consideraram-se como VD o IAF e como VI o tipo de contrato. A medida de tendência 

central permite verificar que os trabalhadores contratados a termo têm opiniões mais 

favoráveis (M = 4,10; DP = 0,54) do que os trabalhadores contratados sem termo (M = 

3,84; DP = 0,56). O teste t de Student confirma que as diferenças entre as médias dos 

dois grupos em análise são significativas: t(143) = 2,48, p = 0,014, permitindo concluir 

que o tipo de contrato afeta as opiniões dos participantes sobre a formação na 

mudança organizacional. 

Estes resultados conferem suporte empírico à hipótese 5, sendo a avaliação do 

desempenho e a formação na mudança organizacional que contribuem de forma 

significativa para tais resultados. 

 

4.3.6 Influência da experiência profissional na gestão da mudança, na avaliação 

do desempenho e na formação na mudança organizacional (H6) 
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Para se finalizar o estudo empírico, analisar-se-á se a experiência profissional 

dos participantes surte alguma influência na gestão da mudança, na avaliação do 

desempenho e na formação na mudança organizacional, testando a hipótese 6 (H6).  

Influência da experiência profissional na gestão da mudança. A MANOVA 

realizada considerou novamente os dois fatores do IAGM como VD e a experiência 

profissional como VI, tendo sido considerados os seguintes quatro níveis na VI: 1) Até 

1 ano (n = 8); 2) 1 a 3 anos (n = 19); 3) 3 a 6 anos (n = 4); e 4) mais de 6 anos (n = 126). 

A utilização confiável da MANOVA foi assegurada através do teste M de Box = 6,81, 

F(9, 818) = 0,65, p = 0,753. O teste multivariado não mostrou um efeito global 

significativo [Λ de Wilks = 0,989, F(6, 304) = 0,28, p = 0,946]. Da mesma forma, os 

testes univariados, cujos resultados se indicam na Tabela 24, conjuntamente com as 

pontuações médias, os desvios-padrão, também não encontram diferenças dotadas de 

significação estatística. Adicionalmente, os testes de comparações múltiplas de Tukey 

HSD também vão no sentido da inexistência de diferenças significativas entre os níveis 

da VI, indicando-nos que a experiência profissional não determina diferenças 

estatísticas nos processos de gestão da mudança. 

 

 

Tabela 24. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAGM em Função da 
Experiência Profissional: Testes Univariados. 

 Experiência Profissional  

Fatores do IAGM 

< 1 ano 

(n = 8) 

1-3 anos 

(n = 19) 

3-6 anos 

(n = 4) 

> 6 anos 

(n = 126) 

Total 

(N = 157) 
F a 

(3, 153) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Recursos 

Necessários à Mudança 

3,73 0,45 3,54 0,51 3,75 0,70 3,56 0,57 3,57 0,56 0,37 

F2 – Condições 

Favoráveis à 

Mudança 

3,75 0,47 3,60 0,53 3,92 0,52 3,63 0,59 3,64 0,57 0,45 

a
 As diferenças entre as médias não atingiram o limiar convencionado de significação estatística (p < 0,05). 

 

Seguidamente, procurou-se averiguar a possibilidade de eventuais diferenças da 

experiência profissional em função da medida de Gestão da Mudança considerada na 

sua globalidade. Para tal, procedeu-se à realização de uma ANOVA unifatorial, 

tomando como VD o IAGM Global e como VI a experiência profissional. Dos 

resultados, concluiu-se que a experiência profissional não influencia as opiniões dos 
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respondentes sobre a gestão da mudança [F(3, 153) = 0,49, p = 0,693]. Semelhantes 

resultados obtiveram os testes de comparação múltipla de Tukey HSD, confirmando a 

inexistência de diferenças estatísticas entre os níveis da VI. 

Influência da experiência profissional na avaliação do desempenho. Retomou-

se a MANOVA para avaliar, agora, a influência da experiência profissional na avaliação 

do desempenho. Consideraram-se como VD os quatro fatores do IAD e como VI a 

experiência profissional. O teste M de Box assegurou a utilização da MANOVA com 

confiança nos resultados [M de Box = 30,14, F(20, 1489) = 1,27, p = 0,188]. Os 

resultados do teste multivariado indicam que o efeito global é muito significativo: Λ de 

Wilks = 0,785, F(12, 397) = 3,17, p < 0,001. A inspeção dos testes univariados permite 

verificar que este efeito global se deve à influência que a experiência profissional detém 

sobre o fator 1 – Promoção de um Ambiente Agradável [F(3, 153) = 9,02, p < 0,001] e 

sobre o fator 2 – Orientação para as Responsabilidades e Ação [F(3, 153) = 5,11, p = 

0,002].  

Na Tabela 25 disponibilizam-se as pontuações médias, os desvios-padrão e os 

resultados dos testes univariados. 

 

 

Tabela 25. Pontuações Médias e Desvios-Padrão dos Fatores do IAD em Função da 
Experiência Profissional: Testes Univariados. 

 Experiência Profissional  

Fatores do IAD 

< 1 ano 

(n = 8) 

1-3 anos 

(n = 19) 

3-6 anos 

(n = 4) 

> 6 anos 

(n = 126) 

Total 

(N = 157) 
F 

(3, 153) M DP M DP M DP M DP M DP 

F1 – Promoção de um 

Ambiente Agradável 

4,53 0,41 3,96 0,46 5,00 0,00 4,36 0,42 4,34 0,45 9,02*** 

F2 – Orientação para as 

Responsabilidades e Ação 

4,22 0,39 4,26 0,40 4,94 0,13 4,50 0,39 4,47 0,40 5,11** 

F3 – Predisposição para o 

Desenvolvimento Pessoal 

4,08 0,68 4,02 0,38 4,33 0,54 4,12 0,45 4,11 0,45 0,60 

F4 – Atitude Positiva 4,38 0,55 4,11 0,68 4,58 0,32 4,24 0,47 4,24 0,50 1,29 

**p < 0,010 ***p < 0,001 

 

Procurando apurar em que níveis da VI residem as diferenças encontradas, 

calcularam-se os testes de comparação múltipla de Tukey HSD, cujos resultados se 

podem visualizar na Tabela 26.  
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Tabela 26. Diferenças entre as Médias dos Fatores 1 e 2 do IAD em Função da Experiência 
Profissional: Testes de Comparação Múltipla. 

 Experiência Profissional 

 < 1 ano 

(n = 8) 

1-3 anos 

(n = 19) 

3-6 anos 

(n = 4) 

> 6 anos 

(n = 126) 

 Diferenças entre as médias 

Experiência Profissional F1 – Promoção de um Ambiente Agradável 

< 1 ano —    

1-3 anos -0,57** —   

3-6 anos 0,47 1,04*** —  

> 6 anos -0,17 0,40*** -0,64* — 

 F2 – Orientação para as Responsabilidades e Ação 

< 1 ano —    

1-3 anos 0,04 —   

3-6 anos 0,72* 0,67** —  

> 6 anos 0,28 0,23 -0,44 — 
 

*p < 0,050 **p < 0,010 ***p < 0,001 

 

A consulta dos resultados emergidos permite concluir que, ao nível do fator 1, 

existem diferenças entre o grupo com experiência profissional compreendida entre 1 e 3 

anos e todos os restantes grupos em análise (< 1 ano, 3-6 anos e > 6 anos), sendo aos 

restantes grupos que cabem as opiniões mais favoráveis quanto à promoção de um 

ambiente agradável. Ao nível do fator 2, o grupo com experiência profissional 

compreendida entre 3 e 6 anos mostra-se mais orientado para as responsabilidades e 

ação do que os grupos com menos de 1 ano e com 1 a 3 anos de experiência 

profissional. 

Na Figura 11 disponibiliza-se a representação gráfica destes resultados. Nela se 

pode verificar que os trabalhadores com experiência profissional de 1 a 3 anos mostram 

as pontuações médias mais baixas em todos os fatores, exceto no fator 2; inversamente, 

o grupo com experiência profissional de 3 a 6 anos alcança as pontuações mais 

favoráveis em todos os fatores do IAD. Contudo, é nos fatores 1 e 2 que as diferenças se 

mostram significativas. Conclui-se que o tempo de experiência profissional determina 

diferenças significativas nas opiniões relativas à avaliação do desempenho perante a 

gestão da mudança. 
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Figura 11. Pontuações médias dos quatro fatores do IAD em função da experiência profissional. 

 

Influência da experiência profissional na formação na mudança 

organizacional. A ANOVA unifactorial realizada para se analisar a influência da 

experiência profissional na formação na mudança organizacional, considerou como VD 

o IAF e como VI a experiência profissional dos participantes. Os resultados alcançados 

levam a concluir que a experiência profissional não influencia as opiniões dos 

respondentes sobre a formação na mudança organizacional [F(3, 153) = 0,63, p = 

0,594]. Os subsequentes testes de comparação múltipla de Tukey HSD confirmam tais 

resultados, ao não encontrarem diferenças significativas entre os níveis da VI. 

Estes resultados fornecem suporte empírico à hipótese 6, sendo à avaliação do 

desempenho que cabem as diferenças significativas encontradas, sendo, desta forma, a 

variável que mais contribui para tais resultados. 

 

Vista a análise e discussão dos dados passa-se às conclusões desta dissertação. 
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Capítulo 5 – Conclusões 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo central determinar qual o impacto da Gestão 

da mudança no desempenho e na formação dos trabalhadores no sector dos moldes na 

Marinha Grande. O estudo foi elaborado em várias empresas do setor. 

Num mundo globalizado e em permanente mudança é exigido cada vez mais às 

empresas um espírito mais competitivo nos mercados em que estão inseridos. É nesse 

sentido, que as empresas para garantirem o futuro, têm que se adaptar a todas as 

circunstâncias que são exigidas pelo mercado. Esta adaptação só é possível com a 

participação e o envolvimento dos recursos humanos, dando-lhes motivação para que 

tudo seja alinhado com os valores da organização. 

A introdução das novas tecnologias de informação, novos conhecimentos e 

novas competências, fazem emergir novas realidades que exigem adaptações constantes 

do indivíduo ao meio que o rodeia. 

O setor dos moldes trabalha principalmente para a exportação e na maioria dos 

casos para o setor automóvel, tem que ter trabalhadores qualificados e aptos para 

qualquer trabalho a desenvolver, as novas tecnologias obrigou a ser um setor sempre em 

mudança e com espirito empreendedor, sendo certo que se vive neste setor uma grande 

euforia, por ser a vanguarda dos moldes para plástico, será justo dizer que as empresas 

onde foram recolhidos os inquéritos, estavam todas elas muito bem organizadas por 

departamentos que se interligavam entre si para a rentabilidade das organizações. 

Numa empresa, quando ocorrem mudanças na cultura organizacional, é essencial 

que esta seja vista de forma positiva e como uma oportunidade de crescimento. Os 

colaboradores não devem ser deixados de lado, sendo o papel da comunicação o de criar 

estratégias para que estes encarem a mudança como um fator importante e necessário.
6
 

A pergunta central desta investigação ficou assim estabelecida em “Como é que 

a gestão da mudança influencia o desempenho dos trabalhadores?” vindo ao encontro 

de uma realidade que quase todos os dias se passa no setor dos moldes. A gestão da 

mudança, o desempenho individual e a formação, os choques económicos têm sido, uma 

mais-valia para se poder dizer que este é um setor sempre em mudança e que por isso 

                                                        
6 http://comunicacaolinhadafrente.glogspot.com,01-05-2011 
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precisa de colaboradores com competências para estarem à altura da situação que 

implica essa mesma mudança. 

Resumidamente pode-se afirmar que quando existe a mudança, a incerteza entra 

sempre na mente daqueles que nela estão inseridos. Por isso a cultura deste setor é 

manter os seus quadros como uma mais-valia para o desenvolvimento da empresa, 

ficando no estudo demonstrado que uma larga maioria trabalha há mais de 6 anos e tem 

contratos sem termo. 

Em breve conclusão pode-se afirmar que o sector dos moldes está em constante 

mudança, umas vezes influenciada pelo ambiente externo e outras pelo ambiente 

interno. São as mudanças que conduzem ao desenvolvimento de estratégias internas que 

visam colmatar falhas e renovar comportamentos, atitudes e procedimentos que 

conduzam a mais responsabilização das partes envolvidas.  

Segundo Chiavenato (2008): 

A era da Industrialização neoclássica, de relativa mudança e transformação, 

trouxe o modelo híbrido, duplo e matricial de estrutura organizacional. Foi a 

época da administração dos Recursos. A era da informação, de forte mudança e 

instabilidade, está trazendo o modelo orgânico e flexível de estrutura 

organizacional, no qual prevalecem as equipas multifuncionais de trabalho. É a 

época da gestão de pessoas e com as pessoas. No mundo de hoje, as 

preocupações das organizações voltam-se para a globalização, pessoas, clientes, 

produção/serviços, conhecimento, resultados e tecnologias. (p. 56) 

 

O desempenho individual, segundo Caetano (2008) e como demonstra a 

investigação é basilar para poder haver uma boa gestão da mudança. O estudo da 

avaliação do desempenho ocupa um “lugar central na investigação em psicologia 

industrial/organizacional” (p. 13), tendo a avaliação do desempenho se desenvolvido 

quase exclusivamente ao nível individual. 

 A revisão bibliográfica efetuada permitiu observar que a gestão da mudança 

precisa de um bom desempenho e uma formação adequada para a situação. Potts e 

Lamarsh (2004) afirmam que a definição da gestão da mudança, vai ao encontro 

constante da aplicação do conhecimento, ferramentas e recursos necessários para levar a 

mudança às pessoas, porque são elas que estão dentro dessa mesma mudança. 

Chiavenato (2009) refere que o homem vai para a empresa vislumbrando, consciente ou 
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inconscientemente, a procura da satisfação e da autorrealização que vai alcançar nas 

atividades que está a desenvolver. 

Em gestão de recursos humanos o estado da arte está na gestão do conhecimento 

e das competências dos trabalhadores, mesmo aquelas que não estão diretamente 

enquadradas com a função desempenhada, mas que podem servir para o 

desenvolvimento do próprio negócio (Campos, & Barbosa, 2001). 

Para o confronto da teoria foram recolhidos os dados considerados importantes, 

através da aplicação de um inquérito por questionário aos trabalhadores das empresas 

que pertencem ao setor dos moldes na Marinha Grande. 

Dos dados recolhidos pode-se observar que as correlações entre os instrumentos 

de medida indicam a importância da formação nos processos de gestão da mudança 

organizacional. Ou seja, quanto mais formação se der aos colaboradores sobre os 

processos de mudança organizacional, melhores serão os resultados dessa mudança. 

As correlações entre a avaliação do desempenho na mudança organizacional e a 

gestão da mudança são igualmente positivas, embora de magnitude moderada. 

Assim e no sentido de dar resposta à pergunta central da investigação deve-se 

numa primeira fase concluir pelo resultado dos testes das hipóteses efetuado, assim: 

 Para a hipótese 1 conclui-se que o género não afeta as opiniões dos participantes 

sobre a formação na mudança organizacional, mas tem evidência empírica na 

avaliação do desempenho face mudança organizacional, onde determina diferenças 

significativas na avaliação do desempenho na mudança organizacional;  

 Na hipótese 2 constata-se que a gestão da mudança, tanto em termos globais como ao 

nível de cada um dos fatores, assim como a formação na mudança organizacional, 

apresentam correlações nulas com a idade. Assim quanto maior a idade corresponde 

uma maior orientação para as responsabilidades e a ação, pelo que existe uma 

correlação positiva entre a idade e a avaliação do desempenho perante a gestão da 

mudança; 

 Para a hipótese 3 os resultados alcançados permitem concluir que as habilitações 

literárias não surtem influência nas opiniões dos respondentes sobre a gestão da 

mudança ou sobre a formação na mudança organizacional. No entanto esta tem 

suporte empírico na avaliação do desempenho face mudança organizacional, pelo 

que as habilitações literárias determinam diferenças significativas na avaliação do 

desempenho na mudança organizacional; 
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 Para a hipótese 4 os resultados mostram que o departamento/secção que ocupa não 

surte influência na gestão da mudança, nem na avaliação do desempenho, nem na 

formação na mudança organizacional; 

 A hipótese 5 apresenta resultados que levam a concluir que o tipo de contrato não 

afeta as opiniões dos participantes sobre os processos de gestão da mudança. Mas 

influencia as opiniões sobre a avaliação do desempenho perante a gestão da mudança 

e sobre a formação na mudança organizacional, pelo que a avaliação do desempenho 

e a formação na mudança organizacional conferem suporte empírico a esta hipótese; 

 Na hipótese 6 conclui-se que o tempo de experiência profissional determina 

diferenças significativas nas opiniões relativas à avaliação do desempenho perante a 

gestão da mudança, mas não influencia as opiniões dos respondentes sobre a 

formação na mudança organizacional. Assim, cabem à avaliação do desempenho as 

diferenças mais significativas encontradas. 

 

Assim encontram-se reunidas as condições para apresentar uma solução para a 

pergunta central formulada: Como é que a gestão da mudança influencia o 

desempenho dos trabalhadores? 

Em função dos dados recolhidos conclui-se que no que se refere à gestão da 

mudança os colaboradores não têm grandes divergências na várias variáveis estudadas, 

porque na sua grande maioria vivem num setor em que a mudança está sempre 

acontecer e a sua adaptação terá que ser contínua. 

Já no que se refere ao desempenho e à gestão da mudança existem, nas várias 

variáveis diferenças que são acentuadas, com respeito experiência profissional, ao tipo 

de contrato, às habilitações literárias, à idade e ao género, nos quais as empresas 

deverão ter mais atenção para a melhoria da eficiência e do desempenho individual. 

Foi verificado ainda que a maioria dos inquiridos entende que a formação é da 

maior importância, pelo que as empresas devem acautelar esta situação e fornecer 

formação adequada a ser identificada pelos responsáveis dos vários departamentos, 

designadamente qual o tipo de desempenho e formação para melhor servir a gestão da 

mudança e o atingimento dos objetivos estratégicos das empresas. 

No geral conclui-se que há um impacto significativo entre a mudança 

organizacional e o desempenho individual, revelando muitos bons níveis de 

concordância no que está relacionado ao tema em discussão, com a formação a surgir 

também como um apoio importante ao próprio desempenho. 
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Usando as palavras de Duck (1993, citado por Cunha, Rego, Cunha, & Cardoso, 

2007): 

A mudança é intensamente pessoal e para que a mudança ocorra em qualquer 

organização, cada indivíduo deve pensar, sentir ou fazer algo diferente. Mesmo 

as grandes organizações, onde é necessário que milhares de empregados 

compreendam as estratégias da empresa para traduzi-las em ações apropriadas, 

os líderes devem de conquistar os seus colaboradores um a um. (p. 860) 

 

5.1 Limitações da investigação 

 

A principal limitação na realização desta dissertação prendeu-se com o ‘medo’ 

existente entre os trabalhadores no preenchimento de inquéritos, mesmo quando 

afirmado que este é confidencial, especialmente quando são questionados sobre o 

género, idade e departamento que ocupa. Só com o compromisso de ser somente uma 

pessoa, alheia à empresa, a distribuir e a recolher os inquéritos foi possível obter o seu 

consentimento para responder ao questionário. 

 

5.2 Contributos para o conhecimento 

 

Acredita-se que esta dissertação possa servir para uma melhor definição sobre o 

que é preciso fazer quanto à gestão da mudança e do desempenho e a formação no setor 

dos moldes para plástico, sendo um ‘motor’ para que se possam fazer estudos 

semelhantes noutras organizações e aferir os resultados. 

De referir que associar temas, como a gestão da mudança, o desempenho e a 

formação foi uma enorme aposta que decerto permitirá uma melhor compreensão por 

parte das organizações e dos seus líderes sobre o predomínio existente entre estas três 

temáticas e, assim, se poderem encontrar soluções mais equilibradas e, ao mesmo 

tempo, mais justas que possam ir ao encontro de um melhor projeto de negócios. 

 

Cumpridos que estão os objetivos desta investigação se dá por terminada esta 

dissertação sobre a gestão da mudança e o desempenho no setor dos moldes para 

plástico na Marinha Grande. 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

     Este questionário é anónimo e confidencial, tem como objetivo a recolha de dados para a realização de uma 

investigação académica sobre o tema da Gestão da Mudança e o Desempenho que será objeto de dissertação de 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos do ISLA-Leiria.  

     Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, responda a cada pergunta com 

sinceridade, marcando a resposta que melhor se aplica à sua situação de trabalho. 

      O seu contributo é muito importante para um melhor entendimento e conhecimento científico da mudança 

nas organizações e o seu impacto no desempenho dos trabalhadores. 

     Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

Gestão da Mudança 

Gestão da mudança é a administração de qualquer alteração planeada ou não, que vá mexer na organização 

de uma empresa ou setor, tendo como principio ir ao encontro da sua estabilidade e objetivos. 

Como avalia os seguintes itens: Discordo 
totalmente 

Discordo 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

1) A empresa confia no trabalho dos 

colaboradores e na sua capacidade de 

conduzir processos de mudança 

     

2) Existe um clima que favorece a 

proposição de novas ideias e inovação em 

produtos e processos. 

     

3) Quando são propostas mudanças, os 

colaboradores demonstram 

comprometimento. 

     

4) Existe liderança na condução dos 

processos de mudança. 

     

5) A empresa tem uma visão definida, clara 

e objetiva. 

     

6) A empresa divulga seus valores e os 

colaboradores identificam-se com esses 

valores. 

     

7) Os colaboradores conhecem os objetivos 

da empresa e os objetivos são exequíveis. 

     

8) A estrutura organizacional da empresa 

facilita a condução dos processos de 

mudança. 

     

9) Durante processos de mudança, a 

empresa possui procedimentos para 

priorizar as ações a serem realizadas. 

     

10) A empresa possui controlos financeiros 

que podem facilitar os processos de 

mudança. 
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Como avalia os seguintes itens: Discordo 

totalmente 
Discordo Não concordo 

nem discordo 
Concordo Concordo 

totalmente 

11) Quando ocorrem mudanças, o período 

dedicado à adaptação é compatível com a 

complexidade da mudança que está sendo 

realizada. 

     

12) Quando os resultados aparecem, os 

colaboradores são beneficiados, 

financeiramente ou através de visibilidade e 

progressão na carreira. 

     

13) A capacitação fornecida aos 

colaboradores é suficiente para a condução 

de processos de mudança. 

     

14) O recrutamento e seleção dos 

colaboradores considera a capacidade de 

lidar com processos de mudança. 

     

15) As tarefas alocadas aos colaboradores 

estão alinhadas com suas capacidades e 

inclinações naturais. 

     

16) A direção fornece suporte aos processos 

de mudança 

     

17) A empresa disponibiliza o apoio de 

consultoria quando isso é necessário para a 

condução de processos de mudança. 

     

18) A empresa disponibiliza os recursos 

(físicos, tecnológicos, RH, tempo) 

necessários para conduzir processos de 

mudança. 

     

19) Existem informações disponíveis e 

acessíveis que podem contribuir em 

processos de mudança. 

     

Perante a Gestão da Mudança Avalie o seu Desempenho 

Avaliar o Desempenho é medir e diferenciar a prestação individual e dos superiores hierárquicos, no sentido 

de encontrar os pontos fortes e fracos, de forma a desenvolver o potencial das pessoas e a melhorar a 

eficiência das empresas. 

Como avalia os seguintes itens: 
Nunca 

Quase 

Nunca 
Raramente 

Quase 

Sempre 
Sempre 

20) Procura permanente de oportunidades de 

desenvolvimento 

     

21) É tecnicamente mais brilhante do que a média      

22) Aproveita as ocasiões de aprendizagem técnica e 

pessoal 

     

23) Sente-se à vontade noutras culturas e cargos      
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24) Dá particular atenção aos detalhes do seu 

trabalho ou função 

     

25) Consegue criar um ambiente de trabalho 

agradável 

     

26) O seu contributo tem sido positivo para o 

desempenho da organização  

     

27) É particularmente dotado para relações 

humanas 

     

28) Procura e sabe tirar proveito das opiniões dos 

outros 

     

29) Enfrenta as responsabilidades e assume-as 

perante as chefias 

     

30) É ambicioso. Quer melhorar continuamente os 

resultados 

     

31) Retira lições dos erros e ultrapassa os fracassos 

sem culpar os outros 

     

32) Possui um temperamento orientado para a ação      

33) Tem a coragem de assumir uma posição, ainda 

que critica, e mantê-la 

     

34) Procura, em todas as circunstâncias, marcar a 

sua diferença 

     

35) Reage bem às críticas dos outros e às 

adversidades 
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Formação na Mudança organizacional 

Como avalia os seguintes itens: 
Nunca 

Quase 
Nunca 

Raramente 
Quase 

Sempre 
Sempre 

36) São desenvolvidas ações de formação quando 

existe um processo de mudança no trabalho. 

     

37) Os trabalhadores sentem que podem aprender 

continuamente. 

     

38) A empresa promove o trabalho de equipa      

39) A organização preocupa-se com o ambiente geral 

da empresa. 

     

40) Existe recetividade das chefias às sugestões dos 

colaboradores. 

     

41) Os trabalhadores sentem que lhe são atribuídas 

responsabilidades importantes. 

     

42) Existe cooperação e espírito de entreajuda entre 

os colegas 

     

43) Existe possibilidade de progressão na carreira      

44) A empresa preocupa-se em informar das 

mudanças que vão sendo implantadas 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

48) Departamento/secção que ocupa:_______________________________________ 

 

49) Tipo de contrato: Contrato a termo    Contrato sem termo 

 

50) Caracterize a sua experiência profissional (anos de experiência): 

Experiência inferior a 1 ano 

Experiência entre 1 e 3 anos 

Experiência entre 3 e 6 anos 

Experiência superior e 6 anos 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

45) Género 

Feminino 

Masculino 

 

47) Habilitações literárias 

1º Ciclo (4ª classe) 

2º Ciclo (6ºano)    

3º ciclo (9º ano)  

12º ano      

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado 

Doutoramento 

46) Idade                     anos 


