80|

Sofrim
mento Hum
mano nos Pro
ocessos de M
Mudança Organizacion
nal
Hu
uman Suffeering in Proccesses of Org
rganizationaal Changes
Accy Holanda Mota
M 1. Mestrre em Psicolo
ogia. Professoora da Faculddade do Valee do Jaguaribbe FVJ. E--mail: acymoota@gmail.coom

RESU
UMO
No co
ontexto organ
nizacional atual, tem-se a certeza de que mudar
ar é necessárrio para que as
organiizações posssam continuaar no mercad
do de formaa competitivaa, porém, esse processo de
mudan
nça pode cau
usar sofrimeento aos indiivíduos. Nessse sentido, eeste ensaio ttem o objetiivo
de esttudar o tem
ma sofrimen
nto humano como connsequência ddo processoo de mudannça
organiizacional. A metodologia aplicada fo
oi uma pesqu
quisa bibliogrráfica desennvolvida com
mo
intuito
o de buscar,, na literaturra já produzzida sobre a temática, uum novo caaminho paraa a
implan
ntação da mudança
m
orgaanizacional sem causar sofrimento. Este estudoo concluiu qque
existem
m formas de
d se ameniizar ou evitar o sofrim
mento humanno diante doo processo de
mudan
nça organizzacional, um
ma das quaais consistee na utilizaação, pelas pessoas, ddas
estratéégias defensivas e da mobilização
m
subjetiva.
s
Ouutra forma dde se ameniizar o impaccto
negativo da mudaança organizzacional é a proposta dda estabilidaade dinâmicca, modelo de
implan
ntação de mudança
m
que procura miinimizar os ddanos causaados aos funncionários e às
operaçções que reallizam, bem como
c
a toda a organizaçção.
Palavrras-chave: Mudança
M
Orrganizacionaal, Sofrimentto Humano, Trabalho.
ABST
TRACT
In the current orgaanizational context,
c
we are
a sure thatt change is nnecessary forr organizatioons
to rem
main competiitive in the fashion
f
mark
ket, but this process of cchange can ccause sufferiing
to ind
dividuals. Thus,
T
this study
s
aims to study hhuman suffeering as a result of tthe
organiizational ch
hange proceess. The meethodology used was a bibliograaphic researrch
develo
oped in order to point ou
ut a new path
h for the impplementationn of organizational channge
withou
ut causing suffering.
s
Th
his study co
oncluded thaat there are w
ways that can mitigate or
preven
nt human su
uffering befo
ore the proceess of organnizational chhange, one oof which is tthe
use by
y the people of defensive strategiees and subj ective mobiilization. Annother way to
mitigaate the negatiive impact of
o organizatio
onal change is the propoosal of dynam
mic stabilityy, a
deploy
yment model for changee that seeks to
t minimize the damagee caused to eemployees aand
the acttivities they perform, and to entire organization.
Keywords: Organ
nizational Ch
hanges, Hum
man Sufferingg, Work.

RODUÇÃO
INTR
As organizzações, na atualidade,
a
estão em coonstante proocesso de m
mudanças paara
atendeer e adaptar--se às constaantes exigên
ncias e transsformações ddo mercado,, que cada vvez
mais cobra
c
compeetitividade dee quem desejja se firmar nesse contexxto.
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Nesse nov
vo cenário em que estão
e
inseriddas, as orgganizações buscam obter
flexibiilidade e din
namismo de tudo e de to
odos sem, coontudo, percceber que sãão formadas de
pessoaas tanto quaanto de processos, que não
n é tão fáácil às pessooas mudarem
m de uma hoora
para outra,
o
devido
o às suas crenças e vaalores, e quee, ao se senntirem ameaaçadas, podeem
sofrer..
O processo
o de mudança, quando ocorre de fo
forma abruptta e repentinna, pode gerrar
descon
nfiança, ang
gústia, entree outros sen
ntimentos neegativos quee afloram nnos indivíduuos
quand
do se sentem
m inseguros diante dee uma deteerminada siituação. As pessoas nnão
conseg
guem vislum
mbrar um futturo seguro, pois são le vadas a se eengajar de qqualquer form
ma
na nov
va rotina. Em
m decorrência disso, o seu
s trabalho e sua vivênncia na organnização podeem
perderr o significad
do.
A percepção da mudaança como ameaça
a
geraa emoções nnegativas com
mo frustraçãão,
raiva, ansiedade, medo, tristteza, culpa e vergonhaa (HERNAN
NDEZ; CAL
LDAS, 2007).
Contu
udo, mudar é a única certeza
c
que se tem e, ppara as emppresas, a únnica forma de
sobrev
viver nesse mercado
m
com
mpetitivo.
Considera--se que as organizaçõe
o
s devem prreocupar-se com o sofrrimento quee o
processso de mudan
nça pode cau
usar em seuss trabalhadoores, porquannto, como obbserva Dejouurs
(1991,, 2007), o so
ofrimento co
onfigura-se como uma vvivência de experiênciaas dolorosas, a
exemp
plo de angú
ústia, medo e inseguran
nça, proveniientes de coonflitos e dee contradiçõões
originaados do con
nfronto entree os desejos e necessidaddes do trabaalhador e as característiccas
de determinado co
ontexto.
Já para Meendes, Costaa e Barros (2
2003), o sofrrimento é insstalado quanndo a realidaade
não offerece mais possibilidade
p
es de prazer aos trabalhaadores e faz com que hajja um aumennto
da resiistência e do
o fortalecimeento da identtidade pesso al.
Uma forma de se lidaar com as mu
udanças orgganizacionaiss sem sofrim
mento consiste
em utilizar estratéégias que peermitam enffrentar adeqquadamente as situaçõess aversivas do
trabalh
ho.
Assim, em
m função do que foi exp
posto, buscaa-se, com esste ensaio, vverificar quaais
estratéégias são utiilizadas pelaas organizaçções visandoo minimizar o sofrimentto das pessooas
frente ao processo
o de mudançaa organizacional.
O interessse pelo refeerido tema reside
r
no fa
fato de que,, embora esstudos tenhaam
mento human
no nos proceessos de impplantação dee mudança oorganizacionnal,
analisaado o sofrim
ainda se evidenciaam lacunas na
n literaturaa sobre a im
mplantação daa mudança oorganizacionnal
sem caausar sofrim
mento humano.
Muda
ança organizzacional
O mundo contemporân
neo vivenciaa um períoddo de grandees transform
mações sociaais,
políticcas e econôm
micas. Diantte da globallização e coom a consoliidação do caapitalismo e o
crescim
mento do co
onsumo, as em
mpresas busscam adaptarr-se a esse nnovo cenário competitivoo.
As mudanças nos parradigmas de competitiviidade influeenciadas pelaa globalizaçção
corrob
boram a neceessidade de mudança
m
org
ganizacionall. A complexxidade cresccente é a marrca
dos neegócios nessses novos teempos, o que impõe às organizaçõees a flexibiliização de suuas
atividaades e a buscca incessantee por melhorria.
Motta (199
98) ressalvaa que as ino
ovações tecnnológicas e as transform
mações sociaais
domin
nam a sociedade atual e mudam profundamennte a produçção de benss e a vida ddas
pessoaas. Para Maachado da Silva,
S
Fonseeca e Fernaandes (20022) as empreesas sentem--se
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pressio
onadas a prromover mu
udanças esttratégicas em
m face do ambiente ccrescentemennte
compeetitivo.
Dentre essses fatores que influen
nciam a muudança orgaanizacional nas empressas
apontaam-se a com
mpetição, a globalização
g
o, o governoo, a legislaçção, as novaas indústrias, a
natureeza do trabaalho, os clieentes, o meercado finannceiro, a teecnologia, a tendência de
mercado, o surgim
mento da so
ociedade daa informaçãoo e a incertteza do futuuro (MORRIIS,
1994)..
Com base nesse
n
cenáriio, observa-sse que, presssionada pela turbulência do mercadoo, a
adaptaação organizacional torrna-se neceessária para a sobrevivvência das organizações,
impliccando uma dinâmica
d
com
mplexa e inceessante.
A reviravo
olta que im
mpera nas organizações
o
exige-lhes,, mais que a capacidaade
organiizacional paara adaptar-se às novass estruturas,, a capacidaade contínuua de ofereccer
resposstas rápidas e eficazes a essas
e
transfo
ormações. G
Groud e Mestton, citados ppor Mota et al.
(2007)), dizem quee é preciso mudar
m
e adap
ptar-se à meddida que clieentes e mercados mudam
me
concorrrentes se deesenvolvem.
Tendo em
m vista esse contexto em
e transform
mação, a m
mudança orgganizacionall é
consid
derada imporrtante enquaanto aspecto inerente ao cotidiano orrganizacionaal e necessárrio
para a sobrevivênccia da empreesa no mercaado global, ccompetitivo e mutante.
Muitos au
utores procu
uram conceiituar o que seria a m
mudança orgganizacional,, a
exemp
plo de Neivaa (2004, p. 23
3), para quem
m consiste eem
[...] quaalquer alteraçãão, planejada oou não, em coomponentes quue caracterizam
ma
organizaação como um
m todo [...] deecorrente de faatores internoss e/ou externos à
organizaação, que traaz alguma coonseqüência, ppositiva ou neegativa, para os
resultad
dos organizacio
onais ou para suua sobrevivênccia.

Araujo (20
000) a definee como quallquer alteraçção significaativa, articullada, planejaada
e operracionalizadaa por pessoaal interno e//ou externo à organizaçção que tenhha o apoio e a
superv
visão da adm
ministração superior
s
e attinja, integraadamente, seeus componeentes de cunnho
compo
ortamental, estrutural,
e
tecnológico e estratégico.
Para Berteero (1976), por
p sua vez, a mudançaa organizacioonal pode seer consideraada
como o resultado da alteração
o da estruturaa organizacioonal destinaada a torná-laa mais flexívvel
e adeq
quada ao deesempenho das tarefas e da mudannça comporrtamental peela qual novvos
estiloss de administtração são in
ncorporados à organizaç ão.
Já Wood Jr. (1995
5) descrevee a mudannça organizzacional coomo qualquuer
transfo
ormação de natureza estrutural,
e
estratégica, ccultural, teccnológica, hhumana ou de
qualqu
uer outro componente
c
capaz de gerar impaacto em paartes ou noo conjunto da
organiização.
Há algumaas décadas, podia-se
p
afirrmar que as empresas sóó mudavam sseus processsos
quand
do passavam
m por momentos de crisse, realidadee modificadda na atualiddade. Isso nnão
vale, entretanto,
e
quando
q
se ob
bservam suass reações aoss desafios e obstáculos, cada vez maais
diversificadas dev
vido à sua heeterogeneidaade: algumass procuram se anteciparr às mudanças,
outras apenas reag
gem a elas, e ainda exisstem as que se fecham ccompletamennte a qualquuer
possib
bilidade de trransformação
o.
Mota et al.. (2007) susttentam a ideeia de que, p ara se atingiir os objetivos pretendiddos
com as
a transform
mações propostas nas organizações
o
s é preciso que se saibba escolher as
opções corretas dee mudanças e que se con
nsiga implem
mentá-las de forma rápida e efetiva.
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Diante do exposto, con
nstata-se quee o reflexo ddas mudançaas é imediatto no ambiennte
das orrganizações, bem como o comportam
mento diantte das mudan
anças varia dde organizaçção
para organização
o
e de pessoa para
p pessoa,, dependendoo de diversoos fatores. A certeza que se
tem é que qualqueer mudança mexe
m
com a vida das pesssoas e da orrganização.
Bertero (1
1976) traçaa um ideall de mudaança organiizacional coom suficiennte
flexibiilidade para comportar formulações
f
e reformulaações de estraatégia ou de objetivos e na
qual os
o indivíduos membros sintam-se plenamente iintegrados, pparticipantess e capazes de
realizaar suas aspirações e expeectativas no âmbito da orrganização.
Contudo, na
n maioria das
d vezes, as
a mudançass organizaciionais são im
mplantadas de
cima para baixo,, isto é, são impostas,, não sendoo comunicaddas à equippe ou mesm
mo
previaamente discu
utidas. Isso pode ter como
c
resulttado a apreeensão e inssegurança ddas
pessoaas, pois talveez o ambien
nte organizaccional tenhaa se modificaado e acomppanhado toddos
os avaanços com mais
m velocidaade do que a sua capaciddade de adapptação.
A mudança quase sem
mpre envolvee elementoss de incertezza e oportunnidade. Assiim,
quand
do as pessoaas se defronttam com traansformaçõees, sua prim
meira reação pode ser a de
interprretá-las com
mo ameaça ou
o perigo, esspecialmentee se aconteccem de form
ma rápida, poois
podem
m conduzi-laas a uma ten
nsão continua, não só noo ambiente dde trabalho, como na viida
em gerral, resultand
do em sofrim
mentos.
Abrahamso
on (2006) denomina
d
sín
ndrome da m
mudança reppetitiva a evvolução rápiida
que as
a organizaçções estão sofrendo,
s
ap
pontando coomo seus sintomas a sobrecarga de
iniciattiva, que se caracteriza
c
pela
p tendênciia de promovver mais inicciativa de m
mudança do qque
se pod
de administtrar de man
neira aceitáv
vel, o caos decorrente de mudança e cinism
mo,
desgasste e ansiedaade dissemin
nados entre os funcionáários. Esse m
mesmo autoor acredita qque
esse quadro
q
contrribui para to
ornar a mudaança organizzacional maais difícil dee administrarr e
mais cara
c de impleementar, porr conseguinte, com maioores possibiliidades de fraacassar.
Apesar dessa situação
o, Abrahamsson (2006) acredita quue é possíveel alcançar os
objetiv
vos pretendidos com as
a mudançass e vivenciáá-las sem ssofrimento, sem que seeja
preciso
o gerar angú
ústia nos en
nvolvidos, viisto tratar-see de processso cuja eficiiência é maiior
quand
do causa men
nos dor. Defe
fende, ainda, que as muddanças, da m
maneira comoo normalmennte
são im
mplantadas, criam
c
um caaos e esse caaos pode gerrar resistênciia nas pessoas diretamennte
afetad
das pelas tran
nsformações em curso.
Esse mesm
mo autor su
ustenta a ideeia de que, para obter sucesso, ass organizaçõões
devem
m parar dee mudar abruptamente
a
e, intercalaando iniciattivas de m
mudanças eem
determ
minados perííodos mediaante pequen
nas e sistem
máticas transfformações, valendo-se da
reconffiguração de
d práticas e modelos de negóccio já existtentes. Essaa maneira de
implem
mentar mudaanças é o qu
ue ele denom
mina de Estabbilidade Dinââmica.
Mota et al. (2007) colocam que, em
e oposiçãoo a conceitoss que aceitam
m a existênccia
da insstabilidade e intitulam a agilidadee como fatoor preponderrante para o sucesso ddas
mudan
nças organizzacionais, a Estabilidade
E
Dinâmica, pproposta porr Abrahamsoon (2006), teem
como principal ob
bjetivo susteentar os avan
nços em curt
rto e longo pprazo, amparrados por um
ma
situaçãão de relativ
va estabilidad
de.
Sofrim
mento e prazer no trabalho
O trabalho
o, a cada diaa, se coloca como
c
uma ddimensão ceentral na vidda das pessoas.
Segun
ndo Tamayo e Mendes (1999), essee trabalho tr
transcende o concreto e se instala na
subjetiividade, ateendendo não somente a uma neecessidade dde sobrevivvência, mas à
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necesssidade de auttorrealização
o. Dessa form
ma, pode serr consideraddo como umaa das fontes de
saúde psíquica qu
ue contribui para a consstrução ou rreconstruçãoo da identidade do sujeito
(FERR
REIRA; MEN
NDES, 2001
1, 2003).
Sabe-se qu
ue o trabalho
o humano po
ossui tanto vvalor econôm
mico quantoo valor cultuural
na vid
da de qualqu
uer indivídu
uo, e que o trabalhadorr constrói uum significaddo para o sseu
trabalh
ho, que pod
de ser de orrdem positiv
va ou negatiiva. Os fatoores positivoos e negativvos
mesclaam-se de accordo com as
a atividadess e o grau dde satisfaçãoo com que são exercidas,
tendo em vista que o trabalh
ho está relaacionado com
m a subjetivvidade e occupa um luggar
afetivo
o na vida dos trabalhado
ores.
Para Dejou
urs, Dessors e Desriaux (1993), a atiividade realiizada pelo trrabalhador nnão
é apen
nas seu meiio de vida, mas também
m um fator de status soocial, ou um
ma posição na
socied
dade.
001, 2003) acreditam quue a atividadde realizada faz o papel de
Ferreira e Mendes (20
mediadora entre o sujeito e o contexto
c
org
ganizacional , tendo comoo parâmetroo os objetivos a
serem cumpridos. Assim, o su
ujeito que trransforma seeu meio tam
mbém é transformado pellos
t
resultaados de seu trabalho.
O trabalho
o refere-se ao tempo significativo
s
o no qual a pessoa see empenha no
exercício de ativiidades que serão
s
realizaadoras ou cconflituosas. Assim, a fforma comoo é
realizaado permite a percepçãão da ativid
dade como ssignificativaa ou não, innfluenciandoo o
sentido
o particular que ela asssume para caada sujeito, a partir de cuja construução emergeem
vivênccias de prazeer e de sofrim
mento.
Dejours (1
1991) enten
nde que o sofrimento no trabalhoo decorre eexatamente da
identifficação das diferenças
d
entre a situaçção desejadaa pelo indivííduo e a situuação tal com
mo
se apreesenta na reaalidade.
O sofrimen
nto traz con
nsequências e compromeete outras árreas da vidaa do indivíduuo,
bem como
c
as relações sociaais, familiarres e afetivvas. Além dde inviabilizzar a vida do
indivíd
duo, o sofrimento pode também
m, repercuutir na proodutividade das funçõões
desem
mpenhadas naa organizaçãão de trabalh
ho (CHANLA
AT, 2007).
Pesquisas realizadas por
p Ferreira e Mendes (2003) confirmam quee o sofrimennto
predom
mina quando
o as condiçõ
ões externas se impõem sobre as poossibilidades de os sujeittos
negociiarem seus desejos
d
e/ou quando se exaurem
e
as ttentativas inddividuais e/oou coletivas de
reação
o às adversid
dades do trab
balho.
Desde a déécada de 19
980, o tema prazer-sofri mento no trrabalho tem sido estudaado
pela psicodinâmic
p
ca do trabalh
ho, que tem como finaliidade entendder como oss trabalhadorres
conseg
guem manterr seu equilíb
brio psíquico
o e manter-see na normaliidade.
Pesquisas realizadas
r
por Mendes (1999)
(
indiccam que o prrazer é vivennciado quanndo
o trab
balho favoreece a valoriização e o reconhecim
mento pela rrealização dde uma tareefa
signifiicativa e imp
portante paraa a organizaçção e a socieedade. Essa vvalorização é o sentimennto
de quee o trabalho
o tem sentid
do e valor em si mesmoo, e o sentim
mento de reeconhecimennto
representa a aceitaação e admirração do ind
divíduo no trrabalho e a aautorização para expresssar
livrem
mente sua ind
dividualidadee.
Já as vivêências de so
ofrimento, segundo
s
Meendes (1999), aparecem
m associadass à
subutilização do potencial
p
téccnico e da criatividade;
c
à rigidez hhierárquica; às ingerênciias
políticcas; à centraalização de informaçõess; à falta dee participaçãão nas decissões; e ao nnão
reconh
hecimento; além
a
de a po
ouca perspecctiva de cresscimento proofissional. D
Dejours (20007)
compllementa a id
deia de Mendes quando aponta situaações como as que envolvem coleggas
que criam
c
obstácculos para a realização
o do traballho; ambiennte social rruim; traballho
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Sofrim
individ
dualizado em
e que se evidencia a sonegaçãão de inforrmações, prrejudicando a
cooperração e o traabalho em co
onjunto; com
mo fontes de sofrimento nno trabalho.
De acordo com Dejou
urs (2007), a vivência dde prazer noo trabalho é uma vivênccia
individ
dual e/ou compartilhaada cujo fo
oco é umaa experiênciia de gratiificação. Esssa
experiiência é proveniente da satisfação dos desejos e necessidaades e da m
mediação bem
msucediida dos confflitos e contrradições gerrados em detterminados contextos. D
Dejours (20007)
argum
menta, tambéém, que o prrazer no trab
balho é um dos caminhhos para a saaúde, uma vvez
que po
ossibilita ao indivíduo a criação da id
dentidade peessoal e sociial.
Já para Feerreira e Men
ndes (2003)), a vivênciaa do prazer origina-se dda sensação de
bem-eestar que o trabalho
t
pro
oduz no corrpo, na mennte e nas rellações com o outro. Esssa
vivênccia se maniifesta por meio
m
de gratificação, daa realizaçãoo, do reconhhecimento, da
liberdaade e da valo
orização no trabalho,
t
con
nstituindo-see como um ddos indicadoores de saúdee.
No entendimento de Dejours
D
(199
91 e 2007), o sofrimentto configura-se como um
ma
vivênccia de experiências dolorosas,
d
a exemplo de angústia, medo e insegurançça,
proven
nientes de conflitos
c
e de
d contradiçções originaados do connfronto entree os desejoss e
necesssidades do trabalhador e as caraacterísticas dde determinnado contexxto. Assim, o
sofrim
mento instalaa-se quando a realidadee não oferecce possibiliddades de grratificação ddos
desejo
os desse trabaalhador.
Mendes e Morrone (2
2002, p.27) sustentam a ideia de qque o sofrim
mento pode sser
descritto como um
m desconforto
o associado a sentimentoos de despraazer e de tennsão e “decorrre
do co
onfronto en
ntre a subjetividade do
d trabalhaddor e as rrestrições ddas condiçõões
sociocculturais e am
mbientais, reelações sociaais e organizzação do trabbalho”.
Verifica-see, então, quee a discrepân
ncia entre taarefa prescriita e atividadde real prodduz
conseq
quências parra a organizzação do trab
balho, fazenndo com quee o sujeito sse coloque eem
estado
o de esforço continuo parra dar conta da realidadee, muitas vezzes incompaatível com seeus
investiimentos psiccológicos e seus
s
limites pessoais,
p
gerrando o sofrrimento.
Dejours (1
1994) distin
nguem dois tipos de soofrimento: o sofrimentoo criativo e o
sofrim
mento patogêênico. O prrimeiro se manifesta
m
qquando o inndivíduo prooduz soluçõões
benign
nas a sua saúde,
s
enquaanto o segu
undo, quanddo as soluçõões encontrradas lhes ssão
desfav
voráveis. Esste último surge quan
ndo todas aas possibiliidades de ttransformaçãão,
aperfeeiçoamento e gestão da forma de orrganizar o trrabalho já fooram tentadaas, ou melhor,
quand
do somente pressões fixas,
f
repetiitivas e fruustrantes coonfiguram uuma sensaçção
generaalizada de in
ncapacidade.
Todavia, quando
q
as açções no trabalho são criiativas, posssibilitam a m
modificação do
sofrim
mento, contrribuindo parra uma estrruturação ppositiva da identidade do indivíduuo,
aumen
ntando sua reesistência àss várias form
mas de deseqquilíbrios psíquicos e coorporais. Desssa
forma, o trabalho pode ser o mediador
m
entre a saúde e a doença e o sofrimennto - criador ou
patogêênico.
No entend
dimento de Chanlat
C
(200
07), enfrentaar as pressõees advindas do trabalhoo e
evitar o sofrimen
nto requer a consideraação de doiis aspectos fundamentaais na relaçção
estabeelecida entree o indivíduo
o e a organização: o enncontro entrre o imagináário produziido
pelo sujeito
s
e o reegistro da reealidade pro
oduzido pelaa situação dee trabalho. D
Dessa formaa é
possív
vel compreen
nder que o in
ndivíduo é dotado
d
de suubjetividade e provido dde sentimentoos,
emoçõ
ões, percepçõ
ões, e que neem sempre consegue
c
corrresponder e adaptar-se aos desejos da
organiização sem alterar
a
seu beem-estar físiico, social e mental.
Para Men
ndes (2004), as vivênccias de praazer e sofrrimento no trabalho ssão
decorrrentes da interação de três
t
diferenttes dimensõões, que se iinterligam e coexistem:: a
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subjetiividade do trabalhadorr - indivídu
uo singularr, com histtória de vidda, desejos e
necesssidades; a organização
o
do trabalho - imposiçõões de eficáccia, normas e padrões de
condu
utas; e a co
oletividade - relações entre
e
pares e hierarquuia, normas e valores de
conviv
vência sociall no trabalho
o.
Assim, a organizaçãão do trabaalho deve incorporar argumentos relativos à
conviv
vência, ao viver em com
mum, às regrras de sociab
abilidade, ouu seja, ao muundo social do
trabalh
ho, bem como à proteção e à reaalização do ego, ou seeja, à saúdee e ao munndo
subjetiivo.
Relação entre mu
udança orga
anizacional e sofrimentto: uma novva via
A sobreviv
vência das empresas
e
deepende de suua capacidadde de adapttação frente às
nças sociais, econômicass, políticas e tecnológiccas, contextoo nos quais os
constaantes mudan
consum
midores torn
nam-se cada vez mais ex
xigentes e o nnúmero de ccompetidoress avança num
ma
grandee velocidadee.
A busca peela sobrevivêência, nesse cenário, vem
m fazendo com que alguumas empressas
sejam palco de verdadeiraas disputas. Grandes transformaçções organizacionais ssão
vivencciadas como
o perigo para as pessoas, remettendo-as a frequentes e inevitáveeis
sofrim
mentos.
a
geraa emoções nnegativas com
mo frustraçãão,
A percepção da mudaança como ameaça
raiva, ansiedade, medo, tristteza, culpa e vergonhaa (HERNAN
NDEZ; CAL
LDAS, 2007).
Contu
udo, mudar é a única ceerteza que see tem e, parra as empreesas, a mudaança é a úniica
forma de sobreviv
ver nesse merrcado tão co
ompetitivo.
Nos processsos de mud
dança organiizacional, o caminho paara essa novaa realidade é a
m
passsados. Desssa maneira, os desafioss propostos pressupõem
m a
rupturra com os modelos
adoção
o de novos padrões
p
de pensamentos,, de comporttamentos, dee posturas e de habilidaddes
por paarte da empreesa e dos ind
divíduos.
Uma forma de se pen
nsar em mud
danças organnizacionais ssem sofrimeento abrangee a
utilizaação de estraatégias pelass pessoas paara lidar com
m as situaçõões aversivaas do trabalhho.
Essas estratégias são as estraatégias defensivas e a m
mobilizaçãoo subjetiva. Dejours et al.
(1994)) definem ass estratégias defensivas como
c
sendo o mecanism
mo pelo quall o trabalhaddor
busca modificar, trransformar e minimizar sua percepçção da realiddade que o faaz sofrer.
Em sua maaioria, as esttratégias deffensivas são coletivas, e não individduais. O gruupo
compaartilha do so
ofrimento e encontra
e
soluções para m
minimizá-loo, o que podee resultar nuum
processso de alien
nação, bloq
queando quaalquer tentaativa de traansformação da realidaade
(MEN
NDES; COST
TA; BARRO
OS, 2003).
Segundo Mendes
M
e Morrone
M
(20
002), a mobbilização sub
ubjetiva é ouutra forma de
enfren
ntamento dass condições adversas do trabalho. D
De acordo coom esses auttores, para qque
aconteeça a mobiliização subjeetiva, é necessário o reesgate do seentido do trrabalho, o qque
depend
de da subjetiividade do trrabalhador, do
d saber fazer e do colettivo do trabaalho.
refere-se à história dde vida e à estrutura da
A subjetiv
vidade do trabalhador
t
person
nalidade do indivíduo. O saber fazer envolvee a inteligênncia prática, que ajudaa o
trabalh
hador a regu
ular e sobrev
viver às tareefas prescrittas por meioo de sua imaaginação. Jáá o
coletiv
vo do trabalh
ho é constru
uído com base em regrass e valores qque organizaam as relaçõões
sociaiss no ambien
nte organizaccional e na cooperação,, desenvolviida por meioo da discusssão
das co
ompetências dentro de um
m registro éttico e de com
municação.
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Dejours ett al. (2008) enfatizam dois elemenntos para a mobilizaçãão subjetiva:: a
intelig
gência astuciiosa e a coo
operação, en
nquanto conddições para o coletivo dde trabalho. A
intelig
gência astuciiosa ajuda o trabalhador a resistir ao que é dito.
Dessa form
ma, o trabalh
ho deixa de ser
s fonte de sofrimento e torna-se foonte de prazzer,
pois há
h a possib
bilidade de ajustamento
o entre o ssujeito e as condiçõess adversas da
organiização. O trrabalho passsa a ter senttido e valorr em si messmo e a serr importantee e
signifiicativo tanto
o para a org
ganização, qu
uanto para a sociedade (FERREIR
RA; MENDE
ES,
2001)..
Outra form
ma de se peensar a mud
dança é a prroposta por Abrahamsoon (2006), qque
acredita que, para se alcançar os objetivoss pretendidoss com as trannsformaçõess, impostas ppor
esse mercado
m
com
mpetitivo, torrna-se necesssário aprendder a mudar ssem sofrimennto.
Por esse motivo,
m
Abraahamson (20
006) propôs a Estabilidade Dinâmica, modelo de
implan
ntação de mudanças
m
quee procura minimizar os danos causaados aos funncionários e às
operaçções que reaalizam, bem como a tod
da a organizaação. A Estaabilidade Diinâmica utiliiza
três prrocessos: a) recombinaçção criativa, b) promoçãão de mudaanças em larrga escala e c)
enconttro do equilííbrio entre esstabilidade e mudança.
A recombiinação criativa procura minimizar
m
oos danos e soofrimentos ccausados pellas
mudan
nças propon
ndo a reestru
uturação de processos e rotinas já existentes. Dito de outtro
modo,, busca elaaborar novaas estratégiaas a partirr da reutiliização, reorrganização ou
recom
mbinação de aspectos
a
de seu pessoal, redes, cultuuras e processsos, em vezz de destruí-llos
ou reccriá-los do zeero. Ela inceentiva a orgaanização a ddescobrir solluções simplles e eficienttes
com as
a ferramenttas que já possui
p
e são
o de conheccimento de ttodos. Motaa et al. (20007)
acreditam que esse
e
processo evita maiores
m
resiistências, pposto que se utiliza de
compeetências e haabilidades peertencentes à organizaçãoo e das pessooas que a inttegram.
Prover mu
udanças em larga
l
escala é recombin ar em grau mais elevaddo, envolvenndo
maior número de agentes e todos os tip
pos de recom
mbinantes ppossíveis, taanto dentro da
empreesa como forra dela. Seg
gundo Mota et al. (20077), um bom exemplo dee mudança eem
larga escala
e
seria a criação de um novo neegócio com instrumentoos que a emppresa já posssui,
mas qu
ue estão ocio
osos, para so
olucionar os problemas dde custos gerrados por esssa inatividadde.
Transfforma-se, assim, um prob
blema em op
portunidade de negócio.
uição geradaa por um ritm
mo de granddes mudanças é
Por último, para evitarr a autodestru
necesssário que a organização reconheçaa a hora dee “diminuir o ritmo” oou encontree o
equilíb
brio entre a estabilidad
de e o moviimento de m
mudança. Issso não queer dizer quee a
empreesa deva paraar de mudarr, mas que seeja capaz dee equilibrar períodos de estabilidadee e
mudan
nça para quee possa apro
oveitar as vantagens dee ambos os processos. A essa técniica
Abrah
hamson (200
06) dá o no
ome de “pa
acing”. De aacordo com
m Mota et aal. (2007) esssa
estabillidade pode ser geradaa por meio da implemeentação de pequenas transformaçõões
contín
nuas, processo que evita a acomod
dação da eqquipe e a prrepara para uma próxim
ma
mudan
nça radical.
m ocorrer eem
Esses messmos autorees relatam que as muudanças raddicais devem
intervaalos longos de tempo, exatamente
e
para
p
que as pessoas perrcebam que o caos geraado
por esssas situaçõees é temporáário e não co
onstante. Em
mendar uma grande muddança em um
ma
maior ainda provoca um ambiente
a
dee instabiliddade, geranddo ceticism
mo e cinism
mo.
Finalm
mente, é imp
portante resssaltar que pequenas e ggrandes muddanças devem
m ocorrer nnos
intervaalos de temp
po corretos.
Para conclluir, Abrahaamson (2006
6) relata quue para umaa organizaçãão mudar seem
sofrim
mento e com
m sucesso é necessário que ela nãoo mude pello simples ffato de muddar
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(modismo), mas que
q mantenh
ha as coisass estáveis quuando a estaabilidade forr apropriadaa e
mude quando realm
mente for neecessário.
SIDERAÇÕ
ÕES FINAIS
S
CONS
Este ensaio teve co
omo objetiv
vo estudar o tema soofrimento hhumano com
mo
conseq
quência do processo dee mudança organizacioonal, no intuuito de apontar um noovo
caminho para a im
mplantação da
d mudança organizacion
o
nal sem caussar sofrimento. Mediantee o
que fo
oi exposto, obteve-se
o
a certeza de que
q mudar é necessário para que ass organizaçõões
possam
m continuar no mercado competitivo
o.
Percebe-see que a mudaança pode causar
c
sofrim
mento aos inndivíduos, deevido a não se
sentireem parte do processo. Issso acontecee em razão dde as decisõees serem tom
madas de cim
ma
para baixo,
b
sem a participaçãão das pessoas que fazem
m parte da oorganização. Essa falta de
conheccimento doss fatos e da perspectivaa de futuro aacaba causaando sofrimeento em queem
passa por essas trransformaçõ
ões. Além disso,
d
essas mudanças ssão implantaadas de form
ma
abruptta, fazendo com
c
que as pessoas não
o tenham tem
mpo de elabborar e de aabsorver o qque
está accontecendo.
Tudo isso pode
p
modifiicar o reconh
hecimento ddas pessoas e de seu trabbalho dentro da
organiização. O so
ofrimento nãão é um doss fatores quue levam as empresas a se preocuppar.
Contu
udo, elas esquecem quee as pessoaas podem aalavancar ouu retardar o processo de
mudan
nça dentro das organizaçções, gerando
o ou não maais custos.
No decorreer do ensaio foram apressentadas manneiras que aamenizam ouu podem evitar
o sofrrimento hum
mano no âm
mbito do pro
ocesso de m
mudança orgganizacionall. Uma desssas
formas é a utilizaação de estraatégias paraa lidar com as situaçõess adversas - as estratégiias
bilização sub
bjetiva.
defenssivas e a mob
Dejours et al. (2008) definem as estratégias defensivas ccomo sendoo o mecanism
mo
pelo qual
q
o trabalhador bussca modificar, transform
rmar e miniimizar sua percepção da
realidaade que o fazz sofrer.
Já a mobiliização subjeetiva, segund
do Mendes e Marrone (22002), aconttece quando se
faz neecessário o resgate do sentido do
o trabalho, o que depeende da subbjetividade do
trabalh
hador, do sab
ber fazer e do
d coletivo do
d trabalho.
Outra form
ma de se amenizar o imp
pacto negatiivo das muddanças organnizacionais é a
propossta por Ab
brahamson (2006).
(
Ele propôs a Estabilidadde Dinâmicaa, modelo de
implan
ntação de mudanças
m
quee procura minimizar os danos causaados aos funncionários e às
operaçções que reaalizam, bem como a todaa a organizaação. Esse m
mesmo autor acredita quee o
processso de mudaança não prrecisa gerar angústia, um
ma vez quee é mais efiiciente quanndo
provocca menos do
or.
O presentee estudo tem
m sua relevân
ncia, pois ass empresas ppassam continuamente ppor
processsos de mudança.
m
Esssas organiizações preecisam estaar cientes de que seeus
colabo
oradores participam atiivamente da empresa e de seus processos de mudançça.
Adem
mais, sabe-se que eles pod
dem sofrer e,
e muitas vezzes, adoecer em razão daas exigências e
insegu
uranças que passam
p
duraante esse pro
ocesso.
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