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RESUMO 

O ambiente de trabalho é um constructo humano, onde a heterogeneidade é cada vez mais 

intensa. Nesta pesquisa, estudamos as características individuais das pessoas dentro da 

organização, o comportamento, a cultura e o clima organizacional. O principal objetivo deste 

estudo é a análise da relação entre a vida profissional e a vida pessoal dos colaboradores da 

Bradesco Vida e Previdência S/A e o possível impacto causado sob o clima organizacional, 

levando em consideração os conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho. As fontes de 

pesquisa foram oriundas dos principais autores da área comportamental. Analisou-se a relação 

entre as teorias apresentadas e o que ocorre na prática na empresa em estudo. A coleta de  

informações  deu-se a partir de questionários com perguntas objetivas, devidamente aplicados 

a duas amostras: a área comercial e a área administrativa.  A análise qualitativa mostrou que o 

principal fator de impacto do clima organizacional é a qualidade de vida no trabalho, embora 

os aspectos apontados sejam distintos entre os segmentos. 

 

Palavras-chaves: Clima Organizacional, Cultura Organizacional, Comportamento 

Organizacional, Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The work environment is a human construct, where heterogeneity is increasingly intense. In 

this research, we study the individual characteristics of the people within the organization, 

behavior, culture and organizational climate. The main objective of this study is to examine 

the relationship between the professional life and personal life of employees of Bradesco Vida 

e Previdência S/A and the possible impact on the organizational climate, according to the 

concepts of quality of work life. Research sources were coming from the main authors of the 

behavioral area. We analyzed the relationship between the theories presented and what 

happens in practice the studied organization. The collected information was given from 

questionnaires with objective questions, properly applied to two samples: the commercial area 

and the administrative area. The qualitative analysis showed that the main impact factors of 

organizational climate is the quality of work life, although they are distinct aspects shown 

between segments. 

 

Key-words: Organizational Climate, Organizational Culture, Organizational Behavior, 

Quality of Work Life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro de um cenário econômico turbulento e de concorrência acirrada, gerenciar 

o clima organizacional passou a ser um diferencial competitivo, indispensável ao sucesso das 

organizações. Principalmente, para aquelas que almejam a qualidade de seus produtos e 

serviços.  

O clima organizacional trata dos aspectos psicológicos de uma organização, ou 

seja, considera a existência e a influência do fator humano no ambiente em que as pessoas 

trabalham. Ele depende de diversos elementos, dentre eles, estão os econômicos, os 

estruturais e os culturais da empresa em questão. 

Cada um de nós possui uma história de vida, um conjunto de valores e crenças, 

características pessoais, desejos e expectativas próprios. A soma desses aspectos resulta em 

uma maneira de pensar, agir e viver, distinta. E isso acaba por definir os elementos basilares 

para a satisfação. Muito além da tarefa desempenhada, as perspectivas dos indivíduos e as 

experiências vivenciadas configuram a percepção sobre o trabalho. 

O grande desafio é manter clima organizacional positivo dentro de um contexto de 

elevado desenvolvimento tecnológico e baixo desenvolvimento humano, o que culmina na 

problemática conciliação entre trabalho e vida pessoal. É impossível dissociar a vida pessoal 

da vida profissional, uma vez que somos suscetíveis às emoções em todos os aspectos de 

nossas vidas. O que se pode fazer é encontrar o equilíbrio e minimizar os impactos negativos 

entre si. 

O tema foi escolhido a partir do interesse despertado pela relação entre a vida 

pessoal e a profissional dos colaboradores dentro da empresa em referência. Ademais, existe 

afinidade particular no que diz respeito ao estudo do comportamento humano e suas 

peculiaridades. 

O objetivo geral do trabalho é analisar o impacto sob o clima organizacional, que 

pode vir a resultar da relação entre a vida pessoal e a profissional dos funcionários, dentro da 

Bradesco Vida e Previdência S/A, na Sucursal de Fortaleza. 

No primeiro capítulo do referencial teórico, será apresentado o conceito de 

Comportamento organizacional, mais especificamente, falará sobre as pessoas dentro das 

organizações: características individuais, diferenças, importância e influência dentro das 

empresas. 
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No capítulo terceiro, será apresentada uma visão geral sobre motivação e duas das principais 

teorias motivacionais. 

 No quarto capítulo, o conceito e características do clima organizacional serão 

explanados, assim como, será vista a sua relação com a cultura organizacional e, a pesquisa de 

clima organizacional. 

 No último capítulo de teoria, serão vistos a definição e os aspectos da Qualidade 

de Vida no Trabalho e os fatores intrapessoais e interpessoais.  

A metodologia de pesquisa utilizada será descrita no capítulo 6. Aspectos como 

natureza da pesquisa, abordagem, objetivos e a coleta de informações e campo empírico.  

No capítulo 7, o estudo de caso feito na empresa Bradesco Vida e Previdência S/A 

será exposto. Primeiramente, será falado sobre o histórico da empresa (fundação, área de 

atuação, estrutura organizacional); em seguida, o perfil dos colaboradores, que fazem parte da 

amostra, será avaliado e, na sequência, teremos a análise gráfica dos resultados. 

 E, por fim, no capítulo 8, serão apresentados os resultados finais desta pesquisa, 

onde foi verificado que o impacto no clima organizacional não advém da relação entre a vida 

pessoal e profissional dos entrevistados, mas da soma de outros fatores que serão expostos. 
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2. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Conceito 

Na perspectiva de Robbins (2010, p.7): 

 
O comportamento organizacional é o campo de estudos que investiga o impacto que 

indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações 

com o propósito de utilizar este conhecimento para melhorar a eficácia 

organizacional.   

 

Portanto, podemos concluir ainda baseado na opinião de Robbins (2010), que o 

comportamento organizacional estuda três elementos: indivíduos, grupos e estrutura. E que, é 

baseado no conhecimento adquirido através destes que o comportamento organizacional 

proporciona às organizações o aprimoramento de seu trabalho. O seu estudo é composto pela 

contribuição de diversas áreas ligadas ao comportamento, dentre elas, predominantemente, 

estão a psicologia, a sociologia, a antropologia, a psicologia social e a ciência política. 

De acordo com Robbins (2010), apesar do estudo do comportamento 

organizacional ter embasamento científico, trata-se de uma ciência composta por 

pressupostos, na qual é necessária uma reflexão contingencial e situacional. Exatamente, por 

seu objeto de estudo, o ser humano, ser altamente complexo, não há como desenvolver 

modelos ou regras e princípios universais. Pois uma mesma pessoa pode se comportar de 

maneira distinta, estando diante de uma mesma situação, em outro momento. E, para uma 

mesma situação, pessoas diferentes podem reagir de modo singular.  

 

2.2.  As Pessoas e as Organizações 

Na opinião de Chiavenato (2010), as pessoas e as organizações compõem o 

conceito de Gestão de Pessoas. É quase impossível tal relacionamento ser dissociado, pois 

não se pode falar apenas de pessoas ou de organizações, por estarem intrinsecamente ligados. 

As pessoas dependem das organizações para obter subsistência e realização profissional e 

pessoal, as organizações dependem dos esforços empenhados pelas pessoas para existirem e 

terem sucesso.  

A área de Gestão de Pessoas é bastante influenciada pela percepção 

organizacional predominante. E está sujeita aos interesses da organização, aos aspectos 

culturais, ao ambiente no qual estiver inserida, ao tipo de negócio da organização, dentre 

outras inúmeras variáveis.  
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De acordo com Chiavenato (1999), as pessoas são o principal ativo da 

organização. Portanto, de acordo com Chiavenato (1999), para que as organizações alcancem 

o sucesso almejado, se faz necessário voltar às atenções para os parceiros com os quais lida. 

Pois é, exatamente, a partir das contribuições destes, para alcançar os seus objetivos 

individuais, que as organizações conseguirão o retorno esperado sobre o investimento, seja 

em termos de expansão ou de continuidade do negócio e todos serão beneficiados. 

Cada indivíduo irá colaborar de um modo diferente, esperando retornos distintos, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 1 – Os Parceiros da organização 

Parceiros da 

organização 
  

Contribuem com: 
  

Esperam retornos de: 

          

Acionistas e 

investidores 

  

Capital de risco, 

investimentos 

  

Lucros e dividendos, 

valor agregado 

Empregados 

  

Trabalho, esforço, 

conhecimentos e 

competências 
  

Salários, benefícios, 

retribuições e satisfações 

Fornecedores 

  

Matérias primas, serviços, 

insumos básicos, 

tecnologias 
  

Lucros e novos negócios 

Clientes e 

consumidores 

  

Compras, aquisição e uso 

dos bens e serviços 

  

Qualidade, preço, 

satisfação, valor agregado 

Fonte: Chiavenato, 2010. 

 

De acordo com Chiavenato (2002, p. 20) “A Gestão de Pessoas se baseia em três 

aspectos fundamentais: 1. As pessoas como seres humanos; 2. As pessoas são como meros 

recursos (humanos) organizacionais; 3. As pessoas como parceiros da organização”. 

1. As pessoas como seres humanos: aspecto no qual considera as pessoas como 

pessoas (com personalidades distintas, detentoras de conhecimentos, capacidades, 
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habilidades, que se fazem imprescindíveis à apropriada gestão de recursos organizacionais) e 

não apenas como simples insumos da organização; 

2. As pessoas como meros recursos (humanos) organizacionais: capazes de 

impulsionar a organização, agregando inteligência, talento e aprendizado. As pessoas são 

vistas como elementos cruciais para a constante renovação e competitividade da organização, 

por dinamizarem os processos; 

3. As pessoas como parceiros da organização: nesta perspectiva, as pessoas se 

comportam como colaboradores que investem na organização –comprometimento, 

responsabilidade, habilidades, esforços etc.– em busca de retorno sobre tal investimento – 

salários, carreira, incentivos diversos, ascensão profissional e pessoal. 

 

2.3. A importância das Pessoas nas Organizações 

Durante muito tempo, os esforços das organizações estiveram direcionados para o 

capital financeiro, e este fator era considerado o gargalo do desenvolvimento. Tal perspectiva 

era altamente difundida, e o capital financeiro era um elemento imperativo ao sucesso 

organizacional. Atualmente, a inaptidão em recrutar e reter bons profissionais tornou-se o 

principal desafio das organizações.  

“O panorama do futuro está relacionado com talento, competências e capital 

intelectual” (CHIAVENATO, 2010, p.11). Ou seja, as organizações refletem os colaboradores 

que possuem, por não funcionarem sozinhas, portanto, é indispensável que detenham de um 

bom capital intelectual para obtenção de vantagem competitiva.  

Para que os melhores sejam recrutados e o melhor dos colaboradores, que já 

compõem o organismo das organizações seja obtido e aproveitado são necessários líderes 

talentosos, com percepção e visão para recrutamento e seleção, assim como, para treinamento 

das habilidades de seus subordinados. Contudo, o gestor precisa estar bem preparado para que 

seu trabalho com as pessoas seja desenvolvido de modo a garantir a otimização do retorno 

sobre o investimento, ou seja, fazendo com que a contribuição dos colaboradores possa 

acarretar em vantagem competitiva. 

 O diferencial competitivo do mercado está no capital intelectual, não somente 

as organizações atentaram para tal mudança, mas as pessoas, também. Na atual conjuntura, a 

busca por capacitação constante tornou-se a principal preocupação dos funcionários. 

Enquanto as pessoas procuram aprimorar sua capacidade, as empresas procuram selecionar as 

que agreguem mais valores. Pois as organizações necessitam de pessoas para obtenção de 
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resultados duradouros. “As organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhes o 

necessário planejamento e organização, para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e 

funcionar”. (CHIAVENATO, 2002, p. 73).   

 

2.4. Características Individuais 

Devido à globalização e, consequentemente, à inserção das minorias no mercado 

de trabalho (mulheres, negros, latinos, asiáticos, etc.), as organizações estão cada vez mais 

heterogêneas, em termos de força de trabalho, e o gerenciamento de tal diversidade, em prol 

da adaptação, tem ganhado importância significativa. 

Conforme defende Robbins (2010, p.32): 

 
 A diversidade da força de trabalho traz implicações importantes para as práticas 

administrativas. Os executivos precisam modificar sua filosofia de tratar todo 

mundo do mesmo modo, reconhecendo as diferenças e respondendo a elas de 

maneira a assegurar a retenção dos funcionários e uma maior produtividade, sem que 

se cometa nenhuma discriminação.  

 

Chiavenato (2005) defende que não só as características individuais das pessoas, 

como também, as peculiaridades do contexto organizacional influenciam o comportamento 

individual nas organizações. 

As pessoas diferem em múltiplos fatores, conforme afirma Robbins (2010), são 

estes: habilidades intelectuais (aptidão numérica, compreensão verbal, rapidez perceptual, 

raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo, visualização espacial, memória), habilidades físicas 

(fatores de força, fatores de flexibilidade e outros fatores), personalidade, preferências e 

valores (terminais e instrumentais). Tais fatores são determinantes do perfil profissional, 

dependendo quais sejam as características inerentes ao indivíduo e quais sejam os interesses 

organizacionais. 

  



19 

 

 

 

2.4.1. Importância das diferenças individuais 

Na visão de Robbins (2010, p.32): 

 
A diversidade, quando bem administrada, pode aumentar a criatividade e a inovação 

dentro das organizações, além de melhorar a tomada de decisões ao trazer novas 

perspectivas para os problemas. Quando não é administrada, adequadamente, há 

possibilidade do aumento da rotatividade, de maior dificuldade de comunicação e de 

mais conflitos interpessoais. 

Caso não houvesse diferenças entre as pessoas, o papel da administração seria 

extremamente simplificado e existiriam modelos fixos que poderiam ser aplicados facilmente. 

A possibilidade de adquirir conhecimento seria minimizada e as organizações seguiriam um 

padrão determinado. As pessoas seriam como máquinas, sendo meros executores de tarefas. A 

estagnação e a defasagem fariam parte de nossa rotina e com certeza nunca teríamos saído da 

era fordista
1
 ou talvez nem tivéssemos chegado nela. 

As pessoas são motivadas pelas diferenças, é através delas que a busca pelo 

conhecimento é estimulada. Estamos o tempo todo tentando superar a nós mesmos e aos 

outros e, essa incessante corrida pela capacitação faz com que cresçamos e, assim, 

agreguemos valores às organizações, que acabam pegando carona de tal desenvolvimento. 

O papel das organizações é administrar da melhor maneira as diferenças 

individuais de seus colaboradores, pois quanto maior a diversidade, maior é a possibilidade de 

obtenção do conhecimento. Em contrapartida, trata-se de um grande desafio, pois quanto mais 

heterogênea for sua força de trabalho, mais esforços específicos devem ser empenhados. Em 

termos de liderança, cada pessoa deve ser tratada de acordo com suas peculiaridades, seja em 

questões pessoais, seja em aptidões. 

 

2.4.2. Diferenças Individuais nas organizações 

2.4.2.1. Habilidades 

Robbins (2010) define como a capacidade que um indivíduo possui para 

desempenhar funções relacionadas a um trabalho. Tais habilidades podem ser tanto 

intelectuais, quanto físicas, variando entre os indivíduos a sua frequência. 

                                                 
1
 Era fordista: Período no qual o fordismo vigorou. Tal movimento foi criado por Henry Ford (1863-1947), 

utilizando-se de técnicas do sistema taylorista, na linha de montagem de automóveis. O fordismo era composto 

por cinco premissas, são elas: produção em massa, parcelamento das tarefas, criação da linha de montagem, 

padronização das peças, automatização das fábricas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947


20 

 

 

Existem pessoas que possuem maior facilidade com números, outras detém uma 

percepção espacial ampla e outros possuem capacidade de equilíbrio ou coordenação motora 

melhor. Não são fatores que escolhemos, simplesmente, se trata de predisposição genética. 

Claro que as habilidades permitem ser desenvolvidas, entretanto, se o indivíduo não for apto, 

a habilidade não será desenvolvida plenamente. Por exemplo, uma pessoa asmática 

dificilmente poderá correr em uma maratona, pois existirão limitações inerentes à doença. 

Segundo Robbins (2010), as habilidades dividem-se em dois grupos, são estes: 

habilidades intelectuais e habilidades físicas, conforme tabelas 1 e 2, respectivamente:  

 

Tabela 1: Dimensões da habilidade intelectual 

Dimensão Descrição Exemplo funcional 

Aptidão numérica 
Habilidade para fazer cálculos aritméticos 

rápidos e precisos. 

Contador: calcular o imposto sobre 

vendas de uma série de itens. 

Compreensão verbal 
Habilidade para entender o que é lido ou 

ouvido e como é a relação entre as palavras. 

Gerente de fábrica: seguir as políticas 

da organização para contratação de 

pessoal. 

Rapidez perceptual  
Habilidade para identificar semelhanças e 

diferenças visuais de maneira rápica e precisa. 

Investigador de incêndios: identificar 

pistas de um incêndio criminoso. 

Raciocínio indutivo 

Habilidade para identificar uma sequência 

lógica em um problema e, em segunda, 

resolvê-lo. 

Pesquisador de mercado: fazer a 

previsão da demanda de um produto 

para um período futuro. 

Raciocínio dedutivo 
Habilidade para usar a lógica e avaliar as 

implicações de um argumento. 

Supervisor: escolher entre duas 

sugestões feitas por funcionários. 

Visualização espacial 

Habilidade para imaginar como um objeto 

ficaria se sua posição no espaço fosse 

modificada. 

Decorador de interiores: remodelar um 

escritório. 

Memória 
Habilidade para reter e evocar experiências 

passadas. 
Vendedor: lembrar o nome dos clientes. 

Fonte: Robbins, 2010. 
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Tabela 2: Nove habilidades físicas básicas 

Fatores de força   

1. Força dinâmica 
Habilidade para exercer força muscular repetida ou continuamente por um 

dado período. 

2. Força no tronco 
Habilidade para exercer força muscular usando os músculos do tronco 

(especialmente os abdominais). 

3. Força estática Habilidade para exercer força muscular sobre objetos externos. 

4. Força explosiva 
Habilidade para gastar um máximo de energia em uma ou uma série de 

ações explosivas. 

Fatores de força   

5. Flexibilidade de extensão Habilidade para estender ao máximo os músculos do tronco e das costas. 

6. Flexibilidade dinâmica Habilidade para realizar movimentos de flexão rápidos e repetidos. 

Outros fatores   

7. Coordenação motora 
Habilidade para coordenar movimentos simultâneos de diferentes partes do 

corpo. 

8. Equilíbrio Habilidade de manter o equilíbrio em meio a forças desestabilizadoras. 

9. Resistência Habilidade de manter o esforço máximo durante longos períodos. 

Fonte: Robbins, 2010. 

 

Como podemos perceber, as habilidades têm influência direta nos trabalhos 

desempenhados pelos indivíduos. Tanto que durante o processo de seleção em um emprego, 

são aplicados testes que mensuram justamente se o candidato possui aptidão para um 

determinado cargo ou não. São verificados os resultados e o tempo gasto com a resolução do 

teste, o equilíbrio emocional, o tipo físico (em caso de atividades que necessitam de força 

dinâmica, por exemplo), etc. 

É comum empresas, que estão recrutando para uma função específica, ficarem 

com candidatos no banco de dados, por terem interesse nas habilidades destes, mas por não se 

encaixarem naquele perfil de cargo, são selecionados posteriormente, quando uma vaga 

compatível com suas habilidades surge. 

A alocação de um colaborar em um cargo incompatível com as habilidades que 

possui pode desencadear em desmotivação, provavelmente, acarretando em erros de execução 

das atividades e em absenteísmo. Afinal, como sentir-se realizado, quando não se gosta da 

atividade desenvolvida? Ou a mesma leva mais tempo do que o necessário, pelas limitações 

individuais existentes? E pior, ainda, não conseguir desempenhar tal função? Talvez seja mais 
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constrangedor ter de admitir não ter capacidade para realizar a tarefa designada, por isso 

muitos indivíduos continuam insatisfeitos nas organizações, desgastando o relacionamento 

entre ambos.  

Em outros termos, digamos que o funcionário seja um talento, possuidor de um 

alto índice de compreensão verbal e raciocínio indutivo, e a função que deve executar na 

organização seja mecânica. Este indivíduo altamente capacitado, não ficará satisfeito com a 

atividade que lhe fora atribuída, não porque não consiga desempenhá-la, mas porque o que lhe 

motiva são tarefas desafiadoras, que lhe permitam pensar para poder executá-las. Portanto, a 

percepção inicial da organização das habilidades individuais do indivíduo, no ato do 

recrutamento e seleção é crucial, pois os resultados possuem influência direta da adequação 

destas ao cargo oferecido. 

 

2.4.2.2.  Personalidade 

Na opinião de Robbins (2010, p. 127), a personalidade pode ser definida como “a 

soma total das maneiras como uma pessoa reage e interage com as demais. Ela é mais 

frequentemente descrita com base nos traços mensuráveis exibidos por um indivíduo.” 

Portanto, podemos concluir que a personalidade é um conjunto de preferências e 

características individuais que formam o nosso comportamento e nos fazem diferentes entre 

si.  

Robbins (2010, p. 127) afirma que: 

 
Uma das primeiras discussões no estudo da personalidade centrou-se em tentar 

definir se ela é resultado da hereditariedade ou do ambiente. Obviamente, não existe 

uma resposta simples para isso. A personalidade parece resultar de ambas as 

influências. Contudo, pode ser uma surpresa saber que as pesquisas tendem a 

corroborar uma maior importância da hereditariedade em detrimento da importância 

do ambiente. 

 

“A abordagem hereditária argumenta que a explicação definitiva para a 

personalidade de um indivíduo está na estrutura molecular de seus genes, localizada nos 

cromossomos.” (ROBBINS, 2010, p. 127). Trata-se de uma predisposição genética de fatores 

comportamentais e preferências individuais, sendo, diretamente, influenciada pelos fatores 

ambientais e pelo comportamento das pessoas que nos cercam, moldando-se ao longo dos 

anos. Por definição de Gordon Allport (1969), é o arranjo enérgico dos sistemas 

psicofisiológicos do indivíduo, que geram o modo peculiar pelo qual cada ser se adequada ao 

meio no qual se está inserido. 
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Para analisar a personalidade, é necessário fazer uma decomposição de todos os 

fatores que a influenciam. Existem inúmeras técnicas e testes específicos para este fim. Temos 

a percepção de nossa própria personalidade, a chamada personalidade subjetiva e, em 

contrapartida, a personalidade social, que é como as outras pessoas nos veem.  

Conforme afirma Robbins (2010), as pesquisas primárias sobre a composição da 

personalidade buscaram identificar e coordenar características mais frequentes que 

permitissem delinear o comportamento do indivíduo. Quando tais peculiaridades ocorrem em 

um número considerável de circunstâncias passam a ser chamados de traços de personalidade. 

A importância dos traços de personalidade é diretamente proporcional à sua frequência e à sua 

duração. 

Segundo Robbins (2010, p. 128): 

 
Os primeiros esforços para identificar os traços primários que governam o 

comportamento muitas vezes resultaram em listas extensas, que tornavam difícil 

fazer generalizações que pudessem servir de orientação para os tomadores de 

decisões nas organizações. Duas exceções são o Indicador de Tipos de 

Personalidade Myers-Briggs e o modelo Big Five, atualmente as duas abordagens 

dominantes na identificação e classificação dos traços de personalidade. 

 

 

2.4.2.2.1. Indicador de Tipos de Personalidade Myers-Briggs 

Trata-se de um dos modelos mais utilizados do mundo em termos de tipos de 

personalidade. O teste possui cem questões, no intuito de avaliar como as pessoas se sentem 

ou como reagem, quando expostas a certas situações. (Robbins, 2010).  

A seguir, as possíveis classificações de acordo com Robbins (2010, p. 129): 

 Extrovertidos (E) versus Introvertidos (I). Os indivíduos extrovertidos são 

expansivos, sociáveis e assertivos. Os introvertidos são quietos e tímidos. 

 Sensoriais (S) versus Intuitivos (N). Os indivíduos sensoriais são pragmáticos e 

preferem ordem e rotina. Eles focam os detalhes. Os intuitivos confiam em 

processos inconscientes, são mais criativos e têm uma visão ampliada das situações. 

 Racionais (T) versus Emocionais (F). Os indivíduos racionais usam a lógica e o 

raciocínio para lidar com problemas, tomando decisões objetivas. Os emocionais 

tomam as decisões baseados em valores pessoais e sentimentos acerca do assunto. 

 Julgadores (J) versus Perceptivos (P). Os tipos julgadores gostam de ter controle e 

querem ter seu mundo estruturado e organizado. Os perceptivos são flexíveis e 

espontâneos e tendem a sentirem-se ansiosos e inseguros ao tomar decisões. 

 

Cada indivíduo escolherá um componente de cada um dos quatro pares, 

resultando em uma combinação de 16 tipos de personalidade.  

Robbins (2010) defende que um dos problemas dessa teoria é que ela força uma 

escolha entre dois extremos, não existe um meio termo. “O máximo que podemos afirmar é 
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que se trata de uma ferramenta valiosa para a autoavaliação e que pode servir para a 

orientação de carreiras.” (Robbins, 2010, p. 130). 

 

2.4.2.2.2. O modelo Big Five de personalidade 

Neste modelo estão dispostos os cinco elementos que compõem as variantes de 

maior relevância da personalidade humana. (Robbins, 2010) 

Conforme define Robbins (2010, p. 130), os elementos são estes: 

 
 Extroversão. Dimensão que se refere ao nível de conforto de uma pessoa com seus 

relacionamentos. Os extrovertidos costumam ser agregadores, assertivos e sociáveis. 

Os introvertidos costumam ser reservados, tímidos e quietos. 

 Amabilidade. Dimensão que se refere à propensão de um indivíduo em acatar as 

ideias dos outros. As pessoas muito amáveis são cooperativas, receptivas e 

confiáveis. As pessoas que têm baixa pontuação nessa dimensão são frias, 

desagradáveis e confrontadoras. 

 Conscienciosidade. É uma medida de confiabilidade. Uma pessoa altamente 

conscienciosa é responsável, organizada, confiável e persistente. Aquelas que têm 

baixa pontuação nessa dimensão são facilmente distraídas, desorganizadas e pouco 

confiáveis.  

 Estabilidade emocional. Dimensão geralmente rotulada por seu oposto – o 

neuroticismo – e que se refere à capacidade de uma pessoa lidar com o estresse. As 

pessoas com estabilidade emocional positiva costumam ser calmas, autoconfiantes e 

seguras. Aquelas com pontuação negativa tendem a ser nervosas, ansiosas, 

deprimidas e inseguras. 

 Abertura para experiências. Dimensão que se refere aos interesses de uma pessoa e 

seu fascínio por novidades. Pessoas muito abertas são criativas, curiosas e sensíveis 

artisticamente. As que ficam na outra ponta dessa dimensão tendem a ser 

convencionais, conservadoras e se sentem melhor com coisas já familiares. 
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Figura 2: Influência dos traços de personalidade do Big Five no comportamento 

organizacional. 

 
Fonte: Robbins, 2010. 

 

Na opinião de Robbins (2010), apesar de o modelo Big Five ter contribuído de 

modo muito relevante para o comportamento organizacional, ele não é o modelo completo, 

pois não abrange todos os possíveis traços de personalidade que usamos para diferenciar os 

indivíduos. 

 

2.4.2.2.3. Outros traços de personalidade relevantes 

Robbins (2010) detalhou alguns atributos peculiares de personalidade que 

possibilitam examinar mais cautelosamente o comportamento humano, por se tratarem de 

poderosos indicadores comportamentais. São estes:  

1. Autoavaliação básica: indivíduos que possuem autoavaliação básica positiva 

são bem resolvidos, estão satisfeitos com quem são, acham-se eficientes, capazes e sentem-se 

no controle do ambiente ao qual pertencem. Já aqueles que possuem autoavaliação básica 

negativa não se aceitam, não gostam de si próprios, sentem-se impotentes e tendem a 

questionar suas capacidades. Pessoas com autoavaliação básica positiva têm melhor 



26 

 

 

desempenho, pois seus objetivos são mais audaciosos, e, como são mais comprometidas, 

persistem durante maior período para conquistá-los.  

2. Maquiavelismo: são pessoas pragmáticas, que tendem a manter distância 

emocional e creem que os fins justificam os meios. Quanto ao desempenho, este dependerá do 

tipo de trabalho. Em trabalhos onde seja preciso utilizar habilidades de barganha ou em 

atividades que proporcionem um alto nível de recompensas pelo bom resultado, partindo do 

pressuposto de que os fins justifiquem os meios, os indivíduos extremamente maquiavélicos 

serão bem-sucedidos.  

3. Narcisismo: indivíduos que se acham superiores e tendem a ser arrogantes, 

egoístas e exploradores, exigem admiração em excesso e possuem senso exagerado de 

importância de si. Seu desempenho é considerado inferior. 

4. Automonitoramento: capacidade de adaptação do comportamento em relação a 

fatores extrínsecos. Indivíduos com alto índice de automonitoramento ajustam-se de acordo 

com o ambiente e a ocasião no qual estiver sujeito. Atentam para o comportamento alheio e 

adaptam-se a este. São em geral promovidos e ocupam posições de destaque nas 

organizações.  

5. Aversão ao risco: refere-se aos indivíduos que não estão dispostos a sofrer 

riscos. Assim, utilizam-se de inúmeras informações e demandam um maior tempo para uma 

efetiva tomada de decisão. 

6. Personalidade Tipo A: pessoas inquietas, que estão sempre à procura da 

superação. Tendem a querer fazer cada vez mais coisas em menos tempo e são bastante 

competitivas. A personalidade do tipo B é o oposto a essa realidade. 

7. Personalidade proativa: diz respeito aos indivíduos que possuem iniciativa e 

percebem as oportunidades. Buscam sempre aperfeiçoar o ambiente, independente de 

qualquer dificuldade. São mais propensos a atuarem como líderes, exatamente por sua 

capacidade de mudança. 

Robbins (2010) propõe em seu estudo sobre personalidade, os traços básicos que 

um indivíduo pode vir a apresentar, conforme tabela 3: 

 

Tabela 3: Traços básicos de personalidade 

Traços básicos 

Reservado Sociável 

Menos inteligente Mais inteligente 
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Afetado pelos sentimentos Emocionalmente estável 

Submisso Dominador 

Sério Despreocupado 

Agitado Consciencioso 

Tímido Ousado 

Resistente Sensível 

Confiante Suspeito 

Prático Imaginativo 

Direto Astuto 

Autoconfiante Receoso 

Conservador Experimentador 

Dependente do grupo Autossuficiente 

Descontrolado Controlado 

Relaxado Tenso 

Fonte: Robbins, 2010. 

 

2.4.2.2.4. A influência da personalidade no ambiente de trabalho  

O âmbito profissional é formado pelo conjunto de pessoas diferentes que 

desempenham trabalhos individuais e/ou em conjunto, em prol de um objetivo comum à 

organização. Neste ambiente, há fatores que geram estresse, tensão e emoções diversas, seja 

pelo trabalho exercido, seja pela relação interpessoal entre os colaboradores.  

A personalidade de cada indivíduo tem influência significativa sobre seu 

comportamento profissional. As preferências de execução das atividades e por atividades, a 

maneira como encaramos as tarefas e as mudanças, a nossa postura perante os fatos e os 

demais colegas e etc. tudo isto está embasado em quem somos. Essas peculiaridades 

comportamentais terão ligação direta com a vocação profissional do indivíduo e com o modo 

de execução de suas atribuições, ou seja, sua postura profissional.  

Sob o ponto de vista de Gnoato (2009, p.90): 

 
Até a década de 1980, as empresas procuravam ajustar o indivíduo a um trabalho 

específico de acordo com os traços de sua personalidade. Nos últimos anos, embora 

essa preocupação ainda exista, ocorreu uma ampliação no interesse de incluir ajuste 

entre o indivíduo e a organização. Essa modificação de atitude é justificada pelas 

mudanças frequentes na organização, a qual passou a exigir indivíduos com maior 

flexibilidade em se ajustar às diferentes situações, diferentemente da capacidade de 

realizar tarefas específicas, anteriormente desejáveis pela empresa. 

 

Na tabela a seguir, Robbins (2010) alinha os diferentes tipos de personalidade às 

atividades adequadas. Dividindo em seis tipos, que possuem características de personalidade 

próprias, o autor propõe a ocupação congruente a cada um destes. 
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Tabela 4: Características da Personalidade e ocupação congruente. 

Tipo Características da Personalidade Ocupação congruente 

Realista: prefere atividades físicas que 

exijam habilidade, força e coordenação. 

Tímido, genuíno, persistente, estável, 

conformista, prático. 

Mecânico, operador de máquinas, 

operário de linha de montagem, 

fazendeiro. 

Investigativo: prefere atividades que 

envolvam raciocínio, organização e 

entendimento. 

Analítico, original, curioso, 

independente. 

Biólogo, economista, matemático, 

jornalista. 

Social: prefere atividades que envolvam 

o auxílio e o desenvolvimento de outras 

pessoas. 

Sociável, amigável, cooperativo, 

compreensível. 

Assistente social, professor, 

conselheiro, psicólogo clínico. 

Convencional: prefere atividades 

normatizadas, ordenadas e sem 

ambiguidade. 

Afável, eficiente, prático, sem 

imaginação, inflexível. 

Contador, executivo de grande 

corporação, caixa de banco, 

funcionário administrativo. 

Empreendedor: prefere atividades 

verbais que ofereçam oportunidade de 

influenciar outras pessoas e conquistar 

poder. 

Autoconfiança, ambicioso, enérgico, 

dominador. 

Advogado, corretor de imóveis, 

relações públicas, executivo de 

pequeno negócio. 

Artístico: prefere atividades não 

sistemáticas e ambíguas que permitam a 

expressão criativa. 

Imaginativo, desordenado, idealista, 

emocional, pouco prático. 

Pintor, músico, escritor, decorador 

de interiores. 

Fonte: Robbins, 2010. 

 

A personalidade pode vir a influenciar negativamente a postura profissional, se 

não tivermos autocontrole e não soubermos fazer a devida separação entre questões pessoais e 

profissionais. Claro, que não podemos esconder quem somos. Por maior controle emocional 

que tenhamos, uma hora ou outra, isso é extrapolado. O ideal é que não estejamos carregados 

de emoções oriundas de um ambiente, se estivermos em outro. Pois deste modo, podemos 

minimizar as ocorrências negativas.  

Conforme afirma Soto (2005, p.2): 

 
Se nos controlamos emocionalmente, poderemos provocar mudanças 

transcendentais em nosso dia a dia, viver e fazer deliberadamente com que nossas 

emoções trabalhem em benefício próprio, de tal forma que melhoremos nossa 

qualidade de vida. 
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Uma grande ferramenta para este fim é o desenvolvimento da inteligência 

emocional, ainda de acordo com Soto (2005).  

Weisinger (1997, p.14) define: 

 
A inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções – isto é, 

fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as 

como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio de maneira a 

aperfeiçoar seus resultados. 

 

As emoções exercem um papel relevante em nossas vidas, seja profissional ou 

pessoal, conseguir conhecê-las, identificá-las, controlá-las e usá-las é imprescindível ao nosso 

sucesso. “A inteligência emocional aumenta à medida que aprendemos e exercitamos as 

capacidades que a compõem, tais como a percepção reflexiva, o controle emocional e a 

própria motivação” (SOTO, 2005, p. 3) 

Conforme a perspectiva de Cooper; Sawaf (1997, p. 58): 

 

Quando administramos impulsos, podemos compreender melhor as razões por que 

estamos zangados ou perturbados – aprendemos a controlar nossos níveis de energia 

e tensão de modo que fiquemos mais alertas e flexíveis, mais capazes de enfrentar 

desafios e dificuldades sem sermos levados tão frequentemente – ou dominados – 

pelas tempestades de impulso. 

 

 

Na opinião de Goleman  (2005, p. 126)  o controle emocional “exige o 

amadurecimento de duas outras aptidões emocionais: o autocontrole e a empatia.” Ele afirma 

ainda, que a falta dessas duas aptidões pode fazer com que pessoas brilhantes em outros 

aspectos intelectuais sejam má sucedidas em seus relacionamentos interpessoais.  

 
Os hábeis em inteligência emocional ligam-se facilmente com as pessoas, são 

exímios na interpretação de suas reações e sentimentos, conduzem e organizam, e 

controlam as disputas que eclodem em qualquer atividade humana. São os líderes 

naturais , pessoas que expressam o tácito sentimento coletivo e articulam de modo a 

orientar o grupo para suas metas. São aquelas pessoas com as quais os outros gostam 

de estar porque são emocionalmente animadoras ... (GOLEMAN, 2005, p. 132) 

 

Goleman, (2005) considera tratar-se de uma competência social bastante 

significativa, a maneira como os indivíduos expressam suas emoções. Indivíduos com bom 

nível de inteligência emocional possuem uma capacidade de persuasão expressiva e sem 

demasiados esforços conseguem direcionar o grupo de acordo com seus interesses, pode-se 

dizer que são pessoas carismáticas e que se comportam como líderes natos. 
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3. MOTIVAÇÃO 

 

Segundo Robbins (2010, p. 196) motivação é “o processo responsável pela 

intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de determinada 

meta”. Onde a intensidade é o empenho que a pessoa dispõe, voltado para a direção que 

beneficia a organização e alavancado pela persistência, tempo de esforço despendido, para o 

cumprimento do objetivo. 

 

3.1. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

Conforme opinião de Robbins (2010), possivelmente, a teoria motivacional mais 

difundida é a hierarquia das necessidades, de Abraham Maslow. 

Para Maslow (1962) boa parte do comportamento humano pode ser entendida a 

partir de nossos desejos e necessidades. Sua teoria sugere que o comportamento estará sujeito 

à presença dessas forças e à sua satisfação, ou seja, o indivíduo terá sua ação motivada na 

busca pelo alívio da tensão provocada por tais necessidades ou desejos. Em sua teoria, 

Maslow propôs que as necessidades estariam dispostas em uma pirâmide, divididas, 

hierarquicamente, de acordo com o grau de importância.  

Robbins (2010, p.197) define que a hierarquia de necessidades é “composta de 

cinco necessidades – fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Na 

medida em que cada uma delas é satisfeita, a seguinte torna-se dominante.”. 

Robbins (2010, p. 197) define cada um dos níveis conforme segue: 

 
 Fisiológica: inclui fome, sede, abrigo, sexo e outras necessidades corporais. 

 Segurança: segurança e proteção contra danos físicos e emocionais. 

 Social: afeição, aceitação, amizade e o sentimento de pertencer a um grupo. 

 Estima: fatores internos de estima, como respeito próprio, realização e autonomia, 

e fatores externos, como status, reconhecimento e atenção. 

 Autorrealização: ímpeto de se tornar tudo aquilo que se é capaz de ser. Inclui 

crescimento, alcance do próprio potencial e autodesenvolvimento. 
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Figura 3: Pirâmide de Maslow 

 

Fonte: Robbins, 2010. 

 

Na base da pirâmide estão as necessidades mais básicas, consideradas como 

necessidades de nível inferior, que são os desejos fisiológicos e a necessidade de segurança. 

Quando aqueles estão satisfeitos, surge o desejo de mantê-los. Após a segurança ser obtida, as 

necessidades de nível superior emergem, então passamos a sentir a necessidade de 

socialização, ou seja, de pertencermos a um grupo, de sermos aceitos. Na sequência, vem a 

necessidade de superação, em outras palavras, queremos o reconhecimento e o “status” dentro 

do grupo. Por fim, o nível mais elevado, que se trata da autorrealização. Este é o mais 

sofisticado e construtivo de todos. 

 

3.2. Teoria da expectativa  

“Teoria que afirma que a força da tendência para agir de determinada maneira 

depende da força da expectativa de que essa ação trará certo resultado e da atração que esse 

resultado exerce sobre o indivíduo.” (ROBBINS, 2010, p.217). Ou seja, o combustível do 

esforço será a expectativa da recompensa. 

Tal teoria, pertencente a Vitor Vroom, mantém seu foco sob a óptica de três 

relações, de acordo com Robbins (2010, p. 217): 

 
Relação esforço-desempenho. A probabilidade percebida pelo individuo de que certa 

quantidade de esforço o levará ao desempenho; 
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Relação desempenho-recompensa. O grau em que o indivíduo acredita que 

determinado nível de desempenho levará a um resultado desejado; 

Relação recompensa-metas pessoais. O grau em que as recompensas organizacionais 

satisfazem as metas pessoais ou as necessidades do indivíduo e a atração que essas 

recompensas potenciais exercem sobre ele. 

 

 

Podemos concluir que tal teoria nos auxilia no entendimento do por que os 

colaboradores são tão desmotivados e executam apenas o básico, sem maiores esforços. 

Muitos deles não despendem muito esforço, pois não identificam um retorno motivador. Por 

que o se esforçar ao máximo se não obterá reconhecimento/recompensa? E se essa 

recompensa for alcançada, mas não for compatível com as expectativas do indivíduo, todo o 

esforço terá valido à pena?   

De acordo com Robbins (2010), as organizações tendem a recompensar de 

maneira incoerente ao fator desempenho, pois se utilizam de outros elementos para 

mensuração. É muito comum que as empresas avaliem de um modo generalista, levando em 

consideração fatores como tempo de casa, complexidade do serviço, empenho, etc. Tal fato 

faz com que, alguns críticos julguem a limitação de sua aplicabilidade. 
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4. CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

4.1.  Conceito 

“Clima Organizacional nada mais é do que indicador do nível de satisfação (ou de 

insatisfação) experimentado pelos empregados no trabalho” (BERGAMINI E CODA, 1997, 

p. 98), ou seja, o clima organizacional é a percepção reacionária em prol dos fatores internos 

da organização, que influenciam a manifestação motivacional, de diferentes modos, em seus 

participantes. 

Segundo Chiavenato (1994, p. 53) “O clima organizacional é favorável quando 

proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação do 

moral interno. É desfavorável quando proporciona frustração daquelas necessidades”. 

No entanto, a percepção do clima organizacional é bastante pessoal, pois a 

compreensão de cada indivíduo será distinta. Cada um terá uma reação e uma opinião 

diferente para um determinado fato, podendo não perceber certos aspectos do clima 

organizacional, ou até mesmo, considerar fatores como favoráveis, que para outros não são. 

Tal subjetividade faz com que o clima interno das organizações seja diferente entre si.  

De acordo com Luz (2003, p. 20), o clima é afetado por diferentes variáveis, tais 

como:  

 
[...] o salário, o trabalho que realizam, o relacionamento entre os diferentes setores 

da empresa, a supervisão, a comunicação, a estabilidade no emprego, as 

possibilidades de progresso profissional, a disciplina, os benefícios, o processo 

decisório, as condições de segurança do trabalho, entre outras. 

 

Na percepção de Chiavenato (2006, p. 274) o clima organizacional: 

 
[...] depende das condições econômicas da empresa, da estrutura organizacional, da 

cultura organizacional, das oportunidades de participação de pessoal, do significado 

do trabalho, da escolha da equipe, do preparo e treinamento de equipe, do estilo de 

liderança, da avaliação e remuneração da equipe etc. 

 

O clima organizacional é um fator influenciador do comportamento humano, da 

motivação e do contentamento no ambiente de trabalho, refletindo expectativas dos 

envolvidos. Por esta razão, as organizações devem ter ciência de como seus funcionários se 

sentem e o que pensam em relação aos diferentes fatores que afetam o clima organizacional 

(LUZ, 2003). 
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4.2. Clima e Cultura Organizacional 

De acordo com Luz (2003, p. 20): 

 
Apesar do clima ser afetado por fatores externos à organização [...], a cultura 

organizacional é uma das suas principais causas. Logo, entre clima e cultura, há uma 

relação de causalidade. Podemos afirmar que cultura é a causa e clima e 

consequência. 

 

Chiavenato (1999a, p.173) propôs que: 

 
Cultura Organizacional é a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as 

coisas, que são compartilhados em grande extensão por todos os membros da 

organização e que os novos membros devem aprender a aceitar para serem aceitos 

no serviço da firma.  

 

Na opinião de Luz (2003, p.14) “A cultura organizacional influencia o 

comportamento de todos os indivíduos e grupos dentro da organização”. 

Não importa a natureza ou o tamanho do negócio, todas as organizações terão 

uma cultura própria, ou seja, um conjunto de valores, crenças, costumes, tradições etc. que se 

sobressai a elas mesmas e as diferenciam das demais. A cultura organizacional é como se 

fosse a personalidade da organização (LUZ, 2003).  

Luz (2003, p. 20) afirma que: 

 
Algumas empresas são rígidas em seus aspectos disciplinares. Algumas são 

extremamente formais nas suas relações de trabalho, enquanto que outras são 

demasiadamente informais. Umas são conservadoras, outras inovadoras. Umas são 

ágeis, outras lentas. Umas são modernas, outras retrógradas. Como se vê, cada 

empresa tem o seu jeito de ser, o que a torna um lugar especial, ou extremamente 

difícil para se trabalhar. 

 

De acordo com Luz (2003, p. 14) a cultura afeta o habitual das organizações: 

“suas decisões, as formas de relacionamento com seus parceiros comerciais, seu mobiliário, o 

estilo de liderança adotado, o processo de comunicação, a forma como seus funcionários se 

vestem e se portam no ambiente de trabalho [...]”. 

O fator cultural, dependendo do seu teor e do quão enraizado for, pode vir a 

interferir positiva ou negativamente no clima organizacional. Conforme defende Luz (2003, p. 

20) “A cultura se manifesta através de rituais de uma empresa, de seus códigos, símbolos que 

caracterizam o seu dia-a-dia. Essa identidade vai impactando positiva ou negativamente o 

estado de ânimo das pessoas que nela trabalham”. 
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“Outra relação entre clima e cultura é que o clima é um fenômeno temporal. 

Refere-se ao estado de ânimo dos funcionários de uma organização, num dado momento. Já a 

cultura decorre de práticas recorrentes, estabelecidas ao longo do tempo” (LUZ, 2003, p. 21).  

De acordo com Freitas (1991), é muito complexo mudar os aspectos culturais do 

ambiente organizacional, pois compreende não só regras normativas, mas também informais, 

que se constitui da diversidade cultural de seus colaborados e da cultura que reza a 

organização.  

No entanto, conforme defende Fleury (2003), uma cultura pode se sobressair entre 

as demais subculturas existentes. E confere, ainda, aos precursores da organização a 

contribuição cultural mais importante. Por serem os primeiros a moldarem os padrões 

culturais da organização. 

Chiavenato (1999) afirma que as mutações sofridas pelas organizações não são 

apenas estruturais; mas, especialmente, são transformações na cultura e no comportamento, 

moldando a função dos indivíduos que destas fazem parte. Em outras palavras, a cultura 

organizacional vigente reeduca os novos entrantes da organização. Com o passar do tempo, os 

colaboradores são moldados de acordo com o pensamento global e, sem se darem conta, 

passam a agir conforme a regência.  

 

4.3. Pesquisa de Clima Organizacional 

 

O clima pode ser bom, prejudicado ou ruim. Ele é bom quando predominam as 

atitudes positivas que dão ao ambiente de trabalho uma tônica favorável. Diz-se que 

o clima é bom quando há alegria, confiança, entusiasmo, engajamento, participação, 

dedicação, satisfação, motivação, comprometimento na maior parte dos 

funcionários. (LUZ, 2003, p. 31) 

 

Na opinião de Chiavenato (1999b, p. 40) “As pesquisas de Clima Organizacional 

procuram coligir informações sobre o campo psicológico que envolve o ambiente de trabalho 

das pessoas e sua sensação pessoal neste contexto”. Ou seja, procura avaliar a percepção de 

todos os envolvidos em relação ao trabalho desempenhado e à organização.  

Segundo a opinião de Luz (2003) são importantes, pois permitem que sejam 

identificados os fatores que necessitam de ajustes e os que estejam comprometendo a 

produtividade e a satisfação dos colaboradores e, consequentemente, os resultados da 

organização. É interessante que seja feito um trabalho periódico de avaliação, para que haja 

parâmetros comparativos e, constantes melhorias. De modo que a organização possa garantir 

seu aperfeiçoamento contínuo.  
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As empresas devem ouvir seus funcionários através da área de RH porque faz parte 

de sua missão proporcionar-lhes um bom clima organizacional. O compromisso de 

tornar a mão de obra satisfeita ou “motivada” está contido tanto na literatura técnica 

quanto no cotidiano da Administração de Recursos Humanos – ARH. Logo, se 

“motivar” ou ao menos tornar satisfeitos os funcionários é parte da missão da ARH, 

então ela tem o dever de diagnosticar, periodicamente, o clima organizacional, com 

o objetivo de saber se está cumprindo sua missão (LUZ, 2003, p.22). 

 

 

As avaliações devem ser feitas por todo o corpo da empresa. De acordo com Luz 

(2003) existem dois níveis de avaliação de clima: avaliação setorial e avaliação corporativa ou 

institucional. A avaliação setorial é de responsabilidade de cada gestor, pois o papel da 

liderança é manter os membros de sua equipe motivados e satisfeitos, já que o desempenho 

individual depende da sua competência e motivação para o trabalho. A avaliação corporativa 

ou institucional é dever do RH, uma vez que sua função primordial é promover a satisfação 

dos funcionários e garantir um ambiente de trabalho agradável. Neste tipo de avaliação, os 

funcionários serão ouvidos coletivamente. “Desta forma, a responsabilidade pelo diagnóstico, 

monitoramento e intervenções nas causas que impactam negativamente o ambiente de 

trabalho cabe à área de recursos humanos”. (LUZ, 2003, p.26). Entretanto, essa avaliação 

pode estender-se para outros setores da empresa e até mesmo, receber auxílio de uma 

consultoria externa especializada, o que pode ser bastante benéfico. 

 “Quando uma organização está realmente voltada para as pessoas, a sua filosofia 

global e sua cultura organizacional passam a refletir essa crença” (CHIAVENATO, 2008, p. 

11). É certo que um clima organizacional sadio reflete externamente, seja em resultados de 

crescimento e de produtividade, seja pelo próprio marketing informal de seus colaboradores. 

Quando encontramos uma empresa prazerosa de se trabalhar, com condições e clima 

favoráveis, a tendência é que façamos propaganda e acabemos por indicar pessoas para se 

juntarem a nós, conforme defende Luz (2003, p. 31) “O clima de uma empresa é bom quando 

os funcionários indicam seus conhecidos e parentes para trabalharem nela, quando sentem 

orgulho em participar dela”.  Portanto, a capacidade de captação de capital intelectual 

aumenta consideravelmente, assim como, a retenção deste. O que acaba sendo um círculo 

vicioso de satisfação, produtividade e resultados positivos. 
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5. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) 

 

5.1. Conceito 

Na perspectiva de Milkovich e Boudreau (2006, p.477) a qualidade de vida no 

trabalho: 

 
Também chamado de círculo de qualidade, esta ideia parte do pressuposto que os 

empregados de chão de fábrica, apropriadamente treinados, podem estar na melhor 

posição para identificar problemas desapercebidos com a qualidade dos produtos 

e/ou de que forma o trabalho vem sendo realizado. 

 

Chiavenato (2010, p.487) afirma que: 

 
A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos 

colaboradores quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho e, de outro, o interesse 

das organizações quanto aos seus efeitos potenciadores sobre a produtividade e a 

qualidade. 

 

De acordo com Bom Sucesso (1998), o termo qualidade de vida será definido de 

inúmeros modos, dentro de um contexto amplo ou específico. Basta nos perguntarmos o que 

consideramos ser a tão desejada qualidade de vida. Ter boas relações de trabalho? Fazer o que 

gostamos? Ganhar o suficiente para suprir nossas necessidades? Sentir-se útil? Perceba que 

tais perguntas possuem respostas relativas, que dependerão da análise específica de todos os 

fatores envolvidos. 

Chiavenato (2006) defende que tanto o clima organizacional quanto a atuação no 

cargo são elementos relevantes na definição da QVT.  

Segundo Chiavenato (2006, p. 488): 

 
Se a qualidade de vida for pobre, conduzirá à alienação do empregado e à 

insatisfação, à má vontade, ao declínio da produtividade, a comportamentos 

contraproducentes (como absenteísmo, rotatividade, roubo, sabotagem, militância 

sindical, etc.). Qualidade do trabalho elevada conduz a um clima de confiança e 

respeito mútuo, no qual as pessoas tendem a aumentar suas contribuições e elevar 

suas oportunidades de êxito psicológico enquanto a administração tende a reduzir 

mecanismos rígidos de controle social. 

 

Chiavenato (2010), diz que a QVT sofre variações de acordo com o tipo de 

cultura, seja individual, seja organizacional, então, podemos concluir que cada organização e 

cada indivíduo terão uma percepção e, consequentemente, um posicionamento específico em 

relação à QVT. 

 
[...] a importância das necessidades humanas varia conforme a cultura de cada 

indivíduo e de cada organização. Portanto, a QVT não é determinada apenas pelas 
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características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais 

(estrutura organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas internas), 

mas sobretudo pela atuação sistêmica dessas características individuais e 

organizacionais (CHIAVENATO, 2010, p. 488). 

 

Para Bom Sucesso (1998, p.31), genericamente falando, a qualidade de vida no 

trabalho se refere a: 

 
 Renda capaz de satisfazer às expectativas pessoais e sociais; 

 Orgulho pelo trabalho realizado; 

 Vida emocional satisfatória; 

 Autoestima; 

 Imagem da empresa/instituição junto à opinião pública; 

 Equilíbrio entre trabalho e lazer; 

 Horários e condições de trabalho sensatos; 

 Oportunidades e perspectivas de carreira; 

 Possibilidade de uso do potencial; 

 Respeito aos direitos; 

 Justiça nas recompensas. 

 

Na visão de Chiavenato (2010, p.487): 

 
A QVT é um constructo complexo que envolve uma constelação de fatores, como: 

 

 Satisfação com o trabalho executado. 

 As possibilidades de futuro na organização. 

 O reconhecimento pelos resultados alcançados. 

 O salário percebido. 

 Os benefícios auferidos. 

 O relacionamento humano dentro da equipe e da organização. 

 O ambiente psicológico e físico de trabalho. 

 A liberdade de atuar e responsabilidade de tomar decisões. 

 As possibilidades de estar engajado e de participar ativamente. 

 

Como podemos concluir, ainda sob a perspectiva de Chiavenato (2010), a QVT é 

composta por fatores inerentes ao cargo e pelo ambiente no qual se está inserido. 

Influenciando o aspecto comportamental e as posturas individuais importantes para a 

produtividade do indivíduo e do grupo “tais como: motivação para o trabalho, adaptabilidade 

e mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudanças e 

principalmente, agregar valor à organização.” (CHIAVENATO, 2010, p.488). 
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5.2. Modelos de QVT 

 

Ao longo dos anos, veio crescendo o interesse em estudar o tema da Qualidade de 

Vida no Trabalho. Vários autores se dedicaram ao estudo desse tema, avaliando, 

porém, diferentes aspectos, tais como: estudos do comportamento organizacional, 

promoção da saúde, patologia do trabalho e qualidade total. Todos, porém, 

estudavam formas de tornar mais positiva a relação entre o funcionário e seu 

trabalho, seja pelo ambiente, tarefa, relação com gestor, condições de segurança, etc. 

(FISCHER; DUTRA; AMORIM, 2009, p.124) 

 

Por se tratar de um conceito genérico, existem diversos modelos de QVT. Os três 

mais relevantes, segundo Chiavenato (2010) são: o modelo de Nadler e Lawler, o modelo de 

Hackman e Oldhan e o modelo de Walton. 

Para Nadler e Lawler, a fundamentação da QVT envolve quatro fatores, ilustrados 

na tabela 5. De acordo com Chiavenato (2010), à proporção em que estes elementos forem 

desenvolvidos, haverá um aperfeiçoamento da QVT.  

 

Tabela 5: Modelo de QVT de Nadler e Lawler 

MODELO DE QVT DE NADLER E LAWLER 

Participação dos colaboradores nas decisões. 

Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de 

tarefas e de grupos autônomos de trabalho. 

Inovação no sistema de recompensas para influenciar o 

clima organizacional. 

Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições 

físicas e psicológicos, horário de trabalho etc. 

Fonte: Chiavenato, 2010. 

 

Já Hackman e Oldhan, tabela 6, “utilizam um modelo de pesquisa sobre o 

diagnóstico das características do cargo para medir o grau de satisfação e o grau de motivação 

interna como diagnóstico da QVT.” (CHIAVENATO, 2010, p. 489). 
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Tabela 6: Modelo de QVT de Hackman e Oldhan 

MODELO DE QVT DE HACKMAN E OLDHAN 

Variedade de habilidades 

O cargo deve requerer várias e diferentes 

habilidades, conhecimentos e competências da 

pessoa. 

Identidade da tarefa 

O trabalho deve ser realizado do início até o fim para 

que a pessoa possa perceber que produz um 

resultado palpável. 

Significado da tarefa 

A pessoa deve ter uma clara percepção de como o 

seu trabalho produz consequências e impactos sobre 

o trabalho das outras. 

Autonomia 

A pessoa deve ter responsabilidade pessoal para 

planejar e executar as tarefas, autonomia própria e 

independência para desempenhar. 

Retroação do próprio trabalho 

A tarefa deve proporcionar informação de retorno à 

pessoa para que ela própria possa autoavaliar seu 

desempenho. 

Retroação extrínseca  

Deve haver o retorno proporcionado pelos 

superiores hierárquicos ou clientes a respeito do 

desempenho na tarefa. 

Inter-relacionamento 

A tarefa deve possibilitar contato interpessoal do 

ocupante com outras pessoas ou com clientes 

internos e externos. 

Fonte: Chiavenato, 2010. 

 

Por fim, o modelo de Walton compreende oito fatores, onde são determinadas 

dimensões para cada fator proposto, conforme tabela 7. 

 

Tabela 7: Modelo de QVT de Walton 

MODELO DE QVT DE WALTON 

Fatores de QVT Dimensões 

 Compensação justa e adequada 

Renda (salário) adequada ao trabalho 

Equidade interna (compatibilidade interna) 

Equidade externa (compatibilidade externa) 

Condições de segurança e saúde no trabalho 
Jornada de trabalho 

Ambiente físico (seguro e saudável) 

Utilização e desenvolvimento de capacidade 

Autonomia 

Significado da tarefa 

Identidade da tarefa 

Variedade de habilidades 

Retroação retroinformação 

Oportunidades de crescimento e segurança Possibilidades de carreira 
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Crescimento profissional 

Segurança no emprego 

Integração social na organização 

Igualdade de oportunidades 

Relacionamentos interpessoais e grupais 

Senso comunitário 

Garantias constitucionais 

Respeito às leis e direitos trabalhistas 

Privacidade pessoal 

Liberdade de expressão 

Normas e rotinas claras da organização 

Trabalho e espaço total de vida Papel balanceado do trabalho na vida pessoal 

Relevância social da vida no trabalho 

Imagem da empresa 

Responsabilidade social pelos produtos/serviços 

Responsabilidade social pelos empregados 

Fonte: Chiavenato, 2010. 

 

 

5.3.  Fatores intrapessoais e interpessoais 

Bom Sucesso (1998, p. 29) defende que: 

 
A escolha da profissão, as características da cultura organizacional configurada 

pelos valores e práticas predominantes na empresa, a infraestrutura familiar 

constituem fatores relevantes para a Qualidade de Vida no Trabalho. Além disto, as 

relações interpessoais, os conflitos e em especial a maneira como a pessoa se 

relaciona na equipe afetam a satisfação no trabalho, a autoestima e a forma como se 

sente em relação a si mesma. A história de vida e os fatores relativos às variáveis 

organizacionais resultam em atitudes dificultadoras e facilitadoras nas relações de 

trabalho, intensificando a preocupação e a responsabilidade pela promoção da QVT. 

 

De acordo com Chiavenato (2010, p. 490): 

 
Olhando a QVT sob um prisma mais amplo, entendemos que ela constitui uma 

dosagem perfeita da aglutinação entre os talentos envolvidos e imponderados, com a 

arquitetura organizacional conectada (organização do trabalho em equipe), cultura 

organizacional amigável e envolvente e um estilo de gestão democrático e 

participativo. 

 

Na opinião de Fischer; Dutra; Amorim (2009, p.143): 

 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem designado ações que favoreçam um 

ambiente saudável, clima organizacional positivo, adequação aos cuidados de saúde 

e doença e integração de benefícios. Como conceito de ciências humanas e no 

sentido socioeducativo, as ações empregadas no processo de gestão de QVT 

ampliam e estimulam o desenvolvimento social e humano, o respeito à diversidade e 

pluralidade, incentiva o espírito crítico, a criatividade e a inovação.  
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A convivência no ambiente organizacional é pautada por um leque de emoções, 

anseios e posturas diversificados, resultante das características individuais de cada sujeito, em 

termos de percepção e de comportamento.  

A interação entre tais fatores emocionais e as relações de trabalho caracteriza cada 

organização, gerando um ambiente específico, que diferirá tanto entre os departamentos 

existentes, quanto entre as demais organizações. 

 
As emoções são uma fonte interior de energia, influência e informação. 

Inerentemente elas não são boas nem ruins. É o que fazemos com a informação e a 

energia que elas produzem que faz a diferença. (COOPE; SAWAF, 1997, p.34) 

 

A história de vida determina boa parte da postura individual, interferindo no modo 

como a pessoa reage diante das emoções que constituem as relações interpessoais e 

comprometem a qualidade de vida.  

Bom Sucesso (1998, p.37) defende que: 

 
Os valores característicos da cultura familiar provocam tanto o desenvolvimento de 

gente empreendedora, estimulada pela novidade e pelo risco, assumindo a coragem 

de propor e ousar, quanto a mentalidade de pouca iniciativa ou temor de arriscar, 

sentimentos de insegurança diante do novo, adultos temerosos de lidar com 

situações novas e imprevisíveis. 

 

O líder deve aprender a lidar com os diferentes tipos de posturas e cuidar para que 

a qualidade de vida e, consequentemente, o clima organizacional não sejam afetados, 

negativamente. “O desafio presente é rever os valores de gestão, tratando as prioridades 

organizacionais e prioridades pessoais como complementares entre si, criando um ambiente 

de comprometimento onde seu funcionário perceba e compartilhe dos objetivos da 

organização” (FISCHER; DUTRA; AMORIM, 2009, P.122). 

Bom Sucesso (1998) afirma que o enfoque da Qualidade de Vida no Trabalho está 

voltado para o entrosamento entre o âmbito emocional do indivíduo com o seu trabalho, 

dentro de um contexto de intensa mudança tecnológica e social. 

 
A multidimensionalidade da QVT é influenciada por questões de natureza pessoal, 

sob o aspecto próprio e distintivo – como, por exemplo, nossa visão do ideal, 

herança familiar, idade, projetos futuros, pares e grupos. É também influenciada por 

aspectos coletivos de um grupo ou sociedade, como políticas de proteção ao 

trabalho, mercado de produtos e serviços e seu impacto sobre as demandas 

essenciais à comunidade. O termo Qualidade de Vida tem sido utilizado de forma 

intensiva pela sociedade contemporânea, inclusive no mundo corporativo. 

(FISCHER; DUTRA; AMORIM, 2009, P.143). 
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Segundo Milkovich e Boudreau (2006, p.479): 

 
O aumento do número de casais em que ambos os cônjuges têm uma carreira própria 

nos leva a afirmar que a maioria dos estudantes universitários de hoje enfrentarão 

conflitos entre os interesses familiares e a vida profissional. O conflito surge da 

pressão simultânea para o atendimento a demandas diferentes. 

 

 Milkovich e Boudreau (2006) exemplifica que tais conflitos podem ser atenuados 

se houver flexibilidade na carga horária de trabalho e disponibilização de auxílio às crianças. 

Bom Sucesso (1998, p.36) afirma que: 

 
Qualidade de vida não decorre apenas de salário acima do mercado e de invejável 

plano de benefícios. Resulta do tratamento humano, da gentileza, da leveza nas 

relações, da possibilidade de expressão de pontos de vista divergentes, do 

relacionamento sincero, do respeito aos ausentes e do orgulho pelo que se faz. 

Atenção, elogio e consideração constituem ingredientes indispensáveis quando se 

busca lealdade, qualidade e produtividade. 

       

Independente de sentir-se bem com a tarefa que executa e dos benefícios 

auferidos, possivelmente, a pessoa ficará insatisfeita com os conflitos, as fofocas, as disputas 

de poder, a inveja entre os colegas de trabalho. O autoritarismo, as preferências, a 

perseguição, a ausência de delegação de atividades, por parte das lideranças. Todos estes 

fatores contribuem para a desmotivação e fazem com que os envolvidos sintam-se 

desanimados, acuados e excluídos. Daí a importância de relações interpessoais saudáveis para 

a Qualidade de Vida no Trabalho. 

Conforme a perspectiva de Bom Sucesso (1998, p.32):  

 
O tratamento diferenciado gera, nos que têm privilégios, a sensação de prestígio, 

contribuindo para aumentar a autoestima; para aqueles que aspiram a posições mais 

elevadas, há uma angustiosa expectativa de promoção; já para os que não acreditam 

nesta possibilidade resta o pesado sentimento de discriminação e injustiça. 

 

Por exemplo, privilégios financeiros para a área gerencial, como cortesias para 

eventos, estacionamento privativo, iphones e notebooks cedidos pela empresa, para serem 

utilizados como instrumentos de trabalho, por exemplo, evidenciam as diferenças entre os 

indivíduos nas organizações. 

Tais benefícios estão vinculados à hierarquização e as organizações tendem a 

justificar o porquê de sua instauração. Entretanto, os próprios níveis gerenciais, beneficiários 

de tais regalias, nem sempre conseguem justificá-las. Em certas empresas, é comum que o 

operacional desempenhe todo o trabalho que o gerente é incumbido de fazer e este fique com 

todo o prestígio e as gratificações.  
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Chiavenato (2006, p. 487) alega que “[...] para alcançar níveis elevados de 

qualidade e produtividade, as organizações precisam de pessoas motivadas que participem 

ativamente nos trabalhos que executam e que sejam adequadamente recompensadas pelas suas 

contribuições”. 
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6. METODOLOGIA 

 

A obtenção de informações ocorreu de forma direta. Foram aplicados 

questionários com respostas de múltipla escolha e feitas observações de modo participante, 

visando analisar a relação dos estudos desenvolvidos no referencial teórico com os 

acontecimentos na prática. Portanto, trata-se de uma pesquisa de campo. 

 

6.1. Tipo do estudo 

        Utilizou-se neste estudo tanto a abordagem qualitativa quanto a quantitativa. De 

acordo com Fonseca (2009), entendemos que o método qualitativo pode ser subjetivo, uma 

vez que o pesquisador é a única fonte de interpretação de dados. Já o método quantitativo é 

adequado para avaliar um fenômeno frequente e não se aplica em eventos isolados. Então, 

deste modo, um estudo complementará o outro.  

Esta pesquisa possui caráter exploratório e descritivo. Segundo Rodrigues (2006, 

p.90) a pesquisa exploratória pode ser encarada como uma pesquisa preliminar “[...] cujo 

principal objetivo é aprimorar ideias, buscar informações sobre um determinado assunto ou 

descobrir um determinado problema”. Já a pesquisa descritiva vale-se de coleta de dados 

padronizada, através de questionários e observação sistemática e “o pesquisador estuda as 

relações entre as variáveis de um determinado fenômeno sem as manipular; ou seja, constata e 

avalia as relações à medida que as variáveis se manifestam [...]”.  

  

6.2. Amostra  

A população utilizada dividiu-se em duas partes. Como a empresa possui dois 

segmentos: comercial e administrativo, a análise da amostragem da primeira área foi aleatória 

simples, devido à sua extensa composição; já a análise da segunda apropriou-se de todo o 

espaço amostral pertinente. Somando as duas amostras um total de 46 pessoas. 

 

6.3. Contextualização do ambiente do estudo – cenários de pesquisa 

A matriz da Bradesco Vida e Previdência (BVP) está localizada em São Paulo e 

possui Sucursais espalhadas por todo o País. A Sucursal de Fortaleza está localizada na parte 

oeste da cidade, na Av. Bezerra de Menezes. Fazendo parte de sua estrutura estão as agências 

da capital e interior do Ceará e agências de Teresina, Piauí. 
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7. ESTUDO DE CASO 

 

O Bradesco foi fundado por Amador Aguiar, na cidade de Marília, em 10 de 

março de 1943. Tornou-se um banco bastante popular, pois atendia todos os tipos de clientes 

e os próprios gerentes atuavam na área de atendimento ao público. O crescimento foi 

inevitável e sua matriz foi transferida para a capital paulistana. 

Em 1960, quando os computadores ainda estavam ganhando popularidade no País, 

o Bradesco passou a usá-los na administração de suas atividades e foi um dos bancos sul-

americanos pioneiros a automatizar suas operações. 

Com o passar do tempo, o Bradesco passou a focar em expansão, e inaugurou sua 

Agência de número 1000, na década de 70.  

Teve sua história marcada por inovação aliada à tecnologia, revolucionando o 

cenário financeiro nacional. Grandes exemplos são o surgimento do Fone Fácil Bradesco, as 

operações instantâneas, o primeiro home banking, o primeiro cartão instantâneo de benefícios 

do INSS, etc.  

No início da década de 80, o Bradesco iniciou suas atividades em Previdência 

Privada, Títulos de Capitalização e Saúde. A Bradesco Seguros, o conjunto de todas essas 

empresas especializadas, tornou-se líder no mercado segurador sul-americano.  

Mais recentemente, foi incorporado ao Bradesco Previdência e Seguros o ramo de 

seguros de vida, e a empresa passou a ser chamada de Bradesco Vida e Previdência S/A 

(BVP). Graças a excelência de seus produtos e serviços, a empresa lidera o mercado 

segurador.  

 

7.1. Bradesco Vida e Previdência S/A 

 A BVP é uma empresa especializada em planos individuais e empresariais de 

aposentadoria, pensão e pecúlio e seguros de vida. Tendo o compromisso de elaborar, 

implantar e administrar os mesmos, com foco na inovação e na satisfação de seus clientes.  

Por isso, possui uma gama de produtos, que contempla os diversos perfis e necessidades de 

seu público. E ainda oferece facilidade na contratação, que pode ocorrer tanto pela internet, 

como nas Agências Bradesco ou através de corretores cadastrados. 

A seguir, estão os dados de 09/2013, da carteira de clientes da BVP, fornecidos 

pelo site da seguradora. 

PREVIDÊNCIA  
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 Mais de 2,365 milhões de participantes 

 Mais de 44, 945 mil empresas conveniadas 

 Mais de R$ 115, 4 bilhões administrados na carteira de investimentos 

 Mais de R$ 110,8 bilhões de reservas técnicas 

 Mais de R$ 110,8 bilhões de reservas técnicas 

 Mais de R$ 5,34 bilhões de patrimônio líquido 

 

VIDA 

 

 Mais de 25,677 milhões de segurados 

 Mais de 115,674 mil empresas seguradas 

 Mais de 3,2 bilhões em prêmios, em 2013 

 Mais de R$ 5,03 bilhões administrados na carteira de investimentos 

 

MISSÃO 

“O melhor lugar para o segurado proteger sua vida, seu futuro, sua saúde e seu 

patrimônio; o melhor lugar para os corretores produzirem e o melhor lugar para seus 

funcionários trabalharem”. 

 

VISÃO 

“Ser reconhecida como a maior, melhor e mais eficiente seguradora do País, com 

atuação focada no desenvolvimento sustentável e alto padrão de confiabilidade e solidez de 

proteção financeira e patrimonial”. 

 

VALORES 

 

 Respeito aos clientes, funcionários, corretores e colaboradores; 

 Previsibilidade (capacidade de antecipar cenários e tendências); 

 Ética; 

 Compromisso com a qualidade; 

 Ser respeitado pelos acionistas e mercado; 
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 Solidez e confiança; 

 Compromisso com a responsabilidade social do nosso trabalho; 

 Atuar a partir de princípios de respeito socioambiental; 

 Busca contínua pela inovação 

 

7.2. Estrutura Organizacional 

A Bradesco Vida e Previdência S/A agrupa pessoas e recursos em duas divisões 

básicas: setor de seguro de vida e de previdência privada. Os trabalhos são direcionados e 

gerenciados pelas sucursais de apoio. Nessas unidades de atendimento, as tarefas são 

distribuídas por um agrupamento de atividades relacionadas a cada um dos dois ramos 

específicos.  

Sua estrutura é bem complexa e ampla, pois se trata de uma empresa de grande porte, 

podendo ser descrita estruturalmente nos aspectos funcionais, operacionais e executivos. 

Sendo, basicamente, composta por: Presidência; cinco Diretorias Executivas (de Seguro Vida; 

de Previdência, de Marketing e Capacitação de pessoas, Relações Institucionais e TI), seis 

Superintendências Executivas, das quais duas voltadas para os ramos de vida e previdência. 

Estas duas últimas, administraram oito Superintendências Regionais, responsáveis pelo 

gerenciamento das 72 sucursais de produção e de negócios, distribuídas pelo Brasil. Todas 

essas divisões e subdivisões são direcionadas, controladas e avaliadas pela matriz, localizada 

no estado de São Paulo, onde estão situados os departamentos de apoio as sucursais e os 

departamentos funcionais, de Recursos Humanos, Financeiro, Suprimentos, Operacional, 

Marketing, Tecnologia da Informação, Assessoria de imprensa...  

A unidade de Fortaleza, Ceará, é chefiada por um superintendente de área. A área 

administrativa é composta por um gerente administrativo, que lidera cinco assistentes, 

divididos nos ramos de seguro de vida e previdência. Já a área comercial é formada por 

supervisores de vendas, também divididos por segmentos, além de gerentes de produtos 

especializados. Além destas duas áreas, a sucursal conta com o apoio na área de Recursos 

Humanos de uma supervisora de apoio, recrutamento, parte da seleção, cadastro de corretores, 

treinamento e capacitação de administrativos e corretores. A mesma conta com assistente 

administrativo para auxílio na área de treinamento.  

Abaixo, pode-se visualizar melhor, na Figura 4, um dos modelos estruturais utilizados 

pela empresa, voltado para área operacional, destacando os dois ramos de atividades da 

empresa, além da estrutura das sucursais de produção, que é apresentada na Figura 5: 
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Figura 4. Estrutura Organizacional: Bradesco Vida e Previdência Administrativa / 

Operacional 
Fonte: Intranet, 2013 
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Figura 5. Estrutura Organizacional: Bradesco Vida e Previdência Administrativa / 

Operacional – Sucursal de Produção 
Fonte: Intranet, 2013 

 

 

7.3. Análise de resultados 

7.3.1. O Perfil das áreas administrativa e comercial 

A análise dos perfis foi feita com o intuito de verificarmos a influência dos 

diferentes fatores motivacionais no comportamento e, consequentemente, o impacto no clima 

organizacional. 

A área administrativa funciona como o suporte da área comercial. Ela é 

responsável pelos processos internos, que são basicamente a administração e 

acompanhamento dos produtos vendidos. São profissionais com remuneração e carga horária 

fixas.  

A área comercial está voltada para o atendimento ao cliente: venda e pós-venda. 

São profissionais com remuneração e carga horária flexíveis. Os superintendentes, gerentes de 

produto e de relacionamento têm seus salários fixados, porém os corretores e supervisores 

ganham por comissionamento sobre as vendas. 

 

7.3.1.1. Área administrativa  

O quadro administrativo é formado por seis pessoas, onde cinco são mulheres, 

conforme gráfico a seguir: 

  

Supertendente de Área 

Gerente 
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específicos 
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Administrativ
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Gráfico I: Perfil da área administrativa – Gênero  

  

Fonte: Próprio autor. 

 

São profissionais jovens, cuja maioria está dentro da faixa etária entre 20 e 30 anos.  

 

Gráfico II: Perfil da área administrativa – Faixa etária 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Como podemos verificar no gráfico que segue, metade da amostra é casada e a outra metade é 

solteira.  
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Gráfico III: Perfil da área administrativa – Estado civil 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Todos trabalham há mais de dois anos na empresa, na qual a faixa salarial predominante do 

administrativo é de dois a três salários mínimos. 

 

Gráfico IV: Perfil da área administrativa – Tempo de atuação 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Gráfico V: Perfil da área administrativa – Faixa salarial 
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Fonte: Próprio autor. 

 

Dois estão formados e os demais estão concluindo o nível superior. 

 

Gráfico VI: Perfil da área administrativa – Grau de escolaridade 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

7.3.1.2.Área Comercial  

Aplicou-se o questionário para uma amostra de quarenta pessoas, na qual 58% são 

mulheres e 42% são homens. 

 

Gráfico VII: Perfil da área comercial – Gênero  

Fonte: Próprio autor. 

 

A faixa etária predominante está entre 31 e 35 anos, existindo pequenas minorias entre 25 e 

30 anos (12) e acima de 40 (8).  
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Gráfico VIII: Perfil da área comercial – Faixa etária 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A maioria é casada (19), cinco são divorciados e os demais são solteiros.  

 

Gráfico IX: Perfil da área comercial – Estado civil 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A grande maioria (35) atua há mais de dois anos na companhia, os demais estão há um ano e 

meio. A faixa salarial está entre quatro e dez salários mínimos (22), nove pessoas ganham 

entre três e quatro salários e o restante, acima de dez salários mínimos.  
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Gráfico X: Perfil da área comercial – Tempo de atuação 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Gráfico XI: Perfil da área comercial – Faixa salarial 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

O maior número está cursando nível superior (20), catorze concluíram e três possuem 

especialização.  
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Gráfico XII: Perfil da área comercial – Grau de escolaridade 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

7.4. Análise Gráfica dos Resultados 

Partiremos agora para a análise gráfica dos resultados, que será simultânea. 

Começaremos com os gráficos da área administrativa, em seguida verificaremos as respostas 

da área comercial, na sequência faremos um comparativo entre os segmentos e, ao 

finalizarmos todas as análises, concluiremos o estudo.  

 

Gráfico 1.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Pela análise do gráfico 1.1., conclui-se que a maior parte da população administrativa (57%) 

gosta muito do que faz, 14% gosta extremamente. Enquanto, cerca de 29% não está satisfeito 

com o papel desempenhado. Assim, podemos dizer que 71% gosta do papel atribuído. 
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Gráfico 1.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

No gráfico 1.2., vemos que 62% da população comercial gosta muito do que faz, 25% gosta 

extremamente. Em contrapartida, 8% gosta um pouco e 5% gosta muito pouco do que faz. 

Portando, podemos concluir que 87% gosta do papel desempenhado. 

 

Gráfico 2.1. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Entretanto, a partir da análise do gráfico 2.1., nota-se que apenas 33% é feliz com o que faz. 

Já 50% das pessoas são pouco felizes e 17% não são felizes. Não há tanta diferença em se 

denominar “pouco feliz” e “não feliz”, na prática, ambos definem o grau de insatisfação, 

então, podemos dizer que 67% dos indivíduos não são felizes com o trabalho que 

desempenham. Embora no gráfico anterior 71% das pessoas tenham afirmado gostar do que 

fazem. Tais resultados podem parecer controversos, porém gostar do que se faz é algo 

25% 

62% 

8% 5% 0% 

1. Gosta do que faz? 

1 2 3 4 5 

0% 
33% 

50% 

17% 0% 

É feliz com o que faz? 

1 2 3 4 5 



58 

 

 

objetivo e pontual, a tarefa é agradável, não exige esforços em demasia e posso fazê-la com 

êxito, por exemplo. Já o “ser feliz” é algo subjetivo. 

 

Gráfico 2.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Já no gráfico da área comercial, 65% da população é muito feliz com o que faz e 17% é 

extremamente feliz.  Enquanto 15% é um pouco feliz e 3% é nem um pouco feliz. Então, 

podemos concluir que 82% da população é feliz com a atividade desempenhada. 

 

Gráfico 3.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Este gráfico endossa a conclusão que chegamos até agora. Perceba que 83% dos indivíduos 

considera o ambiente de trabalho muito agradável e somente um percentual de 17% discorda. 

Ou seja, mesmo o ambiente sendo muito agradável e o funcionário gostando do que faz, não 

são motivos suficientes para que o mesmo seja feliz no trabalho.  
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Gráfico 3.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

55% da área comercial considera o ambiente de trabalho muito agradável, 12% o considera 

extremamente agradável. Já 30%, um pouco agradável e 3%, muito pouco agradável. 

Concluindo, 67% das pessoas deste grupo defende que o ambiente de trabalho é agradável. 

 

Gráfico 4.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ao analisarmos os fatores motivacionais dos funcionários, percebemos que 37% deles são 

estimulados pelas pessoas que compõem a empresa, 25% têm sua motivação baseada na 

reputação/nome da empresa. Enquanto 12% visa o plano de carreira, 13% o salário e os 

incentivos e 13% não identificou nenhum fator. 
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Gráfico 4.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os resultados desta área foram bem divididos e todos os fatores tiveram pontuação, assim se 

arranjando: 

27% o salário e os incentivos 

18% não identificaram motivo 

16% as pessoas 

12% o cargo em si 

9% condições de trabalho 

9% plano de carreira 

9% a reputação/nome da empresa 

 

O fator de maior pontuação foi o salário e os incentivos, em seguida as pessoas e o cargo. Já 

que 18% não identificou nenhum dos fatores. E os demais ficaram empatados. 

 

Gráfico 5.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O fator de desmotivação com maior índice é o plano de carreira, com 45%. 22% consideram 

os salários e os incentivos a causa de sua insatisfação, já outros 22% não identificaram 

motivos e 11% acusam as condições de trabalho (resultado que será comprovado no gráfico 

12). 

 

Gráfico 5.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Outro resultado bastante dividido, onde a maioria não identificou razão para sua 

desmotivação. Portanto, consideraremos que “as pessoas”, o segundo fator mais votado, é o 

maior fator de desmotivação deste grupo, seguido do salário e das condições de trabalho, que 

foram empatados e o plano de carreira. A seguir, disposição percentual: 
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Gráfico 6.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Toda a população concorda parcialmente com a afirmativa. Como visto anteriormente, 

conforme Chiavenato (2010) a QVT envolve fatores como plano de carreira, salário e 

incentivos, no gráfico 5 vimos que os maiores percentuais de insatisfação foram destes contra 

os fatores positivos, que também são considerados por Chiavenato (2010): as pessoas e a 

reputação da empresa, que ajudaram a balancear o resultado. 

 

 

Gráfico 6.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A grande maioria (50%) concordou parcialmente com a afirmativa. 5% discordou muito e 

10% discordou totalmente. Enquanto 28% concordou muito e 7% concordou totalmente com 

a afirmativa. Então 15% acha que não há qualidade de vida em seu trabalho, 35% defende que 

existe qualidade de vida. Como se trata de um grupo bastante heterogêneo e a qualidade de 

vida é um conceito subjetivo, é mais complexo avaliá-la. O fato é que a maior parte da 

população concorda em partes que ela exista ou está insatisfeita com o grau de sua qualidade. 
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Gráfico 7.1. 
 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

67% discordaram muito da afirmativa, 17% discordaram totalmente, enquanto 16% 

concordaram parcialmente com a afirmativa. Deste modo, podemos concluir que 84% dos 

funcionários não identificam oportunidades de crescimento dentro da empresa. E 16% 

conseguem enxergar, mas não claramente, talvez, por não estarem realmente definidas e 

disponibilizadas para conquista dos interessados.   

 

Gráfico 7.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A maioria concorda parcialmente com a afirmativa (47%). 10% concorda muito, 12% 

concorda totalmente. 18% discorda muito e 13% discorda totalmente. Em outras palavras, 

22% acredita que há oportunidade de carreira, 31% não identifica oportunidade de carreira e 

47% defende que até existe, porém não como deveria. 
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Gráfico 8.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Este gráfico mostra a veracidade do gráfico 4, onde o fator motivacional mais votado foram as 

pessoas da organização, pois 67% afirma que o relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho é bom e 33% o considera excelente.  

 

Gráfico 8.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

55% afirma que o relacionamento é bom. 35% diz que o relacionamento é excelente, 

enquanto 10% acha razoável. 
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Gráfico 9.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A maioria das pessoas (67%) afirma que sua vida pessoal interfere muito pouco em seu 

trabalho. Enquanto (17%) delas defendem que não interfere em nada e 16% acredita que 

interfere um pouco. Podemos concluir que sim, há certo grau de interferência e que os 

próprios indivíduos têm ciência disso. 

 

Gráfico 9.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

40% afirma que nem um pouco, 35% muito pouco, 23% um pouco e 2% extremamente. 

Podemos dizer que 58% considera que há certa interferência. 
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Gráfico 10.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Invertemos a referência e os resultados foram absolutamente os mesmos. As pessoas 

consideram a interferência em certo grau. 

 

Gráfico 10.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Neste caso, o resultado foi balanceado. 33% acredita que nem um pouco, 25% afirma que 

muito pouco, 25% afirma que um pouco, 15% defende que muito e 2% extremamente. Então, 

50% acredita que existe certa interferência. 
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Gráfico 11.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Cerca de 56% dos colaboradores definem a tarefa como burocrática, os outros 44% a 

consideram dinâmica. 

 

Gráfico 11.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

67% dos entrevistados responderam que é o dinamismo o que mais define a tarefa 

desempenhada. Enquanto 9% afirma que a tarefa é burocrática, 7% a considera flexível, 

outros 7% acha que a inovação a define melhor, 5% a define como previsível e 5% não 

definiram a tarefa. 
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Gráfico 12.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

  

O resultado ficou dividido entre “um pouco complicada” e “muito pouco complicada”. Em 

outras palavras, podemos considerar que há um índice de dificuldade irrisório, que 

possivelmente resulta do dinamismo e da burocracia considerada na definição do item 

anterior. 

 

Gráfico 12.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

55% a considera um pouco complicada, 18% muito pouco complicada, 12% muito 

complicada, 10% extremamente complicada e 5% nem um pouco complicada. A maioria 

defende que a tarefa possui certo nível de complicação.  
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Gráfico 13.1.  

 

Fonte: Próprio autor. 

 

67% afirma que não sofre alterações, 33% diz ser pouco produtivo. Partindo da análise dos 

gráficos 9 e 10, podemos dizer que se a atividade é burocrática e dinâmica e seu grau de 

dificuldade é baixo, o indivíduo não precisa de muito esforço para executá-la. Se ele está com 

problemas pessoais, dificilmente, vai ter tempo de se abater durante um expediente dinâmico, 

já que o tempo ocioso será mínimo. 

 

Gráfico 13.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

 

58% desta população acredita que seu resultado permanece inalterado. Enquanto 35% afirma 

que é pouco produtivo e 3%, que é improdutivo; 2% defende que é extremamente produtivo e 

outros 2%, que é muito produtivo. 
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Gráfico 14.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os resultados deste gráfico foram balanceados para três alternativas: 34% dos participantes 

concordaram muito com a afirmação, 33% concordaram parcialmente e os outros 33% 

discordaram muito. Na teoria, 67% se estressam com facilidade, em frequências diferentes. 

 

Gráfico 14.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

42% concorda muito com a afirmativa, 40% concorda parcialmente. 13% discorda muito e 

5% discorda totalmente. Podemos dizer que 82% se estressa com facilidade em frequências 

distintas. 
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Gráfico 15.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

50% dos entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa, 33% discordam totalmente 

e 17% concordam totalmente. Mais uma vez podemos afirmar que 67% das pessoas admitem 

que em constâncias diferentes deixam transparecer que estão afetadas por problemas pessoais. 

 

Gráfico 15.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

38% discorda muito da afirmativa, 30% discorda totalmente, outros 30% concorda 

parcialmente e somente 2% concorda totalmente. Em outras palavras, as pessoas não 

percebem quando esses entrevistados estão com problemas pessoais. 
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Gráfico 16.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

17% discordam totalmente, 33% discordam muito e 50% concordam parcialmente. Neste 

caso, podemos dizer que 50% discordam da afirmativa e 50% concordam em partes. Podemos 

concluir, de acordo também com o gráfico anterior, que as pessoas demonstram que há 

problemas, porém o mau humor não é uma regra, pode até ocorrer, dependendo do grau do 

problema, mas não é tão frequente. 

 

Gráfico 16.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

35% da população discorda muito da afirmativa, 30% discorda totalmente, outros 30% 

concorda parcialmente e 5% concorda muito. Ou seja, 65% dos entrevistados afirma que não 

vão trabalhar com mau humor, quando estão com problemas. 
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Gráfico 17.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

67% das pessoas ficam abaladas, pois não aceitam o erro. Contra 33% que ficam atentos, pois 

não querem que aconteça novamente. Tais resultados nos permitem interpretar que a maioria 

dos funcionários se cobra muito, até arrisco dizer que são perfeccionistas, enquanto os demais 

encaram de maneira leve e simplesmente tentam aperfeiçoar-se. Esses tipos de 

comportamento dependem da gestão a que estão sujeitos os colaboradores, da cultura da 

organização e da própria inteligência emocional do indivíduo. 

 

Gráfico 17.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

80% dos indivíduos afirma que ficam atentos, 15% ficam abalados, 3% não definiram sua 

reação e 2% ficam indiferentes. 
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Gráfico 18.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

50% dos funcionários responderam que são pouco produtivos. 33% afirma que o resultado é 

indiferente, tanto faz trabalhar com ou sem pressão, a produtividade permanece igual. 17% 

são muito produtivos. Esses resultados são influenciados pelo nível de inteligência emocional. 

Os 33% tem um alto controle emocional, sendo pressionados ou não, o resultado não sofre 

oscilações, comportamento justificado pelo maquiavelismo. Já os 17% são motivados pela 

pressão, pelo desafio, pela superação, esses indivíduos têm o perfil da personalidade Tipo A. 

 

Gráfico 18.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

50% é pouco produtivo, 8% é improdutivo, 15% tem seu resultado indiferente, 27% é muito 

produtivo. Possivelmente, o fator de desmotivação maior desta área seja a pressão por 

resultados, uma vez que a maioria optou por “outros” e agora a maioria afirma que não produz 

bem sob pressão.  
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Gráfico 19.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Utilizando-se do modelo Big Five, verificamos a percepção das pessoas em relação a si 

próprias. 50% delas se consideram responsáveis, 20% extrovertidas, 10% amáveis, 10% 

emocionalmente estáveis e 10% abertas a novas experiências. 

 

Gráfico 19.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

54% da população considera-se responsável, 22% extrovertida, 11% aberta a novas 

experiências, 9% amável, 4% emocionalmente estável. 
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Gráfico 20.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

67% das pessoas afirmam que a tarefa é realizada com sucesso. 33% diz que a atividade é 

realizada com dificuldade. Esses resultados refletem o nível da postura profissional da equipe, 

neste caso, a equipe em sua maioria demonstrou que consegue superar as diferenças para que 

a tarefa seja realizada. Já os 33%, concluem a tarefa, mas não quer dizer que durante o 

processo não haja embates. 

 

Gráfico 20.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

65% da amostra afirma que a tarefa é realizada com sucesso, 32% diz que a tarefa é realizada, 

porém com dificuldade e 3% afirma que a tarefa é realizada, mas isoladamente. 
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Gráfico 21.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Metade da população afirmou gostar muito do trabalho em equipe, 33%, extremamente e 

17%, um pouco. Podemos dizer, então, que 83% das pessoas gostam de trabalhar em equipe. 

Fazendo um paralelo com o gráfico 18, se 83% gosta de trabalhar em equipe, mas apenas 67% 

consegue superar as diferenças, os outros 16% só gostam da equipe quando tem um bom 

relacionamento com os integrantes. Então, na prática 33% não é tão fã dessa ideia. 

 

Gráfico 21.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

72% afirma que gosta muito de trabalhar em equipe, 20% gosta extremamente e 8% gosta um 

pouco, apenas. 
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Gráfico 22.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

50% ajudam prontamente e 50% ajudam mesmo irritados. Ou seja, mais uma vez nos 

deparamos com realidade similar à vista nos gráficos 18 e 19. Metade está preparada para um 

trabalho em equipe, por mostrarem ser prestativos, sem colocar dificuldades, já a outra 

metade, não deixa de ajudar, porém a insatisfação é notória, o que pode causar desconforto ao 

colega que pediu ajuda e pode comprometer a relação, pois inibirá a liberdade de solicitar 

ajuda.   

 

Gráfico 22.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

87% ajuda prontamente; 8% ajuda, mesmo irritado; 5% diz que vai ajudar, mas só quando 

terminar suas atividades. 
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Gráfico 23.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

43% consideram agradável, 29% pouco agradável, 14% muito agradável e 14% nem um 

pouco agradável. Claramente, podemos notar que existe uma gestão por favoritismo, ou seja, 

o tratamento é desigual. 

 

Gráfico 23.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

37% considera a relação agradável, 35% considera muito agradável, 12% extremamente 

agradável, 13% pouco agradável e 3% nem um pouco agradável. Podemos concluir que 84% 

da população tem uma boa relação com seu líder.  
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Gráfico 24.1. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

40% consideram a sobrecarga de atividades 

20% consideram o relacionamento interpessoal 

10% consideram as condições de trabalho 

10% consideram a complexidade da tarefa desempenhada 

10% consideram a pressão por resultados 

10% não identificaram razão aparente 

 

Resultado bastante balanceado, considerando o resultado dos gráficos anteriores que 

envolvem a análise de tais fatores isoladamente. 

 

Gráfico 24.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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16% condições de trabalho 

16% complexidade da tarefa desempenhada  

16% sobrecarga de atividades 

12% relacionamento interpessoal 

7% outros 

 

Gráfico 25.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A maioria das pessoas quase sempre planeja sua vida pessoal. 17% muito raramente, outros 

17% nunca planejam e apenas 16% planejam sempre sua vida pessoal. 

Pode-se dizer que 34% não planejam. 50% até planejam, mas só às vezes. E os 16% dão real 

importância ao planejamento. Então, na prática, as pessoas, em geral, não fazem projeções a 

curto, médio e longo prazo, ou seja, vão vivendo o presente conforme os acontecimentos se 

encaixam. A frequência deste tipo de postura tende ao comodismo. 

 

Gráfico 25.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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42% sempre planejam sua vida pessoal e 37% quase sempre. 15% raramente, 3% muito 

raramente, 3% nunca. A maioria desta população dá importância ao planejamento pessoal.  

 

Gráfico 26.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

50% dos profissionais entrevistados sempre fazem planejamento de sua vida profissional. 

16% quase sempre planejam. 17% raramente planejam e os 17% restantes muito raramente.  

Pelos resultados, podemos concluir que a vida profissional tem maior importância para as 

pessoas, ninguém respondeu que “nunca planeja”. Em frequências diferentes, há um 

planejamento. Porém somente a metade segue à risca o ato planejar e outros 16% planejam de 

vez em quando. Os demais devem planejar em eventos isolados, por exemplo, em um 

fechamento de campanha semestral. 

 

Gráfico 26.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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55% sempre planeja sua vida profissional, 37% quase sempre planeja, 5% raramente planeja e 

3% muito raramente. A maioria desta população faz planejamento de sua vida profissional. 

 

Gráfico 27.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

83% respondeu que semanalmente tem tempo para lazer, os 17% restantes diariamente. 

 

Gráfico 27.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

75% afirma que semanalmente tem tempo para lazer, 12% diariamente, 8% mensalmente e 

5% quinzenalmente. 
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Gráfico 28.1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Um resultado bastante dividido. 33% praticam atividades físicas três vezes por semana, os 

outros 33% quase nunca pratica atividades físicas.  17% nunca praticam e 17% praticam de 

duas a três vezes por semana. 

 

Gráfico 28.2. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

25% dos entrevistados quase nunca praticam atividades físicas, 22% 2 a 3 vezes por semana, 

20% 1 vez por semana, 15% mais de 3 vezes por semana e 18%  nunca. Então 43% não 

praticam atividades físicas. 
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8. CONCLUSÃO 

 

No perfil dos entrevistados das duas amostras, vimos que a maior parte são 

mulheres e que a população da área comercial é mais madura. Notamos, também, que a área 

comercial tem maior remuneração que a área administrativa. E, que as atividades e a 

flexibilidade variam tanto no que diz respeito à carga horária, quanto em nível de execução. 

Na apuração dos resultados, observamos que os entrevistados de ambos os 

segmentos gostam do que fazem, sendo os números mais enfáticos para a área comercial. 

Entretanto, a maior parte dos administrativos não é feliz com o papel desempenhado. Para a 

área comercial, tal realidade é oposta, a grande maioria dos entrevistados é feliz com o que 

faz.  

Como dito anteriormente, a felicidade no trabalho é o sentimento de 

autorrealização, de satisfação consigo mesmo, de se sentir importante pela função a qual se é 

responsável, de receber feedbacks, reconhecimento e/ou remuneração compatível, etc. Esta 

perspectiva é endossada pela escolha dos fatores motivacionais, que justificam o porquê dos 

indivíduos continuarem a trabalhar na empresa, onde boa parte da área administrativa é 

estimulada pelas pessoas, que compõem o quadro de funcionários, e o comercial é motivado 

pelo salário e os incentivos.   

Pesquisamos a frequência do estresse das duas áreas, a maioria afirmou que se 

estressa com facilidade, em frequências distintas. Vale ressaltar que ambas as áreas praticam 

atividades físicas e têm tempo pra lazer com frequência. Analisamos, então, a razão desse 

estresse, os administrativos responderam que o maior gerador de estresse é a sobrecarga de 

atividades, em seguida está o relacionamento interpessoal. Verificamos o nível das tarefas 

desempenhadas e os mesmo responderam que são pouco complicadas e burocráticas, ou seja, 

o volume é o gargalo, realmente. 

 Já para o comercial, o desencadeador de estresse mais frequente é a pressão por 

resultados e, em empate, as condições de trabalho, a complexidade da tarefa e a sobrecarga de 

atividades. Como a atividade desenvolvida é dinâmica, pode tornar-se complexa de vez em 

quando, daí o resultado: “um pouco complicada”, eleito pela maioria.  

Analisamos os resultados quando os entrevistados trabalham sob pressão. Metade 

de ambas as áreas respondeu que são pouco produtivas.  Então, podemos afirmar que o maior 

fator de desmotivação denominado como “outros” para a área comercial é a pressão por 
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resultados, uma vez que a maioria elegeu a pressão como maior causador de seu estresse e, 

agora, a maioria afirma que não produz bem sob pressão.  

Outro ponto pesquisado foi o relacionamento interpessoal no ambiente 

profissional e o ambiente de trabalho em si. Ambos os segmentos consideraram que são 

agradáveis, tanto o relacionamento, quanto o ambiente. Porém, quando se trata de trabalho em 

equipe, podemos concluir que as diferenças são mais difíceis de serem superadas pela área 

comercial, pois quase toda a amostra gosta de trabalhar em equipe, entretanto somente uma 

parte dela consegue trabalhar em qualquer tipo de equipe, não deixando que fatores 

extrínsecos atrapalhem a realização da tarefa. 

Outro fator relevante para o relacionamento saudável é a solidariedade. 

Questionamos qual seria a reação dos envolvidos se alguém precisasse de ajuda. Neste ponto, 

a área comercial está mais preparada para um relacionamento interpessoal agradável. Porém, 

vale ressaltar que os administrativos reclamam da sobrecarga de atividades, então, talvez a 

este seja o motivo da dificuldade em ser solidário.  

Verificamos a reação das pessoas frente ao erro cometido no trabalho. A 

administração mostrou cobrar-se bastante, a ponto de não tolerar o erro, já o comercial 

comportou-se de modo mais maduro e leve, optando por aumentar sua atenção para que não 

haja erros posteriores. 

Visto isso, analisamos a relação com a liderança para avaliarmos se esta postura 

frente ao erro tem ligação com o estilo de gestão. Os resultados foram mais expressivos para a 

área comercial, onde a grande maioria considera a relação agradável. Já para os 

administrativos, os resultados opostos foram bem próximos, ficando a equipe quase divida 

entre a satisfação e a tolerância frente ao líder. Possivelmente seja a postura do líder a razão 

de demasiada cobrança. 

Toda a população administrativa está insatisfeita com qualidade de vida no 

trabalho. Assim como, metade da área comercial também. De acordo com Chiavenato (2010, 

p. 487), a qualidade de vida envolve um conjunto de fatores, tais como: satisfação com o 

trabalho executado, possibilidade de futuro na organização, reconhecimento pelos resultados 

alcançados, salário percebido, benefícios auferidos, relacionamento humano dentro da equipe 

e da organização, etc. 

Generalizando todos os aspectos analisados, podemos concluir que a interferência 

no clima organizacional pouco resulta da postura profissional ou da vida pessoal dos 

entrevistados. Vimos que a população controla suas emoções e não permite que a vida pessoal 
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interfira em sua vida profissional. O grande fator de impacto é a qualidade de vida no 

trabalho. Em ambas as áreas, podemos notar que de diferentes modos a qualidade de vida 

influencia a motivação e o aspecto emocional dos indivíduos. Como tratamos, anteriormente, 

a qualidade de vida é algo pessoal, cada um define os aspectos que considera essenciais para a 

sua obtenção. A área administrativa está insatisfeita com o plano de carreira e com o salário e 

os incentivos, já a área comercial tem como causa de sua insatisfação a pressão por resultados 

e a relação interpessoal.  Independentemente, do trabalho realizado e de quanto seja a 

remuneração, a qualidade de vida no trabalho tem extrema relevância para um clima 

organizacional positivo.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos funcionários das áreas administrativa e comercial 

da BVP - Sucursal Fortaleza-CE. 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS DAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVA E COMERCIAL DA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A – 

SUCURSAL DE FORTALEZA-CE 

 

1. Gosta do que faz? 

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

 

2. É feliz com o que faz? 

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

 

3. O ambiente de trabalho é agradável? 

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

 

4. O que lhe motiva a trabalhar nessa empresa? 

 

(  ) O salário e os incentivos 

(  ) As pessoas 

(  ) A reputação/nome da empresa 

(  ) Plano de carreira 

(  ) Condições de trabalho 

(  ) O cargo em si 

(  ) Outros 

 

5. O que lhe desmotiva mais? 
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(  ) O salário e os incentivos 

(  ) As pessoas 

(  ) A reputação/nome da empresa 

(  ) Plano de carreira 

(  ) Condições de trabalho 

(  ) O cargo em si 

(  ) Outros 

 

6.  “Há qualidade de vida em meu trabalho.” 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo totalmente 

 

7.  “Existe oportunidade de carreira na empresa onde trabalho.” 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo totalmente 
 

 

8. Como é seu relacionamento com seus colegas de trabalho? 

 

(  ) Excelente 

(  ) Bom 

(  ) Razoável 

(  ) Ruim 

(  ) Péssimo 

 

9. Sua vida pessoal interfere em seu trabalho? 

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

  

10.  Seu trabalho interfere em sua vida pessoal? 

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

 
11.  O que mais define a tarefa que você desenvolve? 
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(  ) Dinamismo 

(  ) Previsibilidade 

(  ) Inovação 

(  ) Burocracia 

(  ) Flexibilidade 

(  ) Outros 

  

12.  O nível da atividade desempenhada é? 

 

(  ) Extremamente complicada 

(  ) Muito complicada 

(  ) Um pouco complicada 

(  ) Muito pouco complicada 

(  ) Nem um pouco complicada 

 

13. “Se estou com problemas em casa, meu resultado no trabalho é...” 

 

(  ) Extremamente produtivo 

(  ) Muito produtivo 

(  ) Indiferente (não sofre alterações) 

(  ) Pouco produtivo 

(  ) Improdutivo 

 
14.  "Fico facilmente estressado(a)." 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo totalmente 

 
15. "Meus colegas de trabalho sempre notam quando estou com problemas pessoais." 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo totalmente 

 
16.  "Quando estou com problema em minha vida pessoal, vou trabalhar mal humorado." 

 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo totalmente 

 
17. Se você comete um erro no trabalho, isso lhe deixa? 
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(  ) Abalado, pois não aceita o erro 

(  ) Atento, pois não quer que aconteça novamente 

(  ) Indiferente, afinal todos erram 

(  ) Outros 

 
18.  Quando você trabalha sob pressão, seu resultado é... 

 

(  ) Extremamente produtivo 

(  ) Muito produtivo 

(  ) Indiferente (não sofre alterações) 

(  ) Pouco produtivo 

(  ) Improdutivo 

 
19. Você se considera uma pessoa... 

 

(  ) Extrovertida 

(  ) Amável 

(  ) Responsável 

(  ) Emocionalmente estável 

(  ) Aberta a novas experiências 

 

20.  Suponha que você seja escolhido para desempenhar uma tarefa com alguém que não tenha bom relacionamento ... 

 

(  ) A tarefa é realizada com sucesso 

(  ) A tarefa é realizada com dificuldade 

(  ) A tarefa não é realizada 

(  ) A tarefa é realiza, individualmente 

(  ) Outros 

  
21.  Você gosta de trabalhar em equipe?  

 

(  ) Extremamente 

(  ) Muito 

(  ) Um pouco 

(  ) Muito pouco 

(  ) Nem um pouco 

 
22.  Quando alguém precisa de ajuda, você... 

 

(  ) Ajuda prontamente 

(  ) Ajuda, mesmo irritado. 

(  ) Diz que vai ajudar, mas só quando terminar suas 

atividades  

(  ) Nega educadamente 
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23.  A sua relação com seu líder é? 

 

(  ) Extremamente agradável 

(  ) Muito agradável 

(  ) Agradável 

(  ) Pouco agradável 

(  ) Nem um pouco agradável 

 
24.  A razão do seu estresse, em geral, é... 

 (  ) Pressão por resultados 

(  ) Relacionamento interpessoal 

(  ) Condições de trabalho 

(  ) Complexidade da tarefa desempenhada 

(  ) Sobrecarga de atividades 

(  ) Outros 

 
25.  Você faz planejamento em sua vida pessoal? 

 

(  ) Sempre 

(  ) Quase sempre 

(  ) Raramente 

(  ) Muito raramente 

(  ) Nunca 

  

26.  Você faz planejamento em sua vida profissional? 

 

(  ) Sempre 

(  ) Quase sempre 

(  ) Raramente 

(  ) Muito raramente 

(  ) Nunca 

 

27.  Você tem tempo para lazer? 

 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente 

(  ) Nunca 

 
28. Com que frequência pratica atividades físicas? 

 

(  ) Mais de 3 vezes por semana 

(  ) 2 a 3 vezes por semana 

(  ) 1 vez por semana 

(  ) Quase nunca 

(  ) Nunca 
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ANEXO 

 

ANEXO A – Autorização da empresa em estudo 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO  

 

 

Fortaleza, 09 de dezembro de 2013. 

 

 

A Bradesco Vida e Previdência – Sucursal de Fortaleza, pelo presente instrumento autoriza a 

Universidade Federal do Ceará – UFC, a publicar em sua biblioteca, monografia apresentada 

ao curso de graduação em Administração, pela acadêmica Isabelle Oliveira A. Silva.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa  

 


