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RESUMO 
A internet é uma das tecnologias da informação que vem contribuindo para a expansão comercial das 

empresas e para a realização do varejo online de produtos e serviços. Trata-se de uma estratégia que 

contribui para a melhoria de relacionamento entre empresas e clientes, pois possibilita acesso às linhas 
de produto, preços, condições de pagamento e financiamento, realização de compras e possibilidades de 

críticas e sugestões. Daí a importância de desenvolver uma pesquisa abordando a tecnologia digital como 

estratégia competitiva para as instituições financeiras. Assim, este artigo teve como objetivo avaliar a 

contribuição do aplicativo Portal Digital no mercado bancário, focalizando-o como estratégia 
competitiva para a instituição financeira que o disponibiliza no mercado digital. Para o alcance desse 

objetivo foi realizado um estudo bibliográfico, abordando o parecer de diversos autores sobre estratégia 

competitiva e marketing digital. Também foi realizado um estudo de caso, envolvendo a participação de 
clientes que utilizam o aplicativo Portal Digital para a realização de suas atividades bancárias. Foi 

possível verificar que as tecnologias digitais exercem também um importante papel no relacionamento 

entre os bancos e seus clientes. Cada vez mais estes últimos encontram à sua disposição oportunidades 
para navegar no mundo bancário e realizar pesquisas online, comparando produtos, serviços, taxas e 

operações bancárias disponíveis nos sites de cada instituição financeira.  

Palavras-chave: Estratégia de competitividade. Marketing digital. Portal Digital. 

 
ABSTRACT  

The internet is one of the technologies of the information that has been contributing for the commercial 

expansion of enterprises and for completion of online retail products and services. It is a strategy which 
contributes to the improvement of the relationship between companies and customers, because it enables 

access to product lines, prices, conditions of payment and financing, making purchases and possibilities 

of criticism and suggestions. Hence the importance of developing research addressing digital technology 

as a competitive strategy for financial institutions. Thus this article had as objective to evaluate the 
contribution of Digital Portal application in the banking market, focusing on it as a competitive strategy 

to the financial institution that offers in the digital market. For the scope of this objective was 

accomplished a bibliographical study, addressing the opinion of various authors on competitive strategy 
and digital marketing. A case study was also carried out, involving the participation of clients that use 

the Digital Portal application for the realization of its banking activities. It was possible to verify that 

digital technologies also play an important role in the relationship between the banks and their 



 

9 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

customers. Increasingly the latter are at your disposal opportunities to navigate in the banking world and 

perform searches online, comparing products, services, rates and banking operations are available on the 
websites of each financial institution.   

Keywords: Strategy competitiveness. Digital marketing. Digital Portal. 

 

INTRODUÇÃO 

A internet é uma das tecnologias da informação que vem contribuindo para a expansão 

comercial das empresas e para a realização do varejo online de produtos e serviços. Trata-se de uma 

estratégia que contribui para a melhoria de relacionamento entre empresas e clientes, pois possibilita 

acesso às linhas de produto, preços, condições de pagamento e financiamento, realização de compras e 

possibilidades de críticas e sugestões. 

Nesse novo cenário marcado pela evolução da tecnologia digital, Machado (2014) destaca o 

surgimento do marketing digital, o qual utiliza a internet como ferramenta de trabalho para divulgação 

dos produtos e serviços, preços, promoções, propagandas e distribuição.  Assim, entrar no mundo virtual 

para realizar compras era uma questão de interesse das pessoas; atualmente tornou-se necessidade, pois 

é impossível não acessar a internet para realização de pesquisas de preços, promoções, locais de vendas, 

escolha de novos produtos e/ou marcas.  

Segundo Torres (2009), os gerentes de marketing das instituições financeiras devem entender, 

primeiramente, todo o contexto do marketing digital e, em seguida, planejar ações coordenadas 

eficientes, que estejam ligadas umas às outras e que uma ação contribua para que outra cresça e obtenha 

projeção. Antes de investir o primeiro centavo na internet, as instituições financeiras devem conhecer as 

ferramentas e tecnologias digitais, bem como, o comportamento do consumidor digital. 

Daí a importância de desenvolver uma pesquisa abordando a tecnologia digital como estratégia 

competitiva para as instituições financeiras. A presença do consumidor digital nos programas 

disponíveis pelos bancos chama a atenção para a realização dessa pesquisa, pois busca melhores 

condições de acesso aos serviços bancários via online, utilizando as tecnologias digitais como 

instrumentos para o sucesso das instituições financeiras e da própria comunidade. 

Outro fator que motiva o desenvolvimento desta pesquisa é que, mesmo sendo o Portal Digital 

um aplicativo de grande aceitação entre os clientes bancários, disponível na internet e de fácil acesso, é 

importante o desenvolvimento de uma pesquisa buscando o parecer dos usuários quanto às operações 

apresentadas nas janelas e barras de menu, à segurança oferecida pelo aplicativo, à interpretação das 

mensagens disponíveis para o desenvolvimento das operações bancárias, enfim, à sua contribuição para 

a disseminação da cultura do atendimento online. 

Assim, este artigo tem como objetivo geral avaliar a contribuição do aplicativo Portal Digital 

no mercado bancário, focalizando-o como estratégia competitiva para a instituição financeira que o 

disponibiliza no mercado digital. Os objetivos específicos são: definir estratégia de competitividade; 

destacar as características do marketing digital; identificar as principais características do aplicativo 

Portal Digital; apresentar os resultados obtidos através de um estudo de caso envolvendo a participação 
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de clientes que utilizam este aplicativo para realização de suas atividades bancárias. 

Para o alcance desses objetivos foi realizado um estudo bibliográfico, abordando o parecer de 

diversos autores sobre estratégia competitiva e marketing digital. Também foi realizado um estudo de 

caso, envolvendo a participação de clientes que utilizam o aplicativo Portal Digital para a realização de 

suas atividades bancárias. 

Por fim, o conteúdo divide-se em cinco partes, sendo a primeira a Introdução; a segunda, o 

embasamento teórico; a terceira, a metodologia de pesquisa; a quarta, os resultados obtidos; e a quinta, 

as considerações finais.   

 

ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE 

Em um ambiente cada vez mais competitivo e globalizado, onde os clientes possuem maior 

poder de decisão e informações, o desafio do empresário é conhecer o cenário mercadológico onde a 

empresa atua. Na visão de Oliveira (2014), a estratégia empresarial não pode ser definida sem uma 

coligação com os objetivos e metas a serem alcançados pela empresa. A sua aplicação depende dos 

recursos humanos, materiais, físicos e financeiros existentes no contexto organizacional, sem os quais é 

impossível obter sucesso com a aplicação de estratégias.  

Segundo Porter (2004), para uma estratégia tornar-se competitiva, esta deve combinar as metas 

(fins) organizacionais com as políticas (meios) pelas quais a empresa busca alcançar seus objetivos. Em 

essência, o desenvolvimento de uma estratégia competitiva depende de como a empresa competirá no 

mercado, quais as metas e políticas a serem adotadas para alcançar os objetivos traçados no planejamento 

organizacional. A estratégia selecionada será implementada de acordo com as necessidades 

organizacionais, com os limites internos e externos, ameaças e oportunidades apontadas no planejamento 

empresarial. 

Nesse contexto, marcado pela globalização, o marketing digital torna-se uma estratégia de 

competitividade para as empresas. Desde o avanço da tecnologia da informação, o comércio tradicional 

começou a se modificar, e as mudanças são constantes e repentinas. Turchi (2012) aponta que as 

inovações se voltam para o marketing digital, com  a finalidade de facilitar ao cliente o uso das mídias 

sociais. Corroborando com essa evolução, Carvalho e Laurindo (2003) apontam que desde que foi criado 

o primeiro computador eletrônico, este vem passando por muitas alterações e se tornando uma 

ferramenta de grande importância no mundo dos negócios. Em pleno século XXI torna-se impossível 

não utilizar esta tecnologia para a busca de informações, que possam contribuir na elaboração de 

estratégias competitivas.  

 

MARKETING DIGITAL NO CONTEXTO ESTRATÉGICO 

Para se desenvolver estratégias de competitividade no contexto do marketing é necessária 

muita criatividade, pesquisa de mercado e dedicação por parte dos profissionais que atuam nesta área. 
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Para obter visão estratégica direcionada para a empresa e seus clientes, é importante que a tecnologia 

digital esteja alinhada aos objetivos organizacionais e, principalmente, acompanhe sua evolução no 

mercado online  (TURCHI, 2012; CARVALHO e LAURINDO, 2003).  As empresas bem sucedidas 

atualmente são aquelas que conhecem seus mercados, identificam oportunidades e tiram proveito delas. 

Kotler e Keller (2012) ressaltam que em pleno século XXI o marketing tem desempenhado um 

papel fundamental nos desafios organizacionais. As funções financeiras, contábil, operacional, recursos 

humanos e outras, não terão sentido se não houver demanda por produtos e serviços ofertados pelas 

empresas. Portanto, o sucesso de uma empresa depende, em sua maioria, das ações e estratégias adotadas 

pelo departamento de marketing. Essa importância do marketing não se limita apenas ao ambiente 

empresarial, mas se estende a toda sociedade, pois é através de novos produtos e serviços introduzidos 

no mercado e ofertados aos consumidores, que estes conseguem melhorar sua a qualidade de vida.    

De acordo com Zenone (2013), o marketing moderno busca a compreensão das necessidades 

dos clientes, visando atendê-las através de ações conjuntas envolvendo todos os setores organizacionais, 

garantindo valor agregado a todos os envolvidos neste processo. A essência do marketing não consiste 

apenas em “atender as necessidades e desejos do mercado, mas os interesses organizacionais, buscando 

um equilíbrio.” (ZENONE, 2013, p.04). Na visão de Gabriel (2010), a essência do marketing é satisfazer 

as necessidades e desejos humanos, através de produtos e serviços que atendam às suas necessidades.  

Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 03), a função do marketing, mais do que qualquer outra 

no negócio, é lidar com os clientes.” Mas para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que ocorra 

o processo de troca entre empresas e clientes, de maneira que ambos tenham benefícios e participem das 

transações voluntariamente. Cada parte tem algo de valor a oferecer à outra parte, caso contrário, não 

haveria negociação. Por isso, o marketing busca o desenvolvimento de estratégias que possam favorecer 

o alcance dos objetivos traçados no plano de marketing, o qual analisa o ambiente empresarial, tendo 

como foco auxiliar na determinação de produtos/serviços a serem oferecidos aos clientes; identificar os 

canais de divulgação desses produtos; definir preços e locais de vendas (TURCHI, 2012; KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007; KOTLER e KELLER, 2012).  

Em se tratando do mercado digital, o marketing conquista um novo posicionamento, a fim de 

facilitar o relacionamento entre empresas e consumidores. Nesse sentido, surge o marketing digital ou 

e-marketing que, na visão de Gabriel (2010, p. 104) é “usado como sendo o marketing que utiliza 

estratégias com algum componente digital no marketing mix-produto, preço, praça ou promoção”. 

Dentro dessa concepção, o marketing digital é aquele que planeja e determina quais plataformas ou 

tecnologias serão usadas pelas empresas, para divulgar os produtos e serviços, preços, promoções e 

locais de distribuição aos clientes online.  

Na visão de Oliveira e Lucena (2012), o marketing digital vem ao encontro das necessidades 

de todos que desejam ou necessitam de um produto ou serviço, através do uso de ferramentas digitais. 

Tanto as pequenas quanto as grandes empresas podem utilizá-lo para conquistar novos clientes 

eletronicamente e desenvolver um relacionamento digital, através do uso de tecnologias de informação 
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e comunicação (TURCHI, 2012; OLIVEIRA e LUCENA, 2012).   

Nesse mundo digital, os profissionais de marketing delegam para os contratos virtuais parte 

fundamental de seu trabalho, que é a consultoria necessária para aquisição de produtos que atendam as 

necessidades dos clientes, os quais exigem novas informações sempre que desejam comprar um produto 

com outro; pesquisar preços, marcas e condições de pagamento (LONGO, 2014). Na visão deste autor, 

as tecnologias e as plataformas digitais oferecem um amplo cenário para as empresas desenvolverem 

suas ações e estratégias de marketing. Esse ambiente marcado pelo uso da tecnologia digital oferece uma 

enorme vantagem, tanto para os clientes quanto para as empresas que souberem tirar proveito das 

ferramentas de marketing e do uso das plataformas digitais.  

Assim, seja qual for o ramo de atividade de uma empresa, o uso do marketing digital facilita a 

divulgação de seus produtos (serviços), preços, promoções e praças, além de contribuir para uma maior 

vantagem sobre os concorrentes. A internet já faz parte do planejamento de marketing, criando ações 

integradas que favoreçam o uso dos recursos disponíveis. Corroborando com este assunto, Knight (2014) 

aponta que o uso intensivo da tecnologia da informação representa uma estratégia fundamental para o 

crescimento organizacional. Deve ser usada para divulgar a imagem da empresa no mercado e facilitar 

o seu contato com os diversos grupos de clientes, a fim de fidelizá-los.  

Nesse cenário marcado pela tecnologia digital, torna-se fundamental conhecer uma das 

ferramentas disponíveis no site de uma instituição bancária aos clientes e internautas, para realização de 

suas transações financeiras. Refere-se à ferramenta “Portal Digital” selecionada para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

PORTAL DIGITAL 

O Portal Digital é um aplicativo disponível na internet que visa a interação entre clientes, não 

clientes e a instituição financeira que o disponibiliza, a fim de tornar possível a comunicação e troca de 

informações mercadológicas e institucionais e incentivar a geração de negócios. Refere-se a um auto 

atendimento bancário disponível na internet e que oferece produtos e serviços financeiros, direcionados 

para a realização de intercâmbios ou transações bancárias, através do uso do canal virtual de atendimento 

bancário. 

O Portal Digital apresenta linguagem simples, fonte Arial regular, site leve, com 

predominância do branco em quase sua totalidade, utilizando elementos visuais específicos para cada 

segmento do banco. Pode ser baixado através da internet, em computador ou celular, que seja de interesse 

do usuário que estará fazendo uso desta ferramenta digital para acessar suas transações bancárias. Foi 

desenvolvido e aperfeiçoado para facilitar o atendimento online a todos os segmentos definidos 

estrategicamente pela instituição financeira que o coordena. Também favorece o acesso aos produtos e 

serviços bancários disponíveis nesta ferramenta digital aos internautas, ou seja, pessoas que ainda não 

possuem cadastros no sistema bancário da instituição financeira a qual pertence esta tecnologia digital.  

Por definição, o Portal Digital é o canal de autoatendimento eletrônico que oferece a prestação 
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de serviços e a realização de transações bancárias diretamente do computador, ou qualquer outra 

modalidade de tecnologia digital, do cliente. Seu uso estende-se a pessoas físicas, jurídicas e governos. 

Para cada grupo de clientes, este aplicativo oferece uma janela específica de acordo com sua 

segmentação. Também, apresenta uma janela ao internauta, proporcionando-lhe acesso aos produtos e 

serviços bancários, oportunidade para realizar seu cadastramento no sistema bancário, restando aos 

colaboradores da agência selecionada pelo internauta, dar conformidade aos dados transmitidos via 

online e comprovação da documentação que integra o seu cadastro. Outro diferencial competitivo que 

este dispositivo apresenta é a sua utilização por deficientes visuais, a partir de compatibilidade com 

software de leitura gratuito e a possibilidade do aumento da fonte (letras) para melhor visualização do 

portal digital. 

De instalações simples, o aplicativo Portal Digital apresenta versões atualizadas 

automaticamente e de utilização intuitiva; ainda oferece acesso à central de atendimento 24 horas, todos 

os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O site do Portal Digital é certificado por uma 

entidade responsável pela garantia de acesso ao site seguro das principais empresas financeiras do 

mundo, o que garante a legitimidade de dados que estão sendo vinculados e armazenados durante a 

realização das operações bancárias. Conhecida como assinatura eletrônica, o cliente cria um código de 

oito dígitos numéricos, o qual é utilizado para acessar as transações que envolvam a sua conta corrente, 

através do uso do Portal Digital.  

Assim sendo, após uma fundamentação teórica abordando as ideias de diversos autores o 

marketing digital como estratégia de competitividade no setor bancário e uma abordagem sobre o Portal 

Digital, torna-se fundamental ressaltar a metodologia empregada para o desenvolvimento do estudo de 

caso, envolvendo clientes que utilizam o aplicativo Portal Digital. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Quanto aos objetivos deste estudo, optou-se pela pesquisa exploratória. Segundo Gerhardt e 

Silveira (2009, p. 35), essa modalidade de pesquisa “tem por objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.” Geralmente, empregam-

se procedimentos sistemáticos e podem obter descrições tanto quantitativas como qualitativas do objeto 

estudado. 

Para realização da investigação científica, esta pesquisa possui caráter qualitativo. Porém, não 

há como descartar sua modalidade quantitativa, uma vez que o referido estudo também apresenta dados 

quantitativos, através de tabelas e gráficos.  Enquanto a pesquisa quantitativa baseia-se em dados 

estatísticos, a qualitativa busca significados através de fenômenos e fatos reais, servindo de interpretação 

científica para o pesquisador. 

Segundo Minayo (2010, p. 57), a combinação do método qualitativo com o quantitativo pode 

"conduzir a resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de atribuir prioridade 
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de um sobre o outro.” Assim, esta pesquisa optou pela junção desses dois métodos, o que constitui um 

desafio, pois nas pesquisas científicas contemporâneas, as abordagens qualitativas e quantitativas 

tornaram-se duas modalidades de pesquisa muito interligadas, visando apreender e compreender a 

realidade social.  

 Para a coleta de informações referentes à influência do marketing digital como estratégia 

competitiva para as instituições financeiras, segue-se o estudo de caso. Segundo Lima (2008), através 

desse método é possível obter uma análise mais detalhada do assunto que se pretende investigar. Através 

desta técnica de pesquisa, busca-se o estudo em uma instituição social, em especial uma agência 

bancária, a fim de compreender as mudanças que tecnologia digital vem exercendo no setor bancário. 

 

SELEÇÃO DE AMOSTRA 

 Para esta pesquisa foi selecionado o segmento pessoas jurídicas. Assim, o universo desta 

pesquisa integra todos os clientes pessoas jurídicas, que possuem movimentações bancárias na agência 

bancária selecionada para esta pesquisa, sendo um total de 3.900 clientes. É importante ressaltar que 

esses dados foram coletados pela autora, em uma agência bancária que se localiza em uma cidade no 

interior do Estado de Goiás. 

Nesse universo estão inseridos os clientes não “encarteirados”, ou seja, aqueles que possuem 

pendências cadastrais, inadimplentes, não se enquadram em nenhuma das carteiras de pessoa jurídica, 

empresas públicas, entidades sociais, dentre outros fatores. Também existem os clientes “encarteirados”, 

isto é, empresas com probabilidades de realizar negócios junto à instituição financeira selecionada para 

esta pesquisa; são todos clientes que integram características comuns, ou seja, estão com suas contas 

jurídicas regularizadas, possuem rendimentos acima de R$ 500.000,00 e utilizam vários produtos e 

serviços bancários em suas movimentações financeiras.  

Deste universo, foi retirada a população desta pesquisa, composta pelos clientes 

“encarteirados” que possuem contas correntes “pessoas jurídicas” na agência selecionada, os quais se 

dividem em dois grupos negociais: Empresas (faturamento bruto anual acima de R$ 5 milhões e abaixo 

ou igual a de R$ 25 milhões) e Pequenas Empresas (faturamento bruto anual acima de R$ 1 milhão e 

abaixo ou igual a R$ 5 milhões). Visando a prestação de serviços e atendimentos diferenciados para cada 

público alvo, os 582 clientes que integram a população desta pesquisa, estão distribuídos em 3 carteiras, 

conforme mostra a tabela 1: 

Tabela 1: Clientes Pessoas Jurídicas – agência selecionada para essa pesquisa. 

Carteiras Clientes 

Pessoa Jurídica 1 – Empresas 140 

Pessoa Jurídica 2 – Pequenas Empresas 223 

Pessoa Jurídica 3 – Pequenas Empresas 219 

Total 582 

Fonte: Dados coletados pela autora e atualizados pelo sistema bancário da instituição financeira selecionada para esta 



 

15 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

pesquisa. 

 A amostra foi retirada do total desta população, a qual é composta por 582 clientes Pessoas 

Jurídicas, de ambos os grupos Empresas e Pequenas Empresas, e que se enquadram nas três carteiras. 

Para a formação da amostra, foi adotado o sorteio aleatório, ou seja, cada cliente recebeu um número 

que varia entre 1 a 582, conforme a sequência apresentada nas relações de clientes das três carteiras 

pessoas jurídicas. 

O sorteio foi realizado através do aplicativo “Sorteio Rápido”, obedecendo os seguintes 

critérios: a) foi colocado o limite inferior (01) e superior (582), referente ao número de clientes; b) em 

seguida, foi realizada a opção “sem repetição” para o sorteio aleatório de 170 clientes; c) com base nos 

números sorteados aleatoriamente, foram selecionados 170 clientes para a participação desta pesquisa. 

Depois de selecionados os sujeitos que integram a amostra desta pesquisa, foram identificados 

os endereços e e-mails de cada um, através dos seus respectivos cadastros bancários, na agência 

selecionada. Dessa forma, foi possível obter um retorno de 162 questionários sendo que, deste total, 2 

questionários foram considerados nulos e 3 em branco, restando 157 questionários respondidos pelos 

clientes Pessoa Jurídica que integram a amostra desta pesquisa, o que corresponde a 26,97% da 

população pesquisada, conforme mostra a tabela 2: 

Tabela 2: Demonstração da amostra 

Distribuição Clientes Pessoas Jurídicas: (Empresas e Micro Empresas) Percentual 

População 582 100% 

Amostra 157 26,97% 

Fonte: Fonte: Dados coletados pela autora, baseados nos questionários aplicados aos clientes Pessoa Jurídica das três 
carteiras, da agência bancária selecionada para essa pesquisa. 

 

De posse dos questionários respondidos por 157 clientes Pessoa Jurídica, das três carteiras, o 

que representa 26,97% da população pesquisada, foi possível realizar uma análise dos resultados obtidos, 

conforme a sequência de cada pergunta abordada no questionário, que representa o instrumento de 

pesquisa elaborado pela autora. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Esta etapa apresenta os resultados obtidos através da aplicação do questionário aos clientes 

pessoas jurídicas selecionadas, aleatoriamente, para compor a amostra desta pesquisa.  

De posse dos questionários respondidos por 157 clientes Pessoa Jurídica, o que representa 

26,97% da população pesquisada, seguem as interpretações de cada pergunta abordada no instrumento 

de pesquisa. O conteúdo a seguir obedece, criteriosamente, a ordem das perguntas apresentadas no 

questionário. 

Quando questionados se as janelas, cores, barras de menus, etc, que integram a estrutura do 

Portal Digital são adequadas para garantir sua usabilidade, foi possível obter os seguintes resultados, 

conforme demonstra o gráfico 1. 
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Gráfico 1: Estrutura do Portal Digital 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários aplicados. 

 

Para iniciar uma transação on-line o usuário precisa conhecer a plataforma que estará 

utilizando, suas características e operações disponíveis, além de “uma boa navegabilidade e seja simples, 

pois as pessoas não dispõem de tempo, nem de paciência, para visitar sites complexos e lentos [...]” 

(TURCHI, 2012, p. 27). Quando questionados sobre a estrutura do aplicativo Portal Digital, para 

realização de atividades bancárias, um conjunto de 129 respondentes (82,16% da amostra) afirmou que 

as janelas, cores, barra de menus, etc, que integram a estrutura deste aplicativo, são adequadas para 

garantir sua usabilidade. Entretanto, vale destacar que, dentre os que concordam, uma parcela de 52,22% 

(82 respondentes) afirmou que concorda plenamente, enquanto 29,93% (47 respondentes) concordam 

em parte. Apenas uma parcela mínima da amostra discorda de tal discussão (3,18%), ou seja, 5 

respondentes. Dentre os que discordam, é importante ressaltar que 2,54% (4 respondentes) discordam 

em parte e 0,63% (1 respondente) discorda totalmente com essa discussão. Por fim, é possível identificar 

que 14,64% da amostra (23 respondentes) apontaram que não possuem conhecimento sobre tal 

discussão. É importante destacar que, os que não possuem conhecimento a respeito da estrutura do Portal 

Digital, são clientes que não utilizam esta ferramenta digital para realização de suas transações 

bancárias.  

A respeito dos procedimentos de acesso e utilização do Portal Digital, o gráfico 2 aponta os 

seguintes resultados: 

 

Gráfico 2: Procedimentos de acesso e utilização do Portal Digital. 
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários respondidos. 

 

Não basta apenas disponibilizar uma boa plataforma de comércio eletrônico, divulgar produtos 

e serviços, se não descrever os procedimentos de acesso e utilização do aplicativo selecionado 

(TURCHI, 2012). Isso é fundamental para que os clientes tenham facilidades de comprar produtos ou 

contratar serviços disponíveis nos aplicativos. Referente aos procedimentos de acesso e utilização do 

Portal Digital, verifica-se que 76,43% da amostra (120 respondentes) apontam que possui conhecimento 

a respeito desses procedimentos. É importante destacar que, dentre os que declaram possuir 

conhecimentos sobre os procedimentos de acesso e utilização deste aplicativo, 43,31% (68 respondentes) 

concordam totalmente com essa afirmativa e 33,12% (52 respondentes) concordam em parte. Uma 

parcela mínima afirmou que discorda dessa situação, ou seja, 7,64% (12 respondentes), dentre os quais 

6,36% (10 respondentes) discordam em parte e apenas 1,27% (2 respondentes) discordam totalmente. 

Por fim, uma parcela de 15,92% (25 respondentes) aponta que não possui conhecimento sobre os 

procedimentos de acesso e utilização do Portal Digital, justificando que enquadra nesta amostra aqueles 

clientes que não usam a tecnologia digital para realização de suas atividades bancárias.  

Ao serem interrogados se o aplicativo Portal Digital é uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento das atividades bancárias da empresa, uma grande parte da amostra concorda com essa 

afirmativa, conforme mostra o gráfico 3: 

 

 

Gráfico 3: Portal Digital como ferramenta para a realização das atividades bancárias. 
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários respondidos. 

 

Com os vários serviços e produtos disponíveis em diversas tecnologias digitais, é possível 

identificar uma adesão de clientes que optam pela realização de suas atividades bancárias através do 

mobile bank (DINIZ, 2014). De acordo com o gráfico 3, uma grande parcela da amostra concorda que o 

Portal Digital é uma importante ferramenta para o desenvolvimento das atividades bancárias de sua 

empresa, ou seja, 140 respondentes, o que corresponde a 89,17% da amostra. Dentre os que concordam, 

apenas 8,91% (14 respondentes) concordam em parte e 80,25% (126 respondentes) concordam 

totalmente. Também, verifica-se que uma parcela mínima discorda dessa afirmativa, sendo apenas 

3,82% da amostra (6 respondentes). Enquanto 1,91% da amostra (3 respondentes) discordam em parte, 

outra parcela mínima de 1,91% (3 respondentes) discorda totalmente. Os que responderam que não 

possuem conhecimento se o Portal Digital é uma ferramenta importante para a realização das atividades 

bancárias de sua empresa, corresponde a uma parcela de 7% (11 respondentes) do total da amostra. Pode-

se identificar que, mesmo não utilizando o aplicativo Portal Digital, esses clientes sabem que o mesmo 

é uma ferramenta importante para o gerenciamento das atividades bancárias.  

O gráfico 4 mostra o parecer dos respondentes quanto ao acesso, agilidade e segurança do 

Portal Digital para seus usuários. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Agilidade, facilidade de acesso e segurança do Portal Digital. 
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários respondidos. 

 

A segurança no uso da tecnologia digital é um tema que interessa a todos os que navegam pela 

rede, em razão dos constantes riscos que assumem ao acessar a internet (TURCHI, 2012). Diniz (2014) 

destaca que as tecnologias de back-office devem garantir confiabilidade e segurança aos seus usuários. 

Kotler e Keller (2012, p. 471) destacam que “os clientes devem considerar o site confiável, ainda que 

ele represente uma empresa que já seja altamente confiável no mundo real.” Nesse sentido, o gráfico 4 

aponta que a maioria dos respondentes 78,34% (123 respondentes) afirmou que o Portal Digital oferece 

agilidade, facilidade de acesso e segurança aos seus usuários quando realizam suas transações bancárias. 

Destes, 50,31% (79 respondentes) concordam totalmente e outra parcela de 28,02% (44 respondentes) 

concorda em parte. Os que discordam representam uma parcela mínima da amostra, ou seja, 7% (11 

respondentes); dentre os quais, apenas 2,54% (4 respondentes) discordam totalmente e 4,45% (7 

respondentes) discordam em parte. Os que não possuem conhecimento representam uma parcela de 

14,64% (23 respondentes). 

 O gráfico 5 apresenta o parecer dos respondentes quanto à avaliação prestada pela instituição 

financeira para facilitar o uso do Portal Digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Serviços de assessoria prestados aos usuários do Portal Digital. 
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários respondidos. 

 

De acordo com Diniz (2014, p. 208), os “sites de internet banking são em geral complexos, 

cheios de informações com alguma dificuldade de serem encontradas, e os termos não são de fácil 

entendimento por todos os que os usam.”  Muitos clientes percebem a necessidade de um serviço de 

assessoria para solucionar suas dúvidas e aprender a usar o internet banking. O gráfico 5 mostra que 

pouco mais da metade da amostra, representada por uma parcela de 59,87% (94 respondentes), aponta 

que a instituição financeira, que disponibiliza o aplicativo Portal Digital, presta assessoria suficiente 

quanto ao uso desta ferramenta. Outro fator que chama a atenção é que, dentre os que concordam, a 

maior parte da amostra, isto é, 35,55% (56 respondentes) concorda em parte e outra parcela inferior, 

equivalente a 24,20%  (38 respondentes), concorda plenamente. Em seguida, os que discordam com tal 

afirmativa, correspondem a uma parcela de 21,65% da amostra (34 respondentes); sendo que 13,37% da 

amostra (21 respondentes) afirmaram não concordar em parte e 8,28% (13 respondentes) discordam 

plenamente. Por fim, uma parcela representando 18,47% (29 respondentes) afirmou não possuir 

conhecimento sobre esta afirmativa. De posse dessas informações, que corroboram com os resultados 

obtidos com a entrevista realizada envolvendo os membros da equipe que gerencia as três carteiras 

Pessoas Jurídicas, convém fundamentar a necessidade de melhorar ainda mais a prestação de serviços 

de assessoria aos clientes que utilizam o Portal Digital para realização de suas atividades bancárias, 

evitando a insatisfação dos usuários e reclamações junto aos órgãos que regem os direitos do 

consumidor.  

Por último, esta pesquisa buscou saber se o Portal Digital favorece a cultura do atendimento 

on-line, fortalecendo a imagem da instituição financeira que o disponibiliza no mercado digital. O 

gráfico 6 mostra os seguintes resultados: 

 

Gráfico 6: Fortalecimento da imagem do Banco do Brasil no mercado digital. 
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Fonte: Elaborado pela autora, baseado nos questionários respondidos. 

 

Considerando a crescente complexidade do ambiente financeiro, social, político, tecnológico 

e cultural, o marketing atua reduzindo as incertezas que ocorrem no ambiente em que as organizações 

operam, buscando melhorar ainda mais a imagem das empresas no mercado competitivo. As mudanças 

que ocorrem no ambiente interno e a disseminação da cultura empresarial são fatores importantes para 

fortalecer a imagem da empresa no ambiente externo (ABRUCIO, AVELINO FILHO, GRIN, 2014). 

Rêgo (2015, p. 43), destaca que a formação da identidade de uma empresa ocorre “a partir de seus 

componentes físicos, administrativos, históricos, culturais, visuais e estéticos, entre outros, e toma forma 

ao se projetar para seus públicos de interesse por meio de um contato ou experiência.” Ainda, de acordo 

com Kotler (2010), o investimento em estratégias de marketing que melhoram a imagem da empresa no 

mercado, favorece também o seu crescimento diante de seus concorrentes. Assim, o gráfico 6 mostra 

que a maioria (132 respondentes), representada por 84,07% da amostra, concorda que o aplicativo Portal 

Digital favorece a cultura do atendimento on-line e contribui para divulgação da imagem da instituição 

financeira no mercado digital. Enquanto 63,05% (99 respondentes) concordam plenamente com tal 

afirmativa, apenas uma parcela de 21,01% (33 respondentes) concorda em parte. Em outra vertente, uma 

mínima parcela discorda de tal afirmativa, ou seja, apenas 3,82% (6 respondentes) da amostra; entre os 

que não concordam com tal afirmativa, apenas uma minoria afirmou que discorda em parte (2,54%) e 

uma outra parcela ainda menor discorda totalmente (1,27%). Por fim, é possível observar uma redução 

no percentual referente aos que não possuem conhecimento (12,10% da amostra), quando se compara 

com as demais afirmativas apontadas no questionário (Apêndice C). Finalizando com uma observação 

interessante: mesmo entre os respondentes que não utilizam o aplicativo Portal Digital, existem clientes 

que concordam que o uso dessa tecnologia digital fortalece a imagem da instituição financeira que o 

disponibiliza no mercado digital e contribui para o fortalecimento da cultura do atendimento on-line. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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É possível destacar que o aplicativo analisado “Portal Digital” traz vantagens tanto para os 

seus usuários, quanto para a instituição financeira que o disponibiliza. Refere-se a um aplicativo de fácil 

acesso, disponível na internet, que oferece segurança aos seus usuários; contribui de forma direta para o 

cumprimento das metas bancárias; divulga a imagem da empresa no mercado digital como sendo uma 

instituição financeira sólida e que acompanha todas as evoluções que ocorrem no mercado digital e 

financeiro.  No entanto, alguns pontos necessitam ser aprimorados, a fim de continuar atuando no 

mercado digital. 

Assim, a formulação de estratégias de competitividade consiste em relacionar a empresa com 

o seu meio ambiente, identificando pontos fortes e fracos, além de ameaças que buscam reduzir o seu 

status de liderança no mercado em que atua (PORTER, 2004). Nesse contexto, vale destacar que a 

instituição financeira disponibiliza aos seus usuários um aplicativo de última geração, que facilita o 

acesso e agilidade às operações bancárias disponíveis nesta ferramenta digital. Mas para continuar 

usando o Portal Digital, como ferramenta de competitividade, seguem-se algumas estratégias a serem 

analisadas e aplicadas pelos gestores desta instituição financeira: a) Sempre que ocorrer atualizações no 

aplicativo, comunicar previamente aos usuários sobre as devidas alterações, facilitando a adaptação às 

mudanças quanto ao uso desta ferramenta digital; b) Redução no tempo de espera para os clientes que 

buscam, através do serviço de atendimento ao consumidor, soluções para as dúvidas encontradas durante 

o uso do aplicativo Portal Digital; c) Aumento do número de transações pelo aplicativo, visando a 

redução de filas de espera para atendimento nas agências bancárias e nos terminais de autoatendimento; 

d) Agilidade no atendimento online através do Portal Digital; e) Criação de uma plataforma-base que 

permite melhor interação entre os gestores das carteiras e seus clientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do referencial teórico abordado no decorrer destas páginas, utilizando livros e artigos, 

é possível comprovar a influência do marketing digital no mercado financeiro, uma vez que a internet 

permite aos seus usuários realizar operações que outrora eram efetuadas apenas no espaço físico de uma 

instituição financeira, com a presença de colaboradores. Atualmente, verifica-se que a tecnologia digital 

está alterando a forma tradicional de se realizar as operações financeiras, devido à disponibilização de 

novas ferramentas e dos recursos tecnológicos disponíveis no mercado online.  

Foi possível verificar que as tecnologias digitais exercem também um importante papel no 

relacionamento entre os bancos e seus clientes. Cada vez mais estes últimos encontram à sua disposição 

oportunidades para navegar no mundo bancário e realizar pesquisas online, comparando produtos, 

serviços, taxas e operações bancárias disponíveis nos sites de cada instituição financeira.  

Os resultados obtidos evidenciam que o uso do Portal Digital tem alterado a forma de aquisição 

de produtos e serviços bancários, melhorando o relacionamento entre os clientes pessoas jurídicas e a 

instituição financeira que disponibiliza o referido aplicativo. É possível concluir que as operações 

bancárias disponíveis no aplicativo agilizam e favorecem o desenvolvimento das atividades bancárias 
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para os seus usuários. A realização de atividades bancárias por intermédio desta ferramenta digital traz 

vantagens para a instituição financeira e para seus usuários. 

Assim, é importante que os gestores das agências bancárias conscientizem os clientes sobre a 

importância de usar a tecnologia digital para realização de suas operações bancárias. As plataformas 

digitais disponíveis aos clientes e internautas permitem que os mesmos conheçam e adquiram qualquer 

produto/serviço identificado em seus sites. Por se tratar de um assunto que se encontra em constante 

evolução no mercado bancário, é importante que sejam realizadas novas pesquisas abordando a 

influência da tecnologia digital neste setor. 
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RESUMO 

As instituições financeiras contratam pessoas com a finalidade de obter retornos positivos quanto aos 

serviços por elas prestados. Mas para obtenção de respostas quanto ao desempenho de seus 
colaboradores, as instituições financeiras estão cada vez mais interessadas com a implantação de 

sistemas que permitem avaliar, de forma real, o rendimento dessas pessoas no seu ambiente de trabalho. 

Assim, esse artigo teve como objetivo analisar o método de avaliação de desempenho adotado pelo 

Banco Investimento, ressaltando as contribuições que o método 360 graus proporciona à instituição, aos 
avaliados e aos avaliadores. A metodologia adotada para a elaboração deste artigo foi o embasamento 

teórico, buscando o parecer de diversos autores sobre avaliação de desempenho e, também, um estudo 

de caso em uma agência bancária, como forma de se buscar novos conhecimentos acerca do método de 
avaliação de desempenho adotado por esta instituição financeira para avaliar o nível de desempenho de 

seus colaboradores. Em termos de conclusão, verificou-se que o método de avaliação de desempenho 

adotado pelo Banco Investimento é muito eficiente, pois permite a participação de todos os envolvidos 

(avaliadores e avaliados), além de uma autoavaliação por parte de cada funcionário quanto ao seu 
desempenho para com a organização. Através desse método cada colaborador aponta o conceito que 

melhor confere ao seu desempenho na organização e, também, emite conceitos aos seus pares, 

subordinados e superiores, gerando um verdadeiro círculo avaliatório. Assim, os resultados obtidos 
através desse método favorecem uma melhor realidade quanto ao desempenho de cada colaborador para 

com a referida instituição financeira.  

Palavras-chave: Avaliação de Desempenho; Colaboradores; Método de Desempenho por Competência. 
 

ABSTRACT  

Financial institutions hire people in order to obtain positive returns on the services they provide. 

However, in order to obtain answers regarding the performance of their employees, financial institutions 
are increasingly interested in the implementation of systems that allow them to assess, in a real way, the 

performance of these people in their work environment. Thus, this article aimed to analyze the 

performance evaluation method adopted by Banco Investimento, highlighting the contributions that the 
360 degrees method provides to the institution, the evaluated and the evaluators. The methodology 

adopted for the preparation of this article was the theoretical basis, seeking the opinion of several authors 

on performance evaluation and, also, a case study in a bank agency, as a way to seek new knowledge 
about the performance evaluation method. adopted by this financial institution to assess the performance 

level of its employees. In terms of conclusion, it was found that the performance evaluation method 

adopted by Banco Investimento is very efficient, as it allows the participation of all involved (appraisers 

and appraisers), in addition to a self-assessment by each employee regarding their performance towards 
the organization. Through this method, each employee points out the concept that best confers their 

performance in the organization and also issues concepts to their peers, subordinates and superiors, 

generating a true evaluation circle. Thus, the results obtained through this method favor a better reality 
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regarding the performance of each employee towards the said financial institution. 

Keywords: Performance Evaluation; Contributors; Competency Performance Method. 

 

INTRODUÇÃO 

Qualquer empresa ou pessoa que contrata alguém para realizar alguma atividade, pelo menos 

informalmente, procede a sua avaliação. Portanto, é importante que se conheçam os principais métodos 

de avaliação de desempenho adotados pelas organizações, a fim de tirar proveito deles e aplicá-los de 

acordo com a formação intelectual de cada pessoa envolvida no processo de avaliação.  

Assim, a avaliação de desempenho constitui um meio para as instituições financeiras definirem 

o grau de contribuição de cada empregado. E, dependendo do nível de desempenho obtido nas 

avaliações, as instituições financeiras podem investir em novas estratégias de Recursos Humanos, tendo 

em vista a necessidade de melhoria de desempenho profissional do avaliado.  

Trata-se de um assunto de suma importância para o Banco Investimento, pois como instituição 

financeira que atua em um mercado cada vez mais competitivo, necessita de colaboradores que 

apresentem altos índices de desempenho profissional para não perder a concorrência no mercado 

financeiro. Nesse sentido, o desenvolvimento deste artigo torna-se fundamental para a referida 

instituição, uma vez que aborda o parecer de diversos autores a respeito do processo de avaliação de 

desempenho, gerando melhorias para cada etapa deste processo.  

Assim sendo, este artigo busca respostas ao seguinte questionamento: O método de avaliação 

de desempenho adotado pelo Banco Investimento favorece o crescimento profissional de seus 

colaboradores e gera vantagens para a organização?  

Como principais hipóteses destacam-se:  

➔ A avaliação de desempenho deve ser aplicada de maneira a definir o grau de contribuição de 

cada empregado, sem levar em conta afinidades pessoais, particulares e familiares; 

➔ A metodologia adotada deve ser condizente com a realidade das pessoas que farão uso da mesma 

para se auto avaliarem e avaliarem seus pares, superiores e subordinados. 

Este artigo tem como objetivo geral analisar o método de avaliação de desempenho, 

denominado “Gestão de Desempenho por Competências”, adotado pelo Banco Investimento, ressaltando 

as contribuições que esse método proporciona à instituição, aos avaliadores e avaliados.  

➔ Como objetivos secundários apontam-se: 

➔ Conceituar avaliação de desempenho; 

➔ Ressaltar a evolução dos programas de avaliação de desempenho; 

➔ Descrever os principais métodos de avaliação de desempenho adotados pelas organizações; 

➔ Identificar os passos a serem seguidos na avaliação de desempenho; 

➔ Realizar um estudo de caso em uma agência do Banco Investimento, a fim de compreender cada 

etapa que envolve o método de desempenho adotado por esta instituição e seus reflexos na carreira 

profissional de seus colaboradores.  
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Para o alcance desses objetivos segue-se uma pesquisa bibliográfica ressaltando o parecer de 

diversos autores sobre avaliação de desempenho e os procedimentos que favorecem a sua aplicação nas 

empresas. Também, trata-se de um estudo de caso realizado em uma agência do Banco Investimento, a 

fim de analisar o método de avaliação de desempenho adotado por esta instituição financeira. É 

importante ressaltar que o nome Banco Investimento é fictício e foi selecionado pela pesquisa a fim de 

não comprometer a imagem da instituição bancária perante o mercado. O desenvolvimento do estudo de 

caso ocorre através de entrevista semiestruturada envolvendo os colaboradores que prestam serviços à 

agência selecionada para esta pesquisa.  Os resultados obtidos através da entrevista com os 

colaboradores são avaliados e confrontados com o embasamento teórico, buscando uma possível 

conclusão a respeito do método de avaliação de desempenho adotado pelo Banco Investimento. 

O conteúdo a seguir divide-se em sete tópicos: o primeiro aponta os conceitos de avaliação de 

desempenho; o segundo descreve a evolução dos processos de avaliação de desempenho adotados pelas 

empresas; o terceiro ressalta os principais objetivos que a avaliação de desempenho proporciona às 

empresas e aos seus colaboradores; o quarto identifica a responsabilidade de cada participante (avaliado 

e avaliador) no processo de avaliação de desempenho; o quinto destaca os principais métodos de 

avaliação de desempenho adotados pelas empresas; o sexto apresenta os resultados obtidos através de 

um estudo de caso realizado em uma agência do Banco Investimento; e o sétimo apresenta a conclusão 

geral. 

 

CONCEITOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Cada dia mais aumenta o número de empresas que contratam especialistas em gestão de 

recursos humanos para, juntamente com sua equipe de trabalho, desenvolver técnicas de avaliação de 

desempenho e aplicá-las. Porém, poucos empresários conhecem essa estratégia de gestão de recursos 

humanos. Nesse sentido, Boas e Andrade (2009, p. 165) traz o seguinte conceito: 

[...] a avaliação de desempenho continua sendo uma ferramenta importante de gestão nas organizações. 

Essa avaliação pode ser vista como uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das 

atividades que ela realiza, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. 

Na visão desses autores, a avaliação de desempenho é um instrumento que deve ser capaz de 

retratar fielmente o comportamento do indivíduo em seu ambiente de trabalho. Busca-se conhecer todas 

as qualidades e competências das pessoas, além de suas contribuições para o sucesso organizacional.   

 Em plena gestão estratégica de pessoas, a avaliação de desempenho não deve ser considerada 

como um instrumento para inibir o trabalhador, mas que retrata fielmente o seu comportamento em cada 

situação de trabalho, atendendo as expectativas da empresa em si, do avaliador e do avaliado. Trata-se 

de um sistema que tem importantes e imediatas aplicações dentro da própria gestão de recursos humanos. 

Para Chiavenato (2009, p. 247), a avaliação de desempenho “é uma apreciação sistemática do 

desempenho de cada pessoa no cargo e seu potencial de desenvolvimento futuro.”  De acordo com as 

políticas de recursos humanos adotadas pelas empresas, as pessoas passam por constantes avaliações em 
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seus ambientes de trabalho. Assim, a avaliação de desempenho se preocupa com o comportamento das 

pessoas no trabalho e não com a pessoa em si. Essa preocupação está direcionada ao seu desempenho 

profissional, pois avalia a capacidade do indivíduo em termos de conhecimentos, vivência, habilidades 

e aptidões.  

Gil (2001, p. 149) ensina que a avaliação de desempenho deve ser elaborada a partir de 

princípios científicos que possibilitam uma abordagem mais racional do ser humano. Não deve ser feita 

apenas com base no senso comum. Graças à avaliação de desempenho é possível definir o grau de 

contribuições de cada empregado para a organização, identificar aqueles que possuem qualificação 

superior à requerida pelo cargo. Também identifica em que medida os programas de treinamentos estão 

contribuindo para a melhoria do desempenho dos empregados, promovendo o autoconhecimento e o 

autodesenvolvimento dos colaboradores. 

Por fim, Marras (2000, p. 173) define avaliação de desempenho como “instrumento gerencial 

que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo, em 

período e área específicos (conhecimentos, metas, habilidades, etc)”. Constitui-se um instrumento 

extremamente valioso e importante na gestão de Recursos Humanos, pois acompanha o 

desenvolvimento cognitivo dos empregados durante sua permanência na empresa, além de medir o nível 

de conhecimentos, habilidades e atitudes de cada colaborador.  

Na visão de Leme (2006, p.02) a avaliação de desempenho tem como foco as competências do 

avaliado. Isso porque competências são: 

Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que afeta parte considerável 

da atividade de alguém, que se relaciona com seu desempenho, que pode ser medido segundo padrões 

preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento (PARRY, apud LEME, 

2006, p. 02) 

Nessa linha de raciocínio, a avaliação de desempenho com foco em competências identifica 

nos colaboradores o que eles efetivamente “entregam” para a organização. Isso significa que apenas a 

avaliação técnica e a comportamental não confirmam que um profissional está apto para exercer 

determinada função e que trará resultados à empresa. É preciso avaliar outros fatores tais como: 

habilidades, agrupamento de conhecimentos e atitudes comportamentais. 

Todos os conceitos examinados buscam medir as diferenças individuais de desempenho dos 

avaliados. Partem do pressuposto de que as pessoas não são diferentes apenas entre si, mas apresentam 

diferenças no comportamento, que podem variar conforme a função desempenhada e com o passar do 

tempo. 

 

EVOLUÇÃO DOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Desde os primórdios dos tempos, o homem busca alguma forma de avaliar o desempenho das 

pessoas. Não se sabe de que forma essa avaliação era feita: se objetiva ou subjetiva. Com o surgimento 

das organizações, métodos formais de avaliação foram criados e sofisticados ao longo do tempo. 
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Gil (2001) ressalta que a prática de avaliação de desempenho não é coisa nova. Qualquer 

organização ou pessoa que tenha empregados adota, pelo menos informalmente, algum tipo de avaliação. 

Os métodos formais utilizados para avaliar o desempenho dos funcionários não são novos. Segundo 

Chiavenato (1994, p. 179), "antes da fundação da Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola utilizava 

um sistema combinado de relatórios e notas de atividades e, principalmente, do potencial de cada um de 

seus jesuítas.” 

A partir da Segunda Guerra Mundial, os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho 

começaram a ser mais difundidos e aplicados pelas organizações. Pontes (1994, p. 26) descreve que a 

partir de 1954, com a obra de Peter Drucker, “The Practice of Management”, tornou-se popular uma 

nova linha de administração intitulada “Administração Por Objetivos”, que visa avaliar as pessoas 

através dos objetivos organizacionais. 

Gil (2001, p. 149) traz os seguintes fatores que marcam a evolução da avaliação de desempenho 

nas empresas brasileiras:  

Na década de 70 verificava-se, no Brasil, uma grande preocupação das empresas no sentido de implantar 

sistemas e mesmo unidades de avaliação de desempenho. Na década de 80, todavia, as empresas passaram a 

demonstrar certo desencanto em relação a esse setor de recursos humanos.  

As décadas apontadas no referido texto referem-se ao século XX, que ficou marcado pelas 

revoluções que ocorreram no contexto empresarial, dentre as quais se destacam: informatização e 

automação das atividades de rotina, valorização do capital intelectual, emprego da internet como 

ferramenta de trabalho, globalização e criação dos mercados de capitais. Trata-se de décadas que 

desestabilizaram não apenas o sistema de avaliação de desempenho, mas o próprio sistema de recursos 

humanos de muitas empresas.  

Graças à prática e ao consequente aperfeiçoamento recebido ao longo do tempo, para atender 

as necessidades surgidas no âmbito do controle administrativo, os programas de avaliação de 

desempenho tiveram sua dimensão e nível de abrangência largamente modificados e ampliados.  

Segundo Leme (2006, p. 21), até a década de 1980, a avaliação de desempenho limitava-se à 

análise das competências técnicas do trabalhador, na maioria das empresas que fizeram a opção de 

implantá-la. Embora o termo “competência técnica” ainda não estivesse difundido, instintivamente era 

isso que as empresas avaliavam em seus funcionários. Considerava-se uma avaliação unilateral, na qual 

o superior imediato avaliava se o funcionário tinha ou não os requisitos técnicos para exercer a função 

delegada. 

Com o passar dos anos, principalmente na década de 1990, a avaliação de desempenho passou 

a priorizar as metas alcançadas. Essa avaliação gerou diversos problemas aos colaboradores devido à 

forma como era conduzida, principalmente com relação à questão de determinar quais os objetivos a 

serem alcançados. 

Um avanço importante ocorreu na segunda metade da década de 1990 e início do ano de 2000, 

quando veio à tona o conceito de competências. Leme (2006) destaca que neste período predominou o 
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conceito de competência, habilidade e atitude nas organizações. Portanto, o mercado se direcionou para 

a competência comportamental e dando pouca ênfase à competência técnica e aos objetivos empresariais 

ao organizar a avaliação de desempenho. 

Em pleno século XXI avaliar o desempenho das pessoas que prestam serviços às organizações 

tornou-se atividade primordial. Nesse novo contexto empresarial, uma metodologia qualquer não serve 

mais. Pontes (1999) destaca a necessidade de as empresas adotarem uma metodologia que não só eleve 

o nível de produtividade, qualidade e satisfação dos clientes, mas também a motivação dos funcionários 

e tudo que culmine com o sucesso cada vez maior da empresa.  

Assim, por ser a avaliação de desempenho um instrumento poderoso de gestão de pessoas, ela 

desempenha um papel estratégico e vital para o crescimento das organizações. Para se chegar a sua 

validade, o fato mais relevante dentro de todo o instrumento avaliativo consiste na escolha do método 

que condiz com a realidade e cultura da empresa. 

 

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho representa um importante instrumento de trabalho para o gestor 

de Recursos Humanos, na medida em que influencia na carreira profissional das pessoas que integram 

o quadro de funcionários da organização. Por esse motivo, Marras (2001, p. 174) ressalta que a finalidade 

da avaliação de desempenho é "companhar o desenvolvimento cognitivo dos empregados durante sua 

permanência na organização e especificamente para medir seu nível de conhecimentos, habilidades e 

atitudes (CHA)”. 

Nas empresas modernas os programas de treinamento e desenvolvimento são traçados de 

acordo com os resultados apontados na avaliação de desempenho de cada funcionário. Assim sendo, os 

métodos de avaliação de desempenho foram aperfeiçoados de acordo com as necessidades que surgiram 

no âmbito do controle administrativo.  

Como principais objetivos que a avaliação de desempenho proporciona às empresas, 

Chiavenato (2009) aponta os seguintes: 

●  Adequação do indivíduo ao cargo;  

● Promoção; 

● Melhoria das relações humanas entre superiores e subordinados; 

● Incentivo salarial ao bom desempenho; 

● Treinamento; 

● Auto-aperfeiçoamento do empregado; 

● Conhecimento dos padrões de desempenho da organização; 

● Informações básicas para pesquisa de recursos humanos; 

● Estimativa do potencial de desenvolvimento dos empregados; 

● Retroação (feedback) de informações ao próprio indivíduo avaliado; 

● Outras decisões de pessoal, como transferências, dispensas etc.  



 

31 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

Esses objetivos ressaltam a importância da avaliação de desempenho, uma vez que 

proporcionam informações necessárias para a tomada de decisões sobre promoções, aumentos salariais, 

treinamentos, descoberta de novos talentos, autodesenvolvimento do empregado, dentre outros fatores. 

Também proporciona comprometimento da alta administração para com os demais níveis 

organizacionais. 

Lucena (1992) descreve que o alcance desses objetivos depende das pessoas que manipulam 

os programas de avaliação de desempenho, dos recursos financeiros e da disponibilidade da empresa 

para investir em novos programas. Tudo se resume nas seguintes palavras: 

Os objetivos da Avaliação de Desempenho terão que expressar, com clareza, o seu significado para a 

empresa e a sua utilização como ferramenta gerencial para administrar o desempenho, indicando, adequadamente, 

as responsabilidades da Área de Recursos Humanos, como prestadora de serviços às gerências quanto às ações da 

sua competência, que deverão acontecer no momento em que se façam necessárias. (LUCENA, 1992, p. 40-41) 

Com base nesse contexto, verifica-se que a avaliação de desempenho é uma ferramenta que 

prioriza resultados referentes ao trabalho e ao trabalhador.  Busca-se a eliminação de deficiências de 

desempenho e o seu crescimento profissional.  

 

RESPONSABILIDADE PELA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Toda pessoa que participa do processo de avaliação de desempenho, seja avaliado ou avaliado, 

precisa reconhecer a sua responsabilidade, saber o que dela se espera e como se desenvolverá cada etapa 

do processo. Quanto à responsabilidade do gerente, Boas e Andrade (2009, p. 166) trazem o seguinte 

comentário: 

Independentemente de quem seja responsável pela avaliação de desempenho na empresa, o mais 

importante é que o processo seja transparente e que os resultados tragam benefícios para todas as pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas na avaliação.   

Na visão de Gil (2001), a responsabilidade do gerente, como chefe imediato do funcionário, 

consiste em avaliar o seu desempenho e tomar as decisões necessárias relacionadas aos resultados 

obtidos. Por conviver com ele boa parte do dia, o gerente deve prestar contas aos seus superiores pelos 

resultados obtidos.  

A autoavaliação ocorre quando o próprio funcionário se responsabiliza pela avaliação de seu 

desempenho. Segundo Chiavenato (2009), de nada adianta um excelente resultado se a realidade 

profissional não atende às expectativas da organização. Um bom desempenho é aquele que valoriza o 

envolvimento da pessoa, o compromisso com a organização e a motivação suficiente para tanto. Porém, 

corre-se o risco de os funcionários se avaliarem de modo mais favorável do que os superiores ou colegas, 

aponta Dessler (2003). Nesse sentido, é importante comparar os resultados apontados na auto-avaliação 

com os obtidos através dos superiores ou colegas. 

A equipe de trabalho participa da avaliação de desempenho quando avalia cada um de seus 

membros e define os objetivos e metas a serem alcançados. Segundo Dessler (2003), essa forma de 
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avaliação está se tornando mais popular porque as empresas organizam equipes autogerenciáveis. Para 

funcionar de forma coerente, o sistema deve proporcionar a responsabilidade compartilhada entre todos 

os sujeitos envolvidos no processo de avaliação de desempenho: o gerente deve exercer o papel de guia 

e orientador; os demais membros da equipe se responsabilizam pelo desempenho que lhes pertence. 

Também existe o comitê de avaliação, o qual se responsabiliza pela coleta das informações a 

respeito do desempenho de cada indivíduo e processamento dessas pela empresa. Segundo Chiavenato 

(2009), normalmente, o comitê é formado por membros permanentes e membros transitórios. Os 

primeiros são aqueles que participam de todas as avaliações de desempenho e buscam o equilíbrio dos 

resultados obtidos em cada avaliação, bem como o atendimento aos padrões estabelecidos pelo comitê; 

são membros permanentes: um represente da alta direção da empresa, o gerente de Recursos Humanos 

e os especialistas de staff que se encarregam, direta e indiretamente, pela avaliação de desempenho na 

empresa. Os membros transitórios são aqueles que participam, direta ou indiretamente, dos julgamentos 

dos funcionários que prestam serviços à sua área de atuação. Segundo Gil (2001), os membros 

transitórios que integram o comitê de avaliação, envolvem o superior direto e a mais alta autoridade do 

setor onde está realizando a avaliação de desempenho. Para obter bons resultados é necessário que o 

comitê realize reuniões e que toda a hierarquia tenha consciência da sua responsabilidade de avaliar.  

Quanto à responsabilidade do órgão de Recursos Humanos, Gil (2001) aponta que o órgão de 

recursos humanos assume inteiramente a responsabilidade pela avaliação de desempenho de todos os 

empregados.  Refere-se a uma modalidade de avaliação bastante centralizada, que vem sendo 

abandonada. Assim, devido ao seu caráter centralizador e burocrático, tende a proporcionar pouca 

liberdade aos avaliados.  

Em se tratando da responsabilidade do órgão de Recursos Humanos, percebe-se que este não 

pode ser o único responsável pela avaliação de desempenho. Caso aconteça, estará favorecendo a 

padronização do desempenho dos funcionários e desprezando as possibilidades de se obter resultados 

condizentes com o empenho de cada indivíduo. 

Em algumas empresas o subordinado avalia o seu chefe. Trata-se de uma “avaliação invertida” 

que, segundo Gil (2001), os chefes são avaliados por seus subordinados, e não por seus superiores. 

Através desse processo de avaliação, os chefes passam a conhecer a opinião dos subordinados a seu 

respeito e pode direcioná-los no sentido de buscar melhor relacionamento entre a equipe. A desvantagem 

consiste em que o funcionário apenas critique a chefia e não aponte nenhum aspecto positivo ao 

processo. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

Os métodos de avaliação de desempenho variam conforme a empresa, ou mesmo, de acordo 

com a área ou setor a ser avaliado e em conformidade com os objetivos a serem alcançados. 

Tradicionalmente, existem os seguintes métodos: 
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a) Método de escala gráfica - De acordo com Gil (2001), o método de escala gráfica consiste em um 

formulário de dupla entrada: no eixo vertical encontram-se os fatores que serão avaliados e no eixo 

horizontal os graus de medição de desempenho desses fatores. O seu formato é de um quadro contendo 

os dados referentes ao avaliado (nome, cargo, seção e data de avaliação), os fatores a serem avaliados e 

as categorias de avaliação referentes a cada setor. Para obtenção do resultado almejado, ao aplicar esse 

método, Chiavenato (2009, p. 253) sugere os seguintes requisitos: 

➔ Os fatores devem permitir uma medição e uma comparação do desempenho com algum padrão 

de referência válido para todas as pessoas envolvidas. 

➔ Devem reunir características de fácil observação e que ocorram com frequência.  

➔ Devem especificar situações e fatos concretos. 

➔ Devem se referir a aspectos específicos e não genéricos e amplos do comportamento. 

 

Segundo Gil (2001), o método de escalas gráficas é o mais utilizado nas empresas brasileiras. 

Como justificativa para escolha desse método, aponta o fato de proporcionar resultados mais confiáveis 

que os obtidos através de relatórios. Também, pode assumir diferentes formatos, o que facilita a sua 

elaboração e aplicação por parte dos avaliadores.  

As vantagens que esse método oferece são: é simples e pode ser aplicado em qualquer nível 

hierárquico ou setor organizacional; tanto o avaliador quanto o avaliado encontram extrema facilidade 

para sua compreensão e aplicação; é de fácil desenho e construção. Como desvantagens proporcionadas 

por este método, Chiavenato (2009) destaca: oferece poucas alternativas ao avaliador e nem sempre 

aborda as características pertinentes ao avaliado; pode causar distorções devido os interesses pessoais 

do avaliador; e os resultados obtidos podem tornar-se rotinas, o que dificulta a melhoria do desempenho 

das pessoas para com a organização.  

b) Método de classificação alterada - Segundo Dessler (2003), o método de classificação alterada 

apresenta vários aspectos a serem avaliados, bem como, suas respectivas escalas de desempenho. A 

importância desse método consiste em proporcionar fácil distinção entre os piores e os melhores 

funcionários. O avaliador analisa cada aspecto e indica os valores que melhor descrevem o desempenho 

do funcionário, tendo como base a escala apresentada no formulário. Por fim, obtém-se o total de pontos 

levando em consideração todos os aspectos descritos no formulário. 

c) Método de distribuição forçada - De acordo com Gil (2001), no método de distribuição forçada os 

funcionários são colocados em determinada categoria de grupo e avaliados segundo padrão de 

desempenho estabelecido. A distribuição pode ocorrer da seguinte forma: 

10% inferior 

20% médio inferior 

40% médio 
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20% médio superior 

10% superior 

Gil (2001) ressalta que, se o grupo a ser avaliado é formado por dez pessoas, uma será avaliada 

como superior, duas como médio superiores, quatro como médios, dois como médio inferiores e uma 

como inferior.  

d) Método de incidentes críticos - Esse método de avaliação de desempenho exige que o avaliador 

registre os aspectos comportamentais a serem abordados como sendo características extremas 

(incidentes críticos) que representam desempenhos altamente positivos ou altamente negativos (BOAS 

e ANDRADE, 2009). A vantagem de se utilizar este método é que, o mesmo exige que o supervisor 

dedique atenção ao funcionário durante o ano todo, pois os incidentes precisam ser registrados após o 

acontecimento para que não sejam esquecidos.  

Portanto, trata-se de um método de avaliação de desempenho que pode ser empregado durante 

todo o ano e não reflete apenas o desempenho recente do avaliado. No decorrer do ano, o superior pode 

identificar os incidentes críticos e traçar estratégias para superá-los, eliminando assim as deficiências 

dos funcionários. 

e) Método 360 graus - Ao contrário dos demais métodos de avaliação de desempenho em que o chefe 

avalia o funcionário, este método permite a participação de toda equipe. Cada participante dá o seu 

parecer acerca do desempenho e da postura de todos, ou seja, ao mesmo tempo em que o gerente opina 

sobre o trabalho do diretor, também está disposto a ouvir críticas de seus subordinados.  

 

Segundo Hipólito e Reis (2002), esse método tem sido cada vez mais frequente nas empresas 

ocidentais. É utilizado principalmente em programas de desenvolvimento gerencial, pois busca obter 

feedbacks acerca do desempenho dos gerentes que integram o quadro de gestores das empresas. Os 

feedbacks são emitidos por pessoas que integram diversas posições hierárquicas ao redor do avaliado e 

que fazem parte de sua relação de trabalho, tais como: subordinados, pares, clientes, superior imediato, 

dentre outros. 

Na concepção de Marras (2000), esse processo de avaliação de desempenho é denominado de 

360 graus justamente pela dimensão que o campo de retorno assume, isto é, abrange todos os ângulos 

de um processo de avaliação. Aqueles que avaliam colocam em prática os comportamentos considerados 

críticos e que interferem no alcance dos objetivos empresariais. Além de receber os conceitos emitidos 

por seus avaliadores, o avaliado tem a oportunidade de registrar suas próprias concepções acerca do seu 

desempenho. 

Como principais vantagens que esse método proporciona, Hipólito e Reis (2002, p. 78) 

destacam: 

Constatar a autoimagem profissional com as percepções de colegas de trabalho é um dos momentos de 

maior aprendizagem e reflexão, o que contribui para o autoconhecimento do participante. Nesse processo, é 

possível identificar claramente os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Um consultor pode apoiar a pessoa 
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nessa análise e na construção de um plano pessoal de desenvolvimento.  

Na visão desses autores, o método de avaliação de 360 graus contribui para que os profissionais 

possam obter uma percepção mais realista de si mesmos e seu desempenho profissional. Porém, exigem-

se cuidados especiais quanto à aplicação desse método de avaliação de desempenho. Geralmente, são 

poucas as empresas que estão habituadas ao intercâmbio franco de retornos entre seus profissionais, o 

que pode contribuir para que a aplicação desse método seja apenas um modismo sobre a decisão de 

adotar novas estratégias de gestão de pessoas.  

 

RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA REALIZADA 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Nesta etapa o presente artigo descreve os resultados obtidos através de um estudo de caso 

desenvolvido em uma agência do Banco Investimento, que se localiza em uma cidade no Estado de 

Goiás. A escolha desta agência se justifica por ser a que possui maior quantidade de colaboradores em 

seu quadro de pessoal neste município.  

Para obtenção dos dados que compõem os resultados desta pesquisa foi aplicado um 

questionário aos colaboradores que prestam serviços na referida agência. Segundo Gil (1999), o 

questionário é uma técnica de pesquisa composta por um determinado número de questões, que são 

apresentadas por escrito aos respondentes. Essas perguntas podem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do pesquisador. Daí a escolha deste instrumento de pesquisa para a realização desse estudo de 

caso.   

O questionário aplicado nesta pesquisa contém 7 questões direcionadas ao alcance dos 

objetivos abordados no início deste artigo. Quanto ao tipo de questões, o questionário apresenta 6 

questões fechadas que, segundo Gil (1999, p. 131), “apenas uma das alternativas poderá corresponder à 

situação do respondente.” Ou seja, o entrevistado escolhe a resposta que melhor representa sua situação 

ou ponto de vista quanto ao processo de avaliação de desempenho adotado pelo Banco Investimento. 

Também, encontra-se no final do questionário, 1 questão aberta que oferece oportunidade para o 

respondente apresentar sugestões quanto ao método de avaliação de desempenho adotado pelo Banco 

Investimento.  

 

DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Geralmente, as pesquisas são realizadas através de estudo dos elementos que compõem uma 

amostra extraída da população que se pretende analisar. Segundo Gil (1999, p. 99), o termo “população” 

refere-se a um “conjunto definido de elementos que possuem determinadas características.” Assim, 

buscar informações de cada membro de uma população torna-se uma atividade inviável. Por isso, surge 

a necessidade de determinar o tamanho da amostra, ou seja, “subconjunto da população, através do qual 

se estabelecem as características deste universo ou população”, aponta Gill (1999, p. 100).  
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Nesse sentido, a população desta pesquisa é composta por 26 (vinte e seis) colaboradores que 

integram o quadro de funcionários da agência do Banco Investimento, selecionada para essa pesquisa. 

No dia 04 de janeiro de 2021 foram distribuídos 22 questionários e, até o dia 15 do referido mês, foram 

respondidos 17 (dezessete) questionários, o que proporciona uma amostra de 77% (setenta e sete por 

cento), conforme mostra a tabela 1: 

Tabela 1: Representação da amostra 

População  Número de questionários 

distribuídos 

Número de questionários 

respondidos 

Amostra (questionários 

respondidos) 

26 22 17 77% 

Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Quanto à distribuição da amostra, os resultados são apresentados na tabela 2: 

Tabela 2: Distribuição da amostra 

Sexo Número de pessoas % 

Masculino 10 58,8 

Feminino 7 41,1 

Total 17 99,9 

Fonte: Dados primários coletados pela autora 

 

De acordo com a tabela 2, dentre as pessoas que integram a amostra desta pesquisa 58,8% são 

homens e 41,1% são mulheres.  

O conteúdo a seguir apresenta os resultados obtidos com a pesquisa realizada, levando em 

consideração a sequência das questões apresentadas no questionário. 

 

POSICIONAMENTO DOS COLABORADORES DO BANCO INVESTIMENTO QUANTO AO 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ADOTADO POR ESTA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA 

O conteúdo a seguir apresenta uma descrição sobre o método de avaliação de desempenho 

adotado pelo Banco Investimento e, posteriormente, destaca o posicionamento dos colaboradores dessa 

instituição a respeito do respectivo método. 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DE DESEMPENHO APLICADO NO BANCO 

INVESTIMENTO 

O Banco Investimento adota o sistema de avaliação de desempenho denominado “Gestão de 

Desempenho Profissional por Competências e Resultados-GDP”. Tem por objetivo mensurar o 

desempenho individual por meio da manifestação das competências profissionais e da contribuição para 

o alcance dos resultados esperados, além de contribuir com o planejamento da carreira e facilitar a 
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consecução dos objetivos organizacionais.  

Para avaliação de desempenho utiliza-se um padrão proposto pela referida instituição. As 

competências constituem comportamentos passíveis de serem observados no ambiente de trabalho, os 

quais servem como padrão ou referência para orientar a atuação ou desempenho profissional dos 

funcionários. Os focos de interesse do Banco Investimento para avaliação de seus colaboradores 

baseiam-se em cinco perspectivas: Financeira, Clientes, Aprendizado e Crescimento, Processos Internos 

e Socioambientais. A dimensão “competências” passa por uma matriz de balanceamento e são definidas 

semestralmente, considerando a Estratégia Corporativa e o cargo exercido. 

A avaliação é realizada semestralmente (janeiro a junho; julho a dezembro) e coincide com o 

ciclo de vida dos negócios do banco. O ciclo avaliatório é contínuo e composto por três etapas: 

planejamento, acompanhamento e encerramento, que se sucedem, interagem e se complementam. São 

avaliados todos os funcionários que, dentro do período avaliatório, tenham trabalhado no mínimo 90 

dias no semestre, intercalados ou não, independentemente da localização ou função exercida. Os 

avaliadores podem atribuir conceitos para seus avaliados (pares, superiores) e, também, se auto 

avaliarem. Os resultados são divulgados em formato de tabelas e gráficos, apontando a média obtida 

através dos conceitos recebidos pelos avaliadores (superiores, subordinados, pares) e pelo próprio 

funcionário, pois ele também se auto avalia. Através desses resultados é possível identificar e comparar 

o desempenho de cada colaborador em um determinado período.  

 

POSICIONAMENTO DOS COLABORADORES  

A primeira questão apresentada no questionário busca o parecer dos colaboradores acerca do 

método de avaliação de desempenho GDP adotado pelo Banco Investimento. Os resultados podem ser 

identificados no gráfico 1: 

Gráfico 1. Você considera eficiente o método de avaliação de desempenho “GDP” adotado pelo Banco Investimento? 

 

Fonte: Dados primários coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 1, dentre os colaboradores que prestam serviços à agência 

selecionada para essa pesquisa, 81,25% consideram o método de avaliação de desempenho adotado pelo 

Banco Investimento eficiente; apenas 12,5% não consideram eficiente e 6,25% não responderam. 

Dentre os funcionários que consideram este método eficiente foi possível obter as seguintes 
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justificativas: oferece amplas oportunidades para o funcionário expor sua avaliação e se autoavaliar; é 

um excelente método para percepção dos pontos fracos de cada avaliado; abrange inúmeros aspectos do 

desempenho do funcionário; abrange todos os níveis hierárquicos; melhora as relações pessoais e o clima 

de trabalho na agência. Dentre os entrevistados que não consideram eficiente este método de avaliação 

de desempenho, surge a seguinte justificativa: embora o método seja válido, a falta de interação entre 

avaliadores e avaliados compromete os resultados almejados.  

A segunda questão busca o parecer dos colaboradores do Banco Investimento acerca dos 

requisitos apontados no processo de avaliação de desempenho. O gráfico 2 mostra os seguintes 

resultados: 

 

 

Gráfico 2. Os requisitos apontados no processo de avaliação de desempenho são condizentes com o cargo ou função que o(a) 
avaliado(a) executa dentro da organização? 

 

Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 2, dentre os colaboradores que integram a amostra desta pesquisa, 

68,75% consideram os requisitos apontados no processo de avaliação de desempenho condizentes com 

o cargo ou função que o avaliado executa dentro da organização; 25% responderam “às vezes” e 6,25% 

não responderam. 

Dentre os colaboradores que responderam “sim” a esta questão, foi possível obter as seguintes 

justificativas: os requisitos correspondem com as atividades/funções dos avaliados; são abordados 

diferentes aspectos na avaliação, desde o processo de trabalho até a questão organizacional; o sistema 

permite a adequação ou a definição do perfil do avaliado de acordo com as atividades desenvolvidas. Os 

entrevistados que responderam “às vezes”, apresentaram as seguintes justificativas: Esses requisitos nem 

sempre condizem com a função que o avaliado executa, por ser uma empresa de grande porte e de muitas 

funções diferentes; existem funções que não requerem muitos dos quesitos apontados na avaliação. 

A terceira questão busca o parecer dos colaboradores acerca do processo de autoavaliação. O 

gráfico 3 mostra os seguintes resultados: 

 

Gráfico 3. Você considera eficiente o processo de autoavaliação, ou seja, o colaborador se autoavaliar? 
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Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 3, dentre os avaliados que integram a amostra desta pesquisa, 

93,75% consideram importante o processo de autoavaliação, isto é, o colaborador se autoavaliar; apenas 

6,25% não consideram este tipo de avaliação eficiente.  

Os colaboradores que consideram importante o processo de autoavaliação apresentaram as 

seguintes justificativas: É um meio importante para mensurar a discrepância entre o que o colaborador 

pensa e o que os outros avaliam a seu respeito; é uma forma de o colaborador rever suas falhas e 

aprimorar suas competências; oferece oportunidades para o colaborador refletir sobre o seu próprio 

desempenho; é uma forma de o colaborador destacar seus pontos fortes e melhorar seus pontos fracos; 

permite ao colaborador uma reflexão e a possibilidade de expressar o ponto de vista próprio sobre a sua 

atuação profissional; a autocrítica possibilita a revisão de conceitos e procedimentos. Quanto aos que 

discordam do processo de autoavaliação não foi possível obter nenhuma justificativa. 

A quarta questão busca o parecer dos colaboradores ao avaliar seus pares, subordinados e 

chefes. O gráfico 4 mostra os seguintes resultados: 

 

Gráfico 4.  Ao desempenhar o papel de avaliador você encontra dificuldades para avaliar seus pares, subordinados e chefes? 

 

Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 4, dentre os colaboradores que integram a amostra desta pesquisa, 

18,75% apontaram que encontram dificuldades para avaliar seus pares, subordinados e chefes; 37,5% 

responderam “não” e 43,75% responderam “às vezes”. 
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Dentre os colaboradores que encontram dificuldades para avaliar seus pares, subordinados e 

chefes, foram apresentadas as seguintes justificativas: Desempenham suas atividades longe de seus pares 

e chefia, portanto, é difícil fazer uma avaliação mais real sobre o desempenho deles na organização. 

Dentre os colaboradores que responderam “às vezes” encontram dificuldades para avaliar seus chefes, 

pares e subordinados, foram apontadas as seguintes justificativas: Os pares nem sempre são os mesmos 

que convivem durante o horário de trabalho; as dificuldades surgem por não acompanhar de perto o 

desempenho/trabalho dos pares, chefes e subordinados; as dificuldades decorrem do pouco tempo 

disponível e da falta de interação entre os envolvidos no processo; o pouco tempo de convivência dentro 

da organização não permite uma avaliação condizente com o desempenho do colega. Os colaboradores 

que responderam não encontrar dificuldades para avaliar seus chefes, pares e subordinados, justificam 

que buscam ser justos dentro do contexto que avaliam. 

A quinta questão busca o parecer dos colaboradores acerca dos resultados ou conceitos 

apresentados no final de cada processo avaliatório. O gráfico 5 mostra os seguintes resultados: 

 

Gráfico 5. Os resultados ou conceitos apresentados no final de cada processo de avaliação condizem com o seu desempenho 
dentro da instituição financeira? 

 

Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 5, dentre os entrevistados, 56,25% responderam que “nem sempre” 

os resultados apresentados no final de cada período avaliatório são condizentes com a realidade 

vivenciada pelos colaboradores; 31,25% afirmam que esses resultados ou conceitos refletem a realidade 

vivenciada no dia-a-dia dentro da organização e 12,5% (doze vírgula cinco por cento) não responderam. 

Dentre os colaboradores que responderam que “nem sempre” os resultados ou conceitos 

apresentados no final de cada processo de avaliação de desempenho condizem com o seu desempenho 

dentro da organização, surgem as seguintes justificativas: Às vezes falta proximidade entre pares e 

chefias; o processo de acompanhamento está prejudicado em função do excesso de serviços; são 

frequentes os erros de avaliação, principalmente devido a falta de melhor definição do desempenho 

esperado e acompanhamento adequado; às vezes os requisitos não são apropriados à função, causando 

interpretações equivocadas; o colaborador encontra receio ao avaliar seu chefe; apesar de ser um método 

bom e eficaz, ainda está submetido à subjetividade de quem avalia; a questão pessoal tem forte 
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influência; existem alguns fatores que devem ser levados em consideração como: lotação, carga de 

trabalho, etc. Dentre os colaboradores que consideram condizentes os resultados e conceitos 

apresentados no final de cada processo de avaliação, não foi possível obter nenhuma justificativa.  

A sexta questão busca o posicionamento dos colaboradores acerca da avaliação de desempenho 

como forma de incentivar o funcionário a apresentar melhorias em suas tarefas e crescimento 

profissional. O gráfico 6 mostra os seguintes resultados: 

 

Gráfico 6. Você considera a avaliação de desempenho uma forma de incentivar o funcionário a buscar melhorias em suas 
tarefas e crescimento profissional? 

 

Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Conforme mostra o gráfico 6, dentre os colaboradores que integram a amostra desta pesquisa, 

87,5% consideram a avaliação de desempenho uma forma de incentivar o funcionário a buscar melhorias 

em suas tarefas e crescimento profissional, 6,25%  responderam “às vezes” e os demais 6,25% 

apontaram “não”. 

Dentre os colaboradores que consideram a avaliação de desempenho uma forma de incentivar 

o funcionário a buscar melhorias em suas tarefas e crescimento profissional, surgem as seguintes 

justificativas: Conhecendo seus pontos fracos, o funcionário tem como se aprimorar, pois o Banco 

Investimento oferece muitas oportunidades para melhorar o seu desempenho; quando bem elaborada e 

acompanhada, a avaliação de desempenho pode ser considerada uma forma de incentivar o funcionário 

a melhorar suas atividades; é uma grande fonte de informações que pode contribuir para o 

desenvolvimento profissional e melhoria de desempenho; é uma forma de o colaborador encontrar falhas 

em si próprio, o que muitas vezes é mais perceptível pelos pares e chefes; a avaliação de desempenho é 

importante desde que o funcionário perceba a validade dos feedbacks; ao apontar as deficiências do 

colaborador, a avaliação de desempenho traça direcionamentos para o seu aprimoramento. Os 

entrevistados que não consideram a avaliação de desempenho uma forma de incentivo profissional 

justificam que, por se tratar de pessoas que tiveram o mérito de passar em um concurso público, cada 

uma deve ter consciência de seu desempenho dentro da organização.  

A sétima questão oferece oportunidades para o entrevistado apresentar sugestões que possam 

contribuir para melhor eficiência do processo de avaliação de desempenho adotado pelo Banco 



 

42 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

Investimento. Como principais sugestões destacam-se: Que o objetivo seja focado no aprimoramento do 

funcionário e não utilizado, conforme muitas vezes acontece, como forma de punição; avaliações 

específicas de acordo com a função desempenhada; que seja oferecida melhor condição para o devido 

acompanhamento, dando sugestões e feedbacks, principalmente para avaliação dos subordinados; que 

ocorra mais feedbacks durante o período avaliatório; maior conscientização dos agentes do processo 

sobre os benefícios advindos da adequada gestão de desempenho; maior sigilo quanto às informações e 

conceitos repassadas aos avaliados. 

  

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A PESQUISA REALIZADA 

Os resultados obtidos através da aplicação do questionário, mostram que o método de avaliação 

de desempenho “GDP” adotado por esta instituição financeira é eficiente, pois gera resultados 

satisfatórios aos colaboradores e à própria organização. Porém, para atender às exigências da moderna 

gestão de pessoas que prioriza as competências do avaliado, seus conhecimentos, atitudes e habilidades, 

surge a necessidade de uma melhor interação entre avaliadores e avaliadores. 

É possível ressaltar que o método de avaliação de desempenho adotado pelo Banco 

Investimento indica que esta instituição busca valorizar o desempenho de seus colaboradores e oferece 

oportunidades para o avaliado dar o seu parecer acerca dos conceitos recebidos no final de cada período 

avaliatório. Todos os funcionários desta instituição financeira participam do processo de avaliação, o 

que se torna um incentivo para melhorar ainda mais o desempenho de cada pessoa que integra o quadro 

de trabalhadores desta organização.  

Trata-se de um método de avaliação de desempenho que possibilita ao Banco Investimento 

conhecer o perfil de seus colaboradores, tendo em vista as atividades por eles desenvolvidas dentro da 

organização. Através desse conhecimento, o Banco Investimento pode investir em outras estratégias de 

recursos humanos que não só elevem a sua participação no mercado financeiro, mas também na melhoria 

da qualidade de vida dos seus colaboradores. 

Pode-se verificar que o método de avaliação de desempenho “GDP” condiz com a realidade e 

cultura organizacional vivenciados nesta instituição financeira. Portanto, é aplicado em qualquer cidade, 

estado ou região do Brasil, sem que comprometa a cultura, os costumes e crenças das pessoas que fazem 

parte de seu quadro de colaboradores.  

As dificuldades encontradas, quanto à aplicação deste método, podem ser decorrentes do curto 

período de tempo que o Banco Investimento disponibiliza aos seus colaboradores, para se dedicarem à 

sua autoavaliação e avaliarem seus chefes, pares e subordinados. Também, essas dificuldades ocorrem 

devido à falta de interação entre os colaboradores para um melhor conhecimento do perfil de cada 

indivíduo e de suas competências profissionais. 

Assim sendo, é possível ressaltar que o Banco Investimento é uma instituição financeira que 

contribui para o desenvolvimento profissional e melhoria do desempenho de seus colaboradores. O 

processo de avaliação de desempenho adotado por esta organização busca eliminar as deficiências 
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apresentadas por seus funcionários e prioriza o seu crescimento profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do conteúdo apresentado neste artigo pode-se considerar a avaliação de desempenho 

um excelente instrumento de trabalho para o gestor de recursos humanos. Os resultados obtidos no final 

de um processo de avaliação ajudam o gestor de recursos humanos a conhecer melhor o perfil dos 

colaboradores que prestam serviços à organização. De posse desses resultados, terá oportunidade para 

planejar novas políticas organizacionais e priorizar o desempenho profissional das pessoas que passam 

grande parte de sua vida dentro das organizações.  

Para retratar fielmente o comportamento do indivíduo dentro do ambiente de trabalho, o 

método de avaliação de desempenho precisa ser compatível com a cultura empresarial, oferecer 

oportunidades para o funcionário corrigir suas deficiências profissionais, sentir-se valorizado pela 

empresa e optar por novas oportunidades em sua carreira profissional. O autoconhecimento e o 

autodesenvolvimento dos colaboradores só serão obtidos se o método de avaliação de desempenho 

adotado pela empresa oferecer oportunidades para medir o nível de conhecimento, habilidades e atitudes 

das pessoas. 

Como resposta à pergunta de pesquisa apontada no início deste artigo pode-se dizer que a 

avaliação de desempenho favorece o crescimento profissional dos avaliados e gera vantagens 

competitivas para as instituições financeiras, desde que ocorram oportunidades para as pessoas se auto 

avaliarem e receberem feedbacks durante e após a avaliação. Pode-se verificar que no Banco 

Investimento o órgão de recursos humanos não é o único responsável pela avaliação de desempenho de 

seus colaboradores. Essa responsabilidade é delegada aos gestores de cada agência e suas equipes que, 

convivendo com seus funcionários, encontram mais facilidades para definir o perfil de cada indivíduo, 

o que gera vantagens para a própria organização e pessoas que nela trabalham.  

O método de avaliação de desempenho adotado pelo Banco Investimento é eficiente e 

moderno. Portanto, surge a oportunidade que este método seja adotado pelas demais instituições 

financeiras que integram o sistema financeiro nacional, e que esse artigo possa servir como orientação 

para todas as empresas que buscam melhorar seu processo de avaliação de desempenho.  

 

REFERÊNCIAS   
 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Avaliação de desempenho humano na empresa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

1987. 

 
BOAS, Ana Alice Vilas; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Gestão estratégica de pessoas. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: O capital humano das organizações. 9  Edição. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009. 

 



 

44 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a administração participativa. 

São Paulo: Makron Books, 1994. 
 

DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2. Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001. 
 

_______. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1999. 

 
HIPÓLITO, José Antônio M. e REIS, Germano Glufke. A avaliação como instrumento de gestão. In.: 

As pessoas na organização. 2 ed. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

 

LEME, Rogério. Avaliação de desempenho com foco em competência: a base para remuneração por 
competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

 

LUCENA, Maria Diva da Salete. Avaliação de desempenho. São Paulo: Atlas, 1992. 
 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 3 ed. São 

Paulo: Futura, 2000. 
 

PONTES, B. R. Avaliação de desempenho: nova abordagem. 7 ed. São Paulo: LTr, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

45 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

O LÍDER NA ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPES E O  CONFLITO DE GERAÇÕES QUE 

PODEM LEVAR AO  STRESS OCUPACIONAL  

THE LEADER IN TEAM ADMINISTRATION AND THE CONFLICT OF GENERATIONS 

THAT CAN LEAD TO OCCUPATIONAL STRESS 

 

Eleonilson Pinho 

 

PINHO, Eleonilson. O líder na administração de equipes e o conflito de gerações que podem levar ao stress 

ocupacional. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 75-79, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Objetivo: compreender a importância da liderança na administração de equipes e, ainda, avaliar  o stress 
ocupacional como fator comprometedor na saúde dos colaboradores. Método: foi  realizada a pesquisa 

de 08 artigos científicos, que serviram como base do trabalho, de acordo  com a proposta temática 

pedida. Desenvolvimento: Observou-se que a liderança tem um papel  fundamental no que diz respeito 
a administração das equipes no dias atuais, pois, há uma  composição de grupos bem diversificados 

ocupando as mais diversas funções. Diferentes  culturas, idades e formações, requer uma habilidade do 

líder para conduzir esse processo.  Portanto, manter a saúde da equipe virou fator primordial para 

garantir o desempenho da  mesma e alcançar os objetivos propostos pelas organizações. Conclusão: É 
imprescindível que  o líder, para obter os resultados esperados, consiga identificar, e, ao mesmo tempo, 

extrair o que  cada um de seus liderados tem de melhor. Deve saber lidar com as diferentes gerações e 

administrar  com maestria os conflitos, a fim de, manter a saúde de sua equipe, tanto no individual quanto 
no  coletivo.  

Palavras-chave: Liderança, Administração, Stress.  

 

ABSTRACT  
Objective: to understand the importance of leadership in team management and also to 

assess  occupational stress as a compromising factor in the health of employees. Method: a search of  08 

scientific articles was carried out, which served as the basis of the work, according to the  requested 
thematic proposal. Development: It was observed that the leadership has a  fundamental role with regard 

to the administration of the teams in the current days, because,  there is a composition of very diverse 

groups occupying the most diverse functions. Different  cultures, ages and backgrounds require a skill 
from the leader to conduct this process. Therefore,  maintaining the health of the team has become a key 

factor to ensure team performance and  achieve the objectives proposed by organizations. Conclusion: 

It is essential that the leader, in  order to obtain the expected results, be able to identify, and, at the same 

time, extract the best  of each one of his followers. He must know how to deal with the different 
generations and  masterfully manage conflicts in order to maintain the health of his team, both 

individually and  collectively.  

Keywords: Leadership, Administration, Stress  
 

INTRODUÇÃO 

Nunca houve tantas culturas diferentes juntas em um mesmo espaço como a que temos hoje. 

O processo de globalização e a inserção de muitos jovens no mercado de trabalho, que  por sua vez 

encontram pessoas de mais idade, com vasta experiência e conceitos mais conservadores, seja no âmbito 

profissional ou social, pode levar a uma série de conflitos e  comprometer de forma severa a 

produtividade, o alcance das metas e gerar um ambiente de  muito stress, que sem dúvidas, compromete 
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a saúde dos colaboradores. Nesse cenário,  surge o líder, que embora sempre tenha ocupado papel 

destacado nas organizações,  ultimamente tem se tornado um personagem decisivo nesse processo, pois, 

além da liderança  como atributo principal, deve também agregar outras áreas dentro desse sistema, 

como: a  capacidade de entender vários mundos que o cercam, a habilidade de administrar os 

conflitos  culturais e de interesse dos membros da equipe, a sensibilidade de perceber as 

necessidades  não comunicadas, e a visão de identificar as habilidades e usar cada colaborador com 

as  aptidões que trarão os retornos esperados. Todas essas questões irão combater e eliminar  ambientes 

que estariam sujeitos a estresse ocupacional e de forma direta, comprometer a saúde  dos colaboradores.   

De acordo com Vergara (2009, p. 83): “liderança requer humildade suficiente para 

se  aprender, permanentemente, a lidar com indivíduos e grupos, de forma a mobilizá-los para  uma 

causa, no caso, atreladas as escolhas da empresa”.   

Conforme definição supra, lidar com as diferenças talvez seja o maior desafio para os  líderes, 

pois, conduzir essas “diferenças” para que busquem a mesma direção e andem no  mesmo caminho, 

requer sensibilidade do líder nas mais diversas áreas.   

Para Chiavenato (1989), “a liderança deve possuir a capacidade de inspirar as pessoas  e suas 

atitudes”.   

Por meio da influência, Griffin e Moorhead (2006) destacam duas abordagens que estão 

relacionadas ao processo de liderar, que se definem como a liderança transformacional  e a liderança 

carismática.   

Quando o processo de liderança se mostra de forma clara dentro de uma razoabilidade,  onde 

os colaboradores sentem-se parte desse processo, haverá de forma natural, um  engajamento de todos, o 

que produzirá mais desempenho e qualidade no trabalho com ampla  participação da equipe, que por sua 

vez, se esforçará por atingir as metas estabelecidas pelos  gestores, como apontado por (RIBEIRO, 

2003).   

Analisando o processo de liderar, (SOBRAL; PECI, 2008), define que liderar se reflete  em 

um sistema que trabalhará com três variáveis, a saber: as pessoas, o poder e a influência.  Nessa ordem, 

as pessoas ocupam a dianteira, pois, estas, serão conduzidas a um determinado  processo dentro de uma 

organização. Logo em seguida, pode-se citar o poder, que de forma  bem clara, é a orientação e 

distribuição das tarefas para cada membro da equipe. Finalmente,  tem-se a influência, que de maneira 

prática, é a capacidade de inserir e conscientizar o  liderado a desempenhar com satisfação, a tarefa que 

lhe foi designada.   

Diante disso, o líder deve ter a capacidade de produzir um ambiente harmonioso,  saudável e 

produtivo em sua organização, pois, a falta disso, implicará em ambientes de  extremo desgaste e 

insalubre, refletindo diretamente na saúde de seus liderados.   

Nesse aspecto, os locais de trabalho se refletem em muitas situações, em 

ambientes  desgastantes. Por isso, podemos entender que o estresse ocupacional se define como 

aquele  que advém dos ambientes laborais e se relaciona diretamente com os aspectos da instituição,  da 
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administração, dos ambientes e da forma como se desenvolvem as relações interpessoais  no setor de 

trabalho.   

Portanto, cada cidadão terá formas de reações diferentes a depender da situação em  que se 

encontra. Há aqueles que permanecem calados e são inexpressivos, e outros mais  arrojados que encaram 

de frente os seus temores. Isso tudo, dependerá em suma, da personalidade de cada pessoa, segundo as 

palavras de (CARVALHO, 2001). Sendo assim, o stress poderá ser uma barreira para as organizações, 

pois, afetará a  produtividade dos colaboradores e compromete e muito, os resultados finais 

almejados.  À vista disso, resta evidente que a participação do líder em todos esses processos, 

terá  reflexos que poderão ser positivos ou negativos, tendo reflexos tanto no processo de 

gestão  propriamente dito, com aspectos que vão desde ambientes harmoniosos e salutar, onde 

todos  conseguem conviver em harmonia e atender aos objetivos passados pelas organizações, como  em 

ambientes desgastantes e improdutivos, com membros acometidos de stress e desanimados  com o local 

de trabalho.   

 

DESENVOLVIMENTO 

O exercício da liderança deve ser algo natural, dentro de um processo que ocorre sem  pressão 

e em ambiente harmonioso, pois, sem esse ambiente, haverão grandes dificuldades e  barreiras que 

certamente dificulta a colaboração da equipe, o que produzirá conflitos,  desconfianças e relutância em 

obedecer as direções dos líderes.  

Nas palavras de Griffin e Moorhead (2006, p. 276): “liderar não se resume em  demonstrar 

força e imposição. Um líder que descansa apenas no poder e na autoridade  delegada para liderar a 

conduta de seus liderados, dificilmente exercerá a liderança”.   

Como aponta Kanaane (1997), o método de liderar, precisa deixar claro as  importâncias de 

ordem individual, como também as de ordem coletiva, sendo estes, processos  que estão inseridos dentro 

da execução do trabalho, e que tem como objetivo final, produzir  uma prática que facilite e reforce todo 

o processo.  

Nesse contexto, é indispensável que o líder seja um bom comunicador, pois, através 

da  comunicação, que em síntese deve ser simples, compreensível e objetiva, as metas e os objetivos a 

serem alcançados ficarão de forma clara para toda a equipe, gerando nesse caso, um fruto positivo onde 

todos estarão conscientes do seu papel. Liderar implica em vários  métodos e alcança os mais diversos 

tipos de condutas e particularidades, sendo que nesse  processo, algumas situações se mostraram de fácil 

resolução e outras com nível de  complexidade elevado.  

Conforme Griffin e Moorhead (2006, p. 282), “o objetivo está em compreender as 

mais  diversas situações, o que naturalmente demandará variadas formas de liderar”. Não resta dúvidas 

que a incapacidade do líder e suas limitações nesse contexto,  certamente prejudicará a equipe e 

proporcionará o surgimento de conflitos, levando ao stress  ocupacional.   

Observando a gestão de conflitos, (ROBBINS; DECENZO, 2004), infere que segundo  aponta 
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a maioria dos líderes, pode ser classificada como mais importante que a tomada de  decisão, liderança 

ou habilidades de comunicação.   

Muitos desses conflitos ou porque não dizer a maioria desses conflitos, se dá pelo  surgimento 

de muitas gerações, que necessariamente não implica em idade, mas sim, em  aspectos relacionados à 

família, cultura, religião, nível intelectual e nível social.   

Segundo (OLIVEIRA, 2012), “por geração, entende-se como um grupo de pessoas  que 

nasceram no mesmo ano ou em uma mesma época e que vivenciaram as mesmas histórias  ou 

semelhantes que marcaram suas personalidades”.   

Como já mencionado, o conceito de geração mudou ao longo do tempo, sendo mais  um desafio 

para os líderes que precisam fazer os colaboradores trabalharem em equipe sem  que suas convicções 

influenciam de forma negativa os resultados esperados. Não saber lidar  e conduzir esse processo de 

conflito, certamente trará ruínas e desgastes profundos,  colocando em risco todo o planejamento ora 

traçado. Outro fator a ser considerado, é que o  gerenciamento desses conflitos não estão limitados a 

experiência de gestão dos líderes, mas  esse, precisa lançar mãos de mecanismos e conceitos que já 

foram explorados por vários autores e também por estudos sobre o assunto, pois, não é uma fórmula 

matemática, cada  situação deve ser avaliada e ponderada com a máxima cautela e sabedoria, buscando-

se a  melhor e mais adequada solução.   

Há mecanismos e estratégias que as organizações devem adotar para proporcionar um bom 

relacionamento entre as gerações. (OLIVEIRA, 2012).  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que é necessário um conjunto de habilidades e fatores relacionados à gestão de 

equipes, para que os líderes consigam ter êxito nesse processo. Ainda que haja uma  disparidade 

demasiada quanto às gerações, mostrando-se por vezes como barreiras difíceis  de serem superadas, 

caberá ao líder utilizar sua habilidade, experiência e conhecimento de  causa para mudar um ambiente 

negativo para um positivo. Portanto, para que o líder alcance  um excelente resultado em sua gestão, é 

preciso que almeja e consiga manter o equilíbrio  entre as mais diversas gerações, e esses, apesar de 

diferentes no modo de pensar, sejam iguais  no modo de agir.   
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RESUMO 

Este estudo refere-se à gestão de qualidade na fabricação de produtos, considerando-se a fabricação 

manual. Foi desenvolvida uma pesquisa de campo, em uma Panificadora localizada em Goiânia que atua 
na comercialização de pães, roscas e quitandas. O objetivo da pesquisa foi propor melhorias na qualidade 

da fabricação. Para o seu desenvolvimento foi utilizada a metodologia de pesquisa exploratória e estudo 

de caso por meio de questionário com perguntas fechadas, aplicando a análise quantitativa dos 

resultados. Com o desenvolvimento do trabalho foi possível identificar a metodologia de trabalho para 
qualidade de produção e atendimento utilizados na Panificadora Center Pães, no setor Green Park situada 

na cidade de Goiânia. 

Palavras-chave: Qualidade. Fabricação manual. Produtos de panificação. 
 

ABSTRACT 

This study refers to quality management in product manufacturing, considering manual manufacturing. 
A field research was carried out in a bakery located in Goiânia that operates in the commercialization of 

breads, donuts and greengrocers. The objective of the research was to propose improvements in the 

quality of manufacture. For its development the methodology of exploratory research and case study 

was used through a questionnaire with closed questions, applying the quantitative analysis of the results. 
With the development of the work it was possible to identify the work methodology for quality of 

production and service used in the Panificadora Center Pães, in the Green Park sector located in the city 

of Goiânia. 
Keywords: Quality. Manual manufacturing. Bakery products. 
 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a temática da qualidade na fabricação de produtos até o atendimento ao 

cliente pela empresa do ramo de panificação, com vista em se tornar mais competitiva e se manter no 

mercado. Teve por objetivo geral demonstrar os pontos positivos e negativos na qualidade para 

fabricação manual de produtos em uma panificadora de Goiânia-GO e por objetivos específicos 

identificar as etapas e estratégias para fabricação dos produtos, analisar os procedimentos utilizados para 

cada etapa de fabricação e verificar aspectos relacionados à qualidade. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com técnica de pesquisa de campo, realizada na 

panificadora Center Pães. A partir dos dados desta pesquisa a panificadora poderá rever seus 

procedimentos e aprimorar, melhorando a qualidade da fabricação das quitandas. A qualidade é de suma 

importância na fabricação de qualquer produto, principalmente quando se diz respeito a alimentos, que 

está relacionada com a satisfação e saúde do cliente. Desse modo, a pesquisa pode ser útil no sentido de 

mostrar os pontos positivos e negativos dos processos existentes na panificadora pesquisada, assim, ao 

analisar a qualidade da higiene em produtos, poderá contribuir tanto para melhoria dentro da empresa 
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quanto para aumentar a satisfação da clientela. 

As panificadoras são unidades produtivas que beneficiam derivados de trigo para o consumo 

da população em geral, independente da classe social e da renda. Elas estão presentes em volume 

considerável na economia brasileira e na vida das pessoas, atuando como um grande empregador e 

produtor de alimentos (DUARTE FILHO, 2002). 

A indústria de panificação brasileira tem um papel fundamental na economia Brasileira e 

segundo o PROPAN (2020), se encontra entre as seis maiores atividades industriais do país.  

 

A QUALIDADE NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 

A qualidade na fabricação de produtos é importante para que qualquer fábrica ou indústria 

ganhe a fidelidade dos seus clientes. Segundo Maximiano (2000, p. 74):  

“[...] a melhoria da qualidade era o caminho para a prosperidade, por meio do aumento da 
produtividade e da redução de custos. Também é uma responsabilidade da organização que 
começa com a identificação da necessidade dos clientes ou consumidores”.  
 

Desse modo, toda empresa que quer crescer deverá para isso ter comprometimento com a 

satisfação e necessidades de seus clientes, investindo em melhorias e na qualidade dos produtos 

fabricados. 

 

CONCEITO DE QUALIDADE  

Desempenho do produto que resulta na satisfação do comprador, livre de deficiência do 

material, a qual evita a não satisfação do cliente (JURAN, 1990). De acordo com Juran, a mercadoria 

que realmente tem qualidade no final satisfará a necessidade do consumidor, tendo em vista que é ele 

que mantém toda empresa, portanto, ele precisa estar contente com a qualidade dos produtos comprados. 

Em uma panificadora não é diferente, os clientes almejam um produto com qualidade e higiene. O 

padeiro deve conhecer e aplicar técnicas de alimentação para que seja livre de toda deficiência ou defeito. 

 

NORMAS PARA QUALIDADE EM PANIFICAÇÃO  

Segundo a resolução n° 90, regulamentada pela ANVISA, no artigo primeiro, aprovar neste 

regulamento técnico a fixação de identidade e qualidade do pão. Esta é uma legislação com parâmetros 

que visa proporcionar qualidade deste alimento tão consumido pelos brasileiros. No tópico 1.1 elenca 

que os objetivos são fixar as características mínimas de qualidade que todos os fabricantes devem 

obedecer. 

Segundo o tópico 4.1 a farinha de trigo é um ingrediente obrigatório, ou outras farinhas que 

contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten e água, e que outros ingredientes são opcionais 

como fibras, sal, açúcar e mel.  

No item 4.2.3.1 o pão pode ser comercializado inteiro, fatiado, a granel ou pré-embalado, ou 

seja, depende da vontade do comerciante. 
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O item 4.2.3.3 visa à questão do transporte do pão até a residência do cliente, as embalagens 

devem ser adequadas a condições previstas de transporte e armazenagem, e devem conferir ao produto 

a proteção necessária. Isto para proporcionar qualidade de atendimento ao cliente e ao produto, 

protegendo a saúde do consumidor. 

 

NORMA REGULAMENTADORA N. 14 - FORNO 

A Lei n. 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, altera o capítulo V do Título II da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), no que diz respeito à Segurança e Medicina do Trabalho. É mais uma 

conquista para os trabalhadores que antigamente não tinham proteção para desenvolver suas atividades, 

onde em alguns casos ocorreram a perda da vida. Mesmo com as normas de segurança muitos 

trabalhadores ainda são vítimas de acidentes, destes, uns morrem e outros ficam deficientes. Vale dizer, 

a legislação referente à segurança e medicina do trabalho veio prevenir a morte e acidentes no ambiente 

laboral. 

A NR n. 14 tem sua existência jurídica assegurada pelos artigos 187 e 188 da consolidação das 

leis trabalhistas, estabelecendo as recomendações técnicas legais pertinentes à construção, operação e a 

manutenção de fornos industriais nos ambientes de panificação.  

Segundo o artigo 188 parágrafo 3º da Lei n. 6.514, os projetos de instalação de caldeiras, fornos 

e recipientes sob pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em 

matéria de segurança do trabalho, a seguir destacados: 

 

CONSTRUÇÃO DO FORNO 

Segundo a NR 14.1 os fornos para serem utilizados em qualquer situação e qualquer local, 

devem ser construídos de maneira sólida, ou seja, firme, sem se remover facilmente evitando algum 

acidente. O revestimento também deve ser de material refratário, que possa refrear o calor radiante para 

não ultrapassar os limites de tolerância que estão estabelecidos para NR 15. Esta é uma medida de 

segurança que visa proteger o trabalhador que trabalha com forno ou próximo. 

INSTALAÇÃO DOS FORNOS 

Segundo NR 14.2 os fornos devem ser instalados em locais adequados, pois não podem ser 

instalados em qualquer lugar, sem uma análise técnica e lógica, o ambiente deve ter um local apropriado, 

oferecendo assim o máximo de segurança e conforto aos trabalhadores. 

Trabalhadores saudáveis e exercendo seu trabalho com conforto e segurança, o efeito será visto 

na qualidade do produto fabricado. Locais de trabalho muito quente e sem conforto podem prejudicar o 

desempenho do trabalhador, causando estresse e preguiça, o que poderia prejudicar a realização de um 

serviço eficaz, e a qualidade dos produtos que são feitos manualmente. 

No item 14.2.1 está escrito que os fornos devem ser instalados de forma a evitar acúmulos de 

gases nocivos e altas temperaturas em áreas vizinhas. Estes gases poderão aquecer muito a temperatura 

e prejudicar a saúde dos padeiros e o auxiliar de cozinha acabando por prejudicar a fabricação do 
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produto. 

Caso seja um forno alto e precise de escada e plataforma, ambos devem ser feitos, de modo a 

garantir aos trabalhadores, que neste caso por serem padarias, seriam os padeiros e auxiliares, execução 

segura de suas tarefas, que é a fabricação de produtos alimentícios manuais. 

Em caso de forno que utilize combustíveis gasosos ou líquidos devem ter sistema de proteção 

para prevenir uma eventual explosão ou incêndio. Um sistema evita o retrocesso da chama. É preciso 

que o empresário invista em segurança e qualidade ambiental, dando base e apoio para o trabalhador. 

Os fornos também devem ser dotados de chaminé que facilitam a livre saída dos gases queimados, de 

acordo com as normas técnicas sobre poluição do ar. 

Para se tratar da qualidade na fabricação de produtos, precisamos observar a qualidade das 

condições dos trabalhadores em relação à segurança e ao meio ambiente. Na norma regulamentadora 14 

está exposto a condições de segurança em locais que usam forno.  Como neste trabalho estamos 

escrevendo sobre qualidade de produtos feitos manualmente e especificamente em padaria. Para garantir 

uma qualidade no produto final, é preciso de bons maquinários, equipamentos e fornos enquadrados 

nesta norma. 

 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE: TIPOS DE CLIENTE 

Para Marques (1997), existem vários tipos de clientes, o cliente externo, o pessoal, o da 

concorrência, o interno, o fiel e o novo. Para ele todos são clientes, o comerciante ou empresário precisa 

dos fornecedores para comprar produtos de qualidade para fabricar produtos de qualidade, precisa dos 

colaboradores para fabricar os produtos e dos clientes externos que são os que compram o produto e dão 

lucro para empresa que é a razão do negócio. Por tanto, todos estes são importantes e merecem respeito 

e consideração.  

Segundo Rodrigues (1998), o cliente é o maior patrimônio de uma empresa. Neste texto o autor 

está tratando do cliente externo, que é realmente o maior patrimônio da empresa, que precisa vender e 

lucrar, para continuar fabricando e crescendo no mercado. 

 

A IMPORTÂNCIA DO BOM ATENDIMENTO 

O atendimento estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o atendente, a 

organização e cliente (CARVALHO, 1999). O atendimento é vital para sobrevivência do comércio, que 

mesmo que tenha produto de grande qualidade precisa de clientes para comprar e consumir. O 

atendimento é elo entre o cliente e a organização, por isso, eles precisam entender a importância de 

oferecer um bom atendimento e se preparar e qualificar para atender bem e com qualidade. 

Abdala (2012), afirma que a qualidade no atendimento é mais importante que o preço do 

produto. Concordo, porque o ser humano é um ser emotivo, se ele for magoado por um atendente, mesmo 

que o produto esteja com um preço baixo, ele vai comprar em outro lugar, onde se sinta melhor atendido. 
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REGRAS PARA O ATENDIMENTO EFICAZ  

 Segundo Marques (1997), os requisitos para um bom atendimento ao cliente, são: conhecer, 

ouvir, falar e perceber. Concordamos com Marques, para atender bem e com qualidade, os atendentes 

devem primeiro conhecer os seus clientes e suas necessidades, tanto de forma coletiva como pessoal, 

por que com o passar do tempo os estabelecimentos vão adquirindo a fidelidade de muitos clientes e 

tendo o atendente à oportunidade de conhecer melhor o gosto dos mesmos e ser criterioso para não o 

perder. 

O atendente deve saber ouvir os clientes para melhor atendê-los. É importante que eles recebam 

atenção e saibam que são importantes para a empresa, que deseja atendê-los bem e com qualidade. Em 

seguida falar com educação e presteza. Mesmo que o atendente tenha que atender um cliente que fala 

muito alto ou nervoso, quem atende deve saber falar com paciência e com um tom de voz adequado e 

por último perceber o que o cliente realmente deseja para que seu desejo seja satisfeito. 

 

ATENDIMENTO EM PANIFICADORAS 

É muito importante para toda empresa fabricar produtos com qualidade, de maneira que agrade 

o cliente e satisfaça suas necessidades, mas, também é importante que este cliente receba um 

atendimento de qualidade e seja fidelizado. Afinal, todos os produtos fabricados com qualidade precisam 

de consumidores. Segundo Abdala (2008), as estatísticas indicam que 90% dos clientes insatisfeitos com 

a empresa nunca mais a procuraram e ainda comentaram a sua experiência negativa com 10 a 17 pessoas 

do seu relacionamento. 

Para que as empresas possam se desenvolver com sucesso, sejam de pequeno ou grande porte, 

precisam estar comprometidas com a qualidade em suas atividades e atendimento aos seus clientes. A 

concorrência está cada vez mais acirrada e os clientes mais exigentes, por isso, toda empresa, para se 

manter no mercado, tem que aprimorar a nova realidade e cuidar melhor dos clientes. Mesmo assim, 

hoje ainda existem muitos clientes sendo mal atendidos diariamente, em lojas, panificadoras e em vários 

estabelecimentos. Acredito que caso os funcionários sejam mal treinados, estejam de mal com a vida, 

descontentes com seus salários e que não conseguem diferenciar as coisas, querem descontar nos 

clientes.  

Em relação a esse tema, Chiavenato (2000, p. 666) descreve que: 

[...] o cliente deve ser a pessoa mais importante da organização. Jamais deve ser tratado como 

importuno ou um receptor passivo dos produtos ou serviços da organização. O que seria de uma 
organização sem os clientes. Uma empresa só pode ser aperfeiçoada à medida que colocar acima 
de tudo seu cliente. 

Desse modo, a satisfação do cliente é de suma importância para o sucesso da empresa. A 

empresa existe para lucrar, porém, a lucratividade vem através do cliente que precisa ser fidelizado e 

esta fidelização será por meio da satisfação das necessidades do cliente. 

No mesmo sentido, Maximiano (apud DEMING, 2000, p. 74) descreve a respeito de 

atendimento a Clientes, afirmando que: 
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A melhoria da qualidade era o caminho para a prosperidade, por meio do aumento da 
produtividade e da redução de custos. Também é uma responsabilidade da organização que 

começa com a identificação da necessidade dos clientes ou consumidores. 
 

Portanto, a qualidade no atendimento gera uma satisfação no cliente, e quando ele precisar 

novamente do produto comprado em um estabelecimento, vai voltar no mesmo lugar ou procurar outro 

de acordo com o atendimento anterior. 

O atendente ou vendedor de uma empresa, no primeiro contato com cliente vende a sua 

imagem, da empresa que trabalha e de toda a organização. A qualidade no atendimento ao cliente é sim 

um assunto importante para ser abordado pela a empresa, pois, não é o cliente que deve adequar a 

empresa mais a empresa aos clientes. 

A qualidade deve ser embutida no produto e serviços de uma panificadora e em qualquer outra 

empresa, com base nos interesses do cliente. Tanto a qualidade na fabricação dos produtos como o 

atendimento dos clientes que irão comprar estes produtos. Mesmo que uma panificadora tenha produtos 

excelentes, com preços muito bons e a qualidade da fabricação dos pães e quitandas sejam ótimos, mas, 

quando o cliente chegar para comprar o atendente ser grosseiro com o cliente e ofendê-lo, certamente 

ele irá comprar em outro lugar. 

Não é necessária alta tecnologia, pequenos detalhes fazem toda a diferença, o atendente deve 

ter bom humor e tratar o cliente com um sorriso, educação, gentileza, um tom de voz pacífica. Cobra 

(2003, p. 1) “o cliente se conquista e se mantém com base na qualidade do atendimento”. O cliente pode 

até chegar a uma panificadora e comprar a primeira vez o produto que precisa, se vai voltar, vai depender 

da qualidade do produto e do atendimento que recebeu.  

De fato, a impressão que temos com um bom atendimento é totalmente oposta ao mau 

atendimento, sentimos até vontade de voltar quando saímos do ambiente. 

 

A QUALIDADE DOS FORNOS NA PANIFICADORA PESQUISADA 

Nota-se que a funcionalidade dos fornos da Panificadora Center Pães é de boa qualidade no 

que acaba resultando em um produto de qualidade diferenciada e com menos defeitos de fabricação do 

que uma máquina de baixa qualidade que resultaria em um atraso no rendimento da preparação das 

massas. De acordo com a pesquisa com o padeiro, mostra-se que ele está satisfeito com as máquinas e 

que a propensão é que ele eleve o seu rendimento, pois o maquinário o auxilia no seu trabalho por ser 

de bom desempenho. 

 

A QUALIDADE NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS  

Foi constatado através da pesquisa efetuada na panificadora que a qualidade na fabricação é 

de nível bom, pois o padeiro se especializou na sua função e sabe operar com destreza o maquinário que 

a panificadora utiliza para a fabricação dos produtos que são postos à venda. Dentre as mais tradicionais 

formas de se conceituar o termo qualidade, pode-se citar Jenkins (1971), que apresentou a qualidade 
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como "o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer", e Juran (1993), que afirmou 

que "qualidade é a adequação ao uso".  

A definição de qualidade apresentada por Falconi (1989) é muito utilizada e sustenta que "a 

qualidade de um produto ou serviço está diretamente ligada à satisfação total do consumidor". Para este 

autor, a satisfação total do consumidor é a base de sustentação da sobrevivência de qualquer empresa. 

Esta satisfação do consumidor, ainda segundo Falconi, deve ser buscada nas duas formas - defensiva e 

ofensiva. A satisfação na forma defensiva se preocupa em eliminar os fatores que desagradam o 

consumidor, através da retroalimentação das informações do mercado e a satisfação na forma ofensiva, 

busca antecipar as necessidades do consumidor e incorporar estes fatores no produto ou serviço. 

 A fabricação de todos os produtos na panificadora em análise é realizada com higiene e com 

os cuidados necessários para garantir ao cliente o máximo de confiança no que está consumindo. 

 

A SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES DOS PRODUTOS 

Foi possível observar através da pesquisa que os clientes estão satisfeitos, pois o 

estabelecimento já trabalha no seu nível máximo e apresenta bons resultados de faturamento e baixa 

rejeição por parte dos clientes no quesito qualidade e paladar dos produtos consumidos, o preço é fator 

condicional para a satisfação do cliente e a panificadora sabe trabalhar bem esse item, pois o seu preço 

é diferenciado e acaba atraindo os clientes para a panificadora. Para Cobra (2003), satisfazer a 

necessidade do consumidor significa descobrir não apenas o que ele quer ou deseja para saciar suas 

necessidades. Pois, a grande maioria das pessoas não sabe exatamente o que quer. O diferencial das 

empresas é a qualidade na prestação de serviços ou produtos, podendo assim satisfazer seus clientes. 

A busca incessante de maneiras de agradar aos consumidores oferecendo produtos e serviços 
para conquistá-los e mantê-los, e obtendo lucro com essa atividade, é o que caracteriza a 
empresa orientada para o mercado que pratica os conceitos de marketing de maneira eficiente 
(SAMARA; BARROS, 1997, p. 2). 

De acordo com Kotler (1998), a satisfação é o resultado do sentimento de ter sido bem atendido 

pelo produto ou serviço que vá além de suas expectativas. A panificadora deve se atentar para mostrar 

ao cliente o que ele ainda não sentiu a necessidade de consumir e oferecer a ele o melhor preço possível. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Método de abordagem utilizado foi o quantitativo, de acordo com Andrade (2003), o método 

quantitativo é mais adequado para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, 

pois utiliza instrumentos estruturados (questionários). Deve ser representativa de um determinado 

universo de modo que seus dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo. Seu 

objetivo é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os resultados são concretos e menos passíveis 

de erros de interpretação. Em muitos casos criam-se índices que podem ser comparados ao longo do 

tempo, permitindo traçar um histórico de informação. 
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Segundo Gil (2002, p. 133): 

 

Muitos estudos de campo possibilitam a análise estatística de dados, sobretudo quando se valem 
de questionários ou formulários para coleta de dados. No entanto, diferentemente dos 
levantamentos, os estudos de campo tendem a utilizar variadas técnicas de coletas de dados. 

 

Mostra-se apropriada quando existe a possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e 

interferências a partir de amostras numéricas, ou busca padrões numéricos relacionados a conceitos 

cotidianos. 

 

MELHORIAS A SEREM IMPLANTADAS 

A empresa em questão deve se atentar para o quesito uso dos EPI 's (Equipamentos de Proteção 

Individual), pois na pesquisa foi constatado que os funcionários utilizam os equipamentos às vezes e não 

diariamente como seria o ideal. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, 

médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, seja eliminando condições inseguras do 

ambiente, seja instruindo ou convencendo as pessoas da utilização de práticas preventivas 

(CHIAVENATO, 2004, p. 352).  

A panificadora está no mercado há 12 anos e conta apenas com três funcionários, ou seja, é 

uma empresa muito pequena e necessita expandir os seus serviços investindo na ampliação do ambiente, 

compra de novos maquinários para que possam oferecer novos produtos e contratação de novos 

empregados para auxiliar na expansão, contratando um funcionário exclusivo para o controle do estoque 

de matéria-prima e de produtos prontos dando fim as falhas no controle de estoque.  

O estabelecimento já é consolidado na região e tem a total abertura por parte dos clientes para 

uma expansão das suas atividades. Outro quesito que se nota relevante na pesquisa é a falta de matéria-

prima relatada pelo padeiro em análise, foi constatado que a ausência de matéria-prima compromete 

severamente o fluxo de fabricação do produto que é todo manual, é necessário que a panificadora tenha 

um estoque mínimo para atuar sem apertos e sem constrangimentos que prejudicam funcionários e 

clientes.  

De acordo com Moura (2010), a Gestão de Estoques trata da administração de estoques em 

empresas que buscam a competitividade, abordando temas chave, para desenvolver o leitor em 

estratégias empresariais. Aborda os conceitos básicos, definindo os diversos tipos de demandas e 

estoques, além dos indicadores relacionados à administração dos estoques que servirão de ferramentas 

para o desenvolvimento dos trabalhos. Logo se conclui que uma boa gestão dos estoques é preceito 

básico para o sucesso na competitiva corrida no mercado de panificação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com a pesquisa realizada na empresa Center Pães ficou evidente, que a falta ou falha 
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no planejamento do estoque pode ocasionar inúmeros prejuízos à empresa, pois não consegue adquirir 

os produtos necessários para formar o estoque mínimo e ter um ambiente de trabalho mais confortável 

e completo para os funcionários e clientes. Com o processo logístico implantado na gestão de estoques, 

poderá reduzir custos, pois comprando a matéria-prima antecipadamente se consegue descontos e 

condições melhores e consequentemente influenciar no lucro e obtenção do controle de estoque 

existente. 

Foi destacado neste estudo como sugestão para a empresa, a criação de um novo cargo 

designado a gerir os estoques da panificadora e ter o controle das matérias-primas para que não faltem 

e que mantenha o controle dos produtos acabados para que não fiquem na prateleira mais do que o tempo 

necessário e que não seja produzido o desnecessário para manter o estabelecimento. 

A presente pesquisa foi de grande relevância para a empresa, pois através da pesquisa foi 

possível obter um olhar clínico a respeito das reais necessidades da empresa e podemos identificar e 

apontar os pontos a serem melhorados e equiparados ao da concorrência. 
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RESUMO 
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) se tornou um assunto bastante abordado nas organizações, por 

ser responsável pela maximização da produtividade dos funcionários. O estudo de caso realizado no 

Centro de Distribuição Domiciliar de Aparecida de Goiânia teve o objetivo de propor um programa de 

QVT que se torne uma ferramenta para os gestores. Identificaram-se vários problemas por meio de uma 
pesquisa que foi aplicada aos funcionários. A análise das respostas possibilitou identificar que há 

insatisfação sobre salários, ambiente de trabalho inadequado, difícil relacionamento entre funcionários 

e a desvalorização dada pela organização e pelos gestores. Foram sugeridas ações embasadas em teorias 
científicas para o melhoramento da QVT no Centro. 

 Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Satisfação. Gestão de Pessoas. 
 

ABSTRACT 
The Quality of Work Life (QWL) has become a topic widely addressed in organizations, as it is 

responsible for maximizing employee productivity. The case study carried out at the Home Distribution 

Center in Aparecida de Goiânia aimed to propose a QWL program that becomes a tool for managers. 
Several problems were identified through a survey that was applied to employees. The analysis of the 

answers made it possible to identify that there is dissatisfaction about salaries, an inadequate work 

environment, a difficult relationship between employees and the devaluation given by the organization 

and the managers. Actions based on scientific theories were suggested to improve QWL in the Center.  
Keywords: Quality of work life. Satisfaction. People management. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) vem crescendo gradativamente no meio 

organizacional. Anteriormente as organizações visavam apenas à produtividade pessoal, sem levar em 

consideração as necessidades de cada funcionário. Foi a partir desta visão que estudiosos ampliaram o 

conceito de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho), obtendo teorias científicas que demonstraram que 

não é somente o salário que motiva o funcionário a produzir mais em sua função, mas também outros 

fatores como a valorização e reconhecimento pelos gestores das atividades desempenhadas. 

Este artigo tem como objetivo propor um programa de Qualidade de Vida no Trabalho no 



 

61 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

Centro de Distribuição Domiciliar de Aparecida de Goiânia (CDD) por ser um tema de muita 

significância no ambiente organizacional, sendo considerada uma ferramenta de grande contribuição 

gerencial.  

De acordo com o estudo de caso realizado foi detectado várias insatisfações dos funcionários, 

e mediante os resultados comprovados foi elaborado o programa QVT (Qualidade de Vida no Trabalho), 

embasados nas várias teorias abordadas neste artigo.  

Diante do que foi explanado, esse artigo justificou-se por haver a necessidade de obtenção de 

dados para avaliação do projeto em Aparecida de Goiânia, apresentando um efeito positivo a população 

que habita na região, pois ao se detectar o que ocasionou o impedimento do aumento da Qualidade de 

Vida, a produtividade dos funcionários e a satisfação dos clientes aumentam.  

No decorrer do artigo ponderam-se quais ações que o CDD (Centro de Distribuição Domiciliar) 

de Aparecida de Goiânia poderá utilizar para a melhoria da Qualidade de Vida no trabalho e se houver 

interesse dos gestores desta unidade em aplicar o programa, acredita que conseguirão aumentar o índice 

de motivação dos seus funcionários elevando a de Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi estudada ao longo dos anos para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e baseando nisso a Gestão de Pessoas aparece para demonstrar às 

organizações a necessidade de se preocupar com os seus funcionários. 

Segundo Gil (2010, p. 17) "Gestão de Pessoas é a função gerencial que visa à cooperação das 

pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto 

individuais.” É importante salientar que os gestores possuem um papel de grande significância para uma 

boa realização das tarefas e metas cobradas aos funcionários. 

Continua Gil (2010, p. 270), “Ao gerente de recursos humanos cabe convencer a alta 

administração de que a qualidade pessoal é a base para qualquer outra qualidade.” É evidente que uma 

pessoa com Qualidade de Vida no Trabalho desenvolve suas tarefas de forma eficiente, maximizando a 

qualidade da produção. É essencial a atualização dos gestores sobre o assunto através de treinamentos 

ou simplesmente uma leitura reflexiva e colocar em prática a importância das pessoas no processo 

produtivo. 

Uma pessoa passa muitas horas do dia em seu ambiente de trabalho. Isso pressupõe que a 

pessoa precisa da organização para sua sustentabilidade, assim como a organização precisa do 

funcionário para o alcance do seu objetivo. (CHIAVENATO, 2004). É mais do que justo o funcionário 

receber demonstrações de satisfações da organização por ser a responsável pelo crescimento da 

organização. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Cada pessoa tem seu jeito de agir e de pensar em relação a determinado assunto. Na atualidade, 

o grande desafio das organizações é conseguir adequar à personalidade dos seus funcionários em sua 

cultura organizacional, o que na maioria das vezes causam conflitos. 

Segundo Chiavenato (2004, p. 164-165), “A cultura organizacional ou cultura corporativa é o 

conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhados 

por todos os membros da organização.” É o modo de pensar da organização. As ações e valores passados 

aos membros da organização. 

Para a adequação do funcionário às culturas organizacionais são necessários vários fatores 

como: identificar de forma clara qual é o objetivo da organização; obter informações dos valores da 

organização; ter a organização como um benefício na vida; mudar em determinadas ações e 

pensamentos.  Esse é o papel dos gestores, comunicarem de forma clara quais as mudanças necessárias 

para cada funcionário e o que esperam deles.  

A grande dificuldade para as organizações é entender que também precisam passar por 

processos de mudanças. O mundo muda a cada momento. Assim comenta Gil (2010, p. 43), “Cabe 

considerar, no entanto, que as empresas que promovem seu ajustamento cultural em relação às mudanças 

ambientais apresentam melhores condições para desenvolver-se quando comparadas às mais rígidas em 

relação aos estímulos externos.” Organizações que não ficam na mesmice e sim inovam é alvo de 

sucesso, pois passam não somente a ditar regras, mas a compreender a individualidade de cada 

funcionário, acarretando na motivação e satisfação do funcionário quanto à organização interferindo de 

modo positivo na Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

QUALIDADE DE VIDA 

Muitos anseiam por uma vida tranquila e de qualidade. A qualidade de vida é buscada de 

diferentes maneiras. Há quem diga que receber um aumento no salário é caminhar para uma qualidade 

de vida. Outros, por possuírem uma jornada de trabalho extensa, desejariam apenas tempo para ficar 

com a família. Passear, viajar para um lugar distante, ter uma vida saudável, conseguir realizar um sonho, 

ser feliz, são conjuntos de itens para obter uma boa qualidade de vida. 

De acordo com Peixoto (1999, p. 50) Quem faz a qualidade da sua vida é você mesmo. É a 

consciência de suas virtudes e fraquezas, a sua busca permanente de melhorar a cada dia.” Melhorar a 

cada dia inclui escolher hábitos alimentares saudáveis para uma boa saúde, realizar exercícios físicos, 

não trabalhar no horário de almoço, planejar o futuro para prevenir ansiedades e estresse. A melhoria da 

qualidade de vida ajuda ao alcance da Qualidade de Vida no Trabalho. Funcionário que esteja bem fora 

do trabalho significa funcionário melhor dentro do trabalho. 

 

SURGIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Em um mundo globalizado e turbulento as organizações visam lucratividade, buscando maior 

empenho e dedicação dos funcionários para a maior produtividade. Descobriram através de estudos 
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científicos que um funcionário pode produzir mais se estiver satisfeito em seu trabalho. Foi a partir deste 

quesito que várias organizações passaram a colocar em prática a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

“As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e tratam seus funcionários como parceiros do 

negócio e fornecedores de competências e não mais como simples empregados contratados.” 

(CHIAVENATO, 2004, p. 8). 

Várias décadas se passaram para o assunto QVT se tornar um tema importante nas 

organizações, e foi em 1950 que Eric Trist iniciou o estudo sobre a QVT. A princípio foi estudado sobre 

a satisfação do funcionário no seu ambiente de trabalho. RODRIGUES (2007). Nesse período as 

organizações começaram a ver o trabalhador como ser humano e não somente como uma máquina 

produtora. Assim comenta Malthus (1946, apud Rodrigues, 2007, p. 26) “O trabalhador vivia em 

condições desumanas. As jornadas de trabalho chegavam a 18 horas diárias.” Depois desse pontapé 

inicial, vários estudiosos colaboraram com o assunto abordando pontos específicos para a melhor QVT 

dos funcionários. 

Para Taylor o funcionário deveria estar desempenhando trabalhos para os quais tivesse 

aptidões naturais e ganhasse o salário proporcional a sua produção. Já para Ford o aumento do 

rendimento produtivo estava relacionado ao ambiente físico do trabalho, tais como local limpo e 

ventilado. (RODRIGUES, 2007). 

Até hoje a QVT é aprimorada em várias organizações que almejam crescimento, pois o maior 

aliado da empresa é o próprio funcionário. 

 

CONCEITOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Com as grandes mudanças que o mundo enfrenta, a QVT é conceituada de diversas maneiras. 

Para Merino (2004, p, 17-18), a QVT “é uma tentativa séria de humanizar, com o intuito de tornar as 

empresas mais produtivas, eficazes e eficientes.” É por meio desse pensamento que várias organizações 

tornaram o trabalho dos funcionários um pouco mais agradável. Passaram a tornar o Recurso Humano 

(RH) um fator de fundamental importância para o desenvolvimento dos processos produtivos na 

organização. 

Gil (2010) relaciona a Gestão de Pessoas (GP) com a Gestão de Qualidade (GQ). Ele realça 

que uma empresa que escolhe focar na GP automaticamente é envolvida na GQ. Enfatiza que a qualidade 

é buscada nas pessoas, ou seja, para a busca da qualidade de qualquer processo na empresa é necessário 

primeiramente focar na valorização dos funcionários e a GP está diretamente ligada a QVT, pois saber 

gerir pessoas é saber lidar com cada pessoa de acordo com sua personalidade, respeitando seus limites 

no trabalho. 

Chiavenato usa o conceito de Louis Davis para detalhar a QVT. Para ele, o conceito de QVT 

“refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores no desempenho de suas 

tarefas.” (CHIAVENATO, 2004, p. 448). Quando se diz respeito à saúde dos trabalhadores, o conceito 

vai além de somente saúde física. Inclui saúde mental, psicológica. Nesse aspecto é importante que as 
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organizações adotem gestão que enfatize a Qualidade de Vida dos funcionários, sabendo valorizar as 

tarefas realizadas, reconhecendo os esforços de cada trabalhador, cuidando do ambiente de trabalho e 

deixando o funcionário ser mais participativo nas decisões da realização de suas tarefas. 

 

MODELOS DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Vários modelos são abordados para definir o que seja QVT. Este artigo demonstrará alguns 

deles para uma melhor clareza do que seja QVT. 

MODELO DE WALTON - 1973 

Para Walton (1973, apud Rodrigues, 2007, p. 81), a “expressão Qualidade de Vida tem sido 

usada com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos, negligenciados 

pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento 

econômico.” Diante deste cenário, Walton (1973) desenvolveu uma pesquisa estabelecendo um modelo 

de QVT com oito critérios nos quais serão descritos a seguir: 

Compensação Adequada e Justa: As pessoas trabalham para serem recompensadas por meio de 

salários. A compensação para ser justa depende da adequação da remuneração ao trabalho (renda 

adequada para suprir as necessidades pessoais e econômicas do funcionário), equidade interna (mesma 

renda entre os funcionários da mesma organização) e equidade externa (sem diferença na renda entre 

funcionários da mesma categoria no mercado de trabalho). 

Condições de Segurança e Saúde do Trabalho: Trata-se do ambiente de trabalho em que o funcionário 

está desempenhando suas funções. Inclui a jornada de trabalho (horas diárias trabalhadas) e ambiente 

físico adequado à saúde e bem-estar (local de trabalho que possua segurança evitando acidentes e 

possíveis doenças). 

Utilização e Desenvolvimento de Capacidade: Oportunidades que os funcionários possuem para 

demonstrar suas aptidões no desempenho de suas atividades diárias. Compreende os seguintes fatores: 

autonomia no trabalho (funcionário ter a liberdade de organizar a execução da sua tarefa); variedade de 

habilidade (utilização das várias aptidões dos funcionários no trabalho); informação da tarefa 

(informação clara e objetiva de todo processo da tarefa a ser realizada); tarefas completas (a tarefa 

realizada é uma parte do processo produtivo ou é uma parte do todo se tornando completa); planejamento 

(se as tarefas são planejadas antes de serem executadas). 

Oportunidade Futura para Crescimento Contínuo e Segurança: Representa a oportunidade que a 

organização oferece a seus funcionários. Apresenta os seguintes indicadores: aplicação respectiva (usar 

as várias habilidades em tarefas futuras); desenvolvimento (crescimento pessoal no campo profissional); 

oportunidade de progresso (possibilidade de desenvolver uma carreira na organização) e segurança 

(possuir um emprego e uma renda segura em relação ao trabalho). 

Integração Social na Organização de Trabalho: Visa minimizar as diferenças entre os funcionários, 

de forma a obter ausência de preconceitos (igualdade de oportunidade independente de raça, cor, 

religião), ausência de estratificação (referente aos níveis hierárquicos), um bom relacionamento entre os 
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funcionários da organização, um bom senso de comunidade (companheirismo entre os funcionários). 

Constitucionalismo: São direitos e deveres que o funcionário possui. Compreende em: respeito às leis 

trabalhistas (cumprir horário de almoço, pagamento de hora-extra, cumprimento da jornada de trabalho); 

direito à privacidade (não expor assuntos pessoais a outros funcionários ou a qualquer que seja); 

liberdade de expressão (expressar opiniões sem ser repreendido). 

O Trabalho e o Espaço Total da Vida: A jornada de trabalho não pode afetar a vida pessoal do 

funcionário absorvendo todo seu tempo, retirando o momento familiar e o momento de lazer. Deve haver 

tempo para outras atividades além do trabalho. 

Relevância Social da Vida no Trabalho: É a forma como a organização é vista pelo funcionário e pela 

população. É a reputação perante a sociedade pelo respeito à sociedade e aos produtos e serviços. 

 

 

MODELO DE HACKMAN & OLDHAM - 1975 

Este modelo baseia-se nas dimensões que o cargo pode afetar na QVT. Hackman e Oldham 

(1975, apud Rodrigues, 2007, p. 117), definiram algumas características que solucionariam a relação 

entre a satisfação das necessidades dos funcionários com a realização das metas da organização. A seguir 

serão citadas e explicadas estas dimensões: 

Variedade de Habilidades: Para realização do trabalho, deve-se requerer uma variedade de tarefas para 

o funcionário demonstrar suas habilidades e talentos na execução dela. 

Identidade da Tarefa: O funcionário deve realizar o trabalho do começo ao fim, conseguindo 

identificar o resultado de sua tarefa executada. 

Significação da Tarefa: É o significado que a realização da tarefa consegue impactar sobre a vida do 

funcionário ou sobre a sociedade. 

Autonomia: A responsabilidade individual que o funcionário possui no planejamento de sua tarefa a ser 

realizada diariamente. 

Feedback Extrínseco: Informação do desempenho do funcionário recebida pelos seus colegas e 

gestores da organização. 

Feedback Intrínseco: Informação do desempenho do funcionário recebida através de sua execução da 

tarefa. 

Interrelacionamento: A realização da tarefa deve possibilitar o contato do funcionário com outras 

pessoas além das que trabalham na organização. 

Significância Percebida do Trabalho: Percepção que o funcionário tem em relação ao seu trabalho, o 

considerando valioso ou não. 

Responsabilidade pelos Resultados do Trabalho: É o quanto o funcionário se sente responsável pela 

realização da tarefa. 

Conhecimento dos Resultados: O conhecimento de forma integral de como o funcionário realiza sua 



 

66 
International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

tarefa. 

Satisfação Geral: A satisfação que o funcionário tem em relação ao seu trabalho. 

Motivação Interna: Quando o funcionário desempenha bem a sua tarefa, o grau de motivação 

individual é positivo, ao contrário de quando desempenha com má qualidade se motivando. 

Satisfação Específica: Outras formas de demonstrar a satisfação do funcionário como: ambiente 

agradável de trabalho, segurança no emprego, boa relação com gestores e supervisores e a oportunidade 

de crescimento dentro da organização. 

Hackman e Oldham definiram este modelo para demonstrar o grau de satisfação que o 

funcionário terá quando conhecido e efetuado os itens acima demonstrados, influenciando de forma 

significativa a QVT. 

MODELO DE WESTLEY -  1979 

Existem quatro obstáculos a QVT segundo Westley (1979, apud Rodrigues, 2007): 

Sociológico: Problemas sociológicos trariam como consequência a anomia, que é a falta de 

envolvimento do funcionário. Uma solução seria a responsabilidade atribuída ao funcionário e sua 

valorização.  

Psicológico: A alienação é uma consequência de um problema psicológico. Westley (1979, apud 

Rodrigues, 2007, p. 86), define “a alienação como um desinteresse entre o trabalho e o próprio ser''. O 

enriquecimento da tarefa como: desenvolvimento pessoal e profissional, variedade de tarefas, são pontos 

que ajudam a solucionar este problema. 

Político: A concentração de poder causaria insegurança do funcionário em relação a seu trabalho. Uma 

questão que ajudaria a resolver este problema seria a interação sindical e a participação dos funcionários 

nas decisões. 

Econômico: A injustiça é a consequência desse problema, refletindo em um sentimento de remuneração 

inadequada. A PLR (Participação do Lucro Recebido) justa seria um fator de resolução deste problema. 

Westley estabeleceu este modelo para identificar o problema e proporcionar possíveis soluções 

humanizando o trabalho nas organizações. 

 

MODELO DE DAVIS & WERTHER - 1983 

Davis e Werther (1983, apud Rodrigues, 2007) afirma que a natureza do cargo influencia na 

QVT dos funcionários. Davis e Werther divide o projeto de cargo em três aspectos: 

Aspecto Organizacional: Enfatiza a eficiência que é alcançada pela especialização. Fluxo de trabalho 

(influenciada pelo produto e serviço), práticas de trabalho (enquadra cada tarefa em seu respectivo cargo 

poupando tempo e esforço do funcionário), são métodos analisados pela especialização do funcionário. 

Aspecto Ambiental: É a análise das habilidades e as expectativas sociais dos funcionários. A habilidade 

se refere às aspirações que o funcionário possui em relação ao cargo e a expectativa social depende de 

cada funcionário. 
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Aspecto Comportamental: Refere-se a quatro dimensões: autonomia (quando funcionário tem o poder 

de administrar suas tarefas); variedade (diferentes habilidades para execução da tarefa); identidade de 

tarefa (realizar a tarefa por completo) e retroinformação (feedback do desempenho da tarefa). 

Davis e Werther dividiram o modelo nesses aspectos para estudar a satisfação do funcionário 

em seu cargo, conseguindo chegar ao desenvolvimento da QVT. 

MODELO DE NADLER E LAWLER - 1983 

Segundo Nadler e Lawler (1983, apud Chiavenato, 2004), quatro dimensões influenciam a 

QVT: 

A participação dos Funcionários: São as decisões que os funcionários podem tomar junto à gestão da 

organização. 

Projeto do Cargo: Variedade e desenvolvimento profissional do funcionário, ou seja, a reestruturação 

do trabalho. 

Inovação no Sistema de Recompensa: Focaliza a minimização das diferenças salariais entre os 

funcionários. 

Melhoria no Ambiente de Trabalho: São necessárias mudanças no aspecto físico da organização, 

deslocamento do local de trabalho e flexibilidade no horário. São alguns desses aspectos. 

Nadler e Lawler prescreveram essas dimensões para demonstrar para as organizações a 

necessidade de valorização do funcionário em relação às suas opiniões e desenvolvimento produtivo em 

ambiente de trabalho com qualidade. 

 

A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

O ambiente de trabalho interfere na qualidade de vida no trabalho. As organizações pressionam 

os funcionários para o aumento da produtividade em menor tempo. Essa performance ocasiona doenças, 

tanto físicas como psicológicas. Funcionários que trabalham além da jornada de trabalho, que sofrem 

pressão constantemente para alcançar metas, que submetem além dos seus limites, estão propensos a 

adquirirem doenças como LER (Lesão por Esforços Repetitivos), hérnia de disco, fadiga muscular, 

estresse, depressão, afetando de modo significativo à QVT desse funcionário. 

Para Chiavenato (2004) a higiene do trabalho diz respeito às condições do ambiente 

organizacional, podendo influenciar tanto na saúde física como na saúde mental do funcionário.  

A saúde física está relacionada à exposição do organismo humano aos agentes que podem 

modificar o local de trabalho, como a luminosidade, a ventilação no nível adequado de temperatura, a 

diminuição de ruídos que afetam a audição ou concentração do funcionário. 

 A saúde mental é o bom relacionamento com as pessoas, um gerente que deixa os funcionários 

participarem das decisões no trabalho, a realização da tarefa de maneira agradável e a diminuição de 

ações que acarretam ao desgaste mental e emocional do funcionário.  

Um fator que leva os funcionários ao desgaste mental é o estresse e o que leva a uma pessoa a 

ficar estressada são vários fatores como ressalta Chiavenato (2004, p. 433) “O autoritarismo do chefe, a 
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desconfiança, a pressão das exigências e cobranças, o cumprimento do horário de trabalho, a chateza e 

monotonia de certas tarefas, o baixo astral dos colegas [...]” Além do ambiente de trabalho se tornar 

desagradável, a insatisfação do funcionário aumenta, diminuindo a QVT. 

Chiavenato (2004, p. 433) continua descrevendo ações que levam ao estresse: “[...] sobrecarga 

de atividade, pressão de tempo e urgência, relações problemáticas com chefes ou clientes que provocam 

reações como nervosismo, inquietude, tensão etc.” Um ambiente saudável significa trabalhar bem e 

tranquilo. O gerente tem a incumbência de cuidar do estado físico e psicológico de seus funcionários, 

podendo ajudá-lo a desempenhar seu trabalho. 

Quando a organização não se preocupa com a saúde de seus funcionários pode ocorrer várias 

consequências como afirma Chiavenato (2004, p. 432) “[...] aumento de pagamentos por indenização, 

aumento dos afastamentos por doença, aumento dos custos de seguros, aumento do absenteísmo e 

rotatividade do pessoal, baixa produtividade e baixa qualidade, além de pressões sindicais.” 

 A insatisfação do funcionário pode acarretar doenças, levando ao absenteísmo, ou até mesmo 

a greves que são motivadas por más condições de trabalho, excesso de serviços, avaliação de 

produtividade inadequada. Uma boa saúde leva o funcionário a trabalhar melhor, produzir mais e 

aumentando a QVT. 

 

MOTIVAÇÃO 

As organizações estão mais competitivas. É difícil manter todos os funcionários motivados, 

mas não é impossível. Basta o todo desejar e empenhar para alcançar o nível mais elevado de satisfação. 

O grande problema enfrentado são as diferenças de personalidades que cada funcionário possui, 

dificultando a realização de algum programa que a organização deseja implantar. 

Conforme Gil (2010, p. 202) a “Motivação é a força que estimula as pessoas a agir.” Continua 

afirmando: "Na verdade, motivação é consequência de necessidades não satisfeitas.” Enquanto um 

funcionário não conseguir chegar a seu objetivo, ele não se sentirá motivado. Ele buscará de alguma 

outra forma alcançar o que tanto almeja. 

Archer (1990, apud Gil, 2010, p. 202) acredita que “Não podem, portanto, os gerentes colocar 

necessidades nas pessoas. Isso significa que os gerentes não são capazes de motivar, mas de satisfazer 

às necessidades humanas ou contradizê-las." Os gerentes não motivam os funcionários, mas sim os 

ajudam a chegarem a suas satisfações, tornando-os motivados.  

Já para Franco (2003, p. 39), “O endereço da motivação perdida, quase sempre, está na 

liderança.” Ele ressalta este ponto de vista revelando que são os líderes responsáveis por tornarem os 

funcionários mais ou menos motivados. 

Vários itens influenciam a motivação. Serão descritos neste artigo alguns que estão 

relacionados com a QVT: 

Os benefícios: São remunerações pagas de forma indireta como: PLR (Participação do Lucro Recebido), 

bônus, seguro de vida, planos de aposentadoria, plano odontológico.  
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Para Aquino (1979, p. 192, apud Moretti, 2007, p. 33,), “no Brasil a assistência médica 

constitui o benefício de melhor aceitação, seguido pela ajuda à refeição e transportes.” As áreas mais 

importantes para as pessoas são assuntos referentes à saúde e alimentação. Os benefícios contribuem 

para enriquecer a remuneração, apesar de não serem constatadas na folha de pagamento como salário. 

Valorização: O funcionário precisa se sentir um membro útil e aceito na organização. Conforme Weiss 

(1991, p. 32 apud Moretti, 2007, p. 4), “As pessoas trabalham por recompensas. Essas não precisam ser 

tangíveis, como dinheiro. Podem ser intangíveis, como no caso de deixar um funcionário ser líder de um 

grupo.” Nem sempre a remuneração é o mais importante para uma pessoa, mas sim o simples 

reconhecimento de suas ações, a autonomia para exercer seu trabalho. 

METODOLOGIA 

Este artigo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica, utilizando-se de variados autores 

que relatam sobre o assunto QVT. Foi utilizada também a pesquisa de campo para assumir a forma de 

um estudo de caso. Assim como diz Andrade (2007, p. 117), “A pesquisa de campo assim é denominada 

porque a coleta de dados é efetuada “em campo”, onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, uma 

vez que não há interferência do pesquisador sobre eles.” 

Realizou-se a coleta de dados por meio de questionário contendo onze perguntas objetivas de 

marcação objetiva (sim ou não). Foram estudados e analisados os dados coletados e esboçados em 

gráficos para melhor visualização de todas as perguntas compostas no questionário. 

O questionário foi aplicado e recolhido no dia 29 de Abril de 2013. Participaram todos os 45 

funcionários do CDD (Centro de Distribuição Domiciliar), compondo 1 gerente, 2 supervisores, 1 OTT 

(Operador de Triagem e Transbordo), 1 telemático e 40 carteiros. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O CDD de Aparecida de Goiânia localiza-se na Avenida Independência, Quadra 14, Lote 7-8, 

Bairro Village Garavelo. O imóvel onde está lotado o CDD não corresponde a um patrimônio da ECT 

(Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) por ser alugado há mais de 10 anos. O CDD atua no ramo 

de prestação de serviços, realizando entregas de correspondências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O mundo VUCA (Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo), exige cada vez mais das 

disponibilidades de tempo das pessoas. A oportunidade de realização de outras atividades como o 

simples fato de não trabalhar ou de lazer são deixados de lado. A chance de união e tempo com a família 

fica escassa. Os lares e saúdes são desfeitos e destruídos prejudicando de um modo significativo a QVT. 
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O artigo conseguiu detectar por meio da pesquisa de campo os possíveis problemas que estão 

atrapalhando o desenvolvimento da QVT no CDD de Aparecida de Goiânia. 

Um dos problemas enfrentados é a insatisfação salarial, que acarreta desmotivação da maior 

parte dos funcionários. Uma ação proposta seria a conscientização da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT) quanto aos anos de defasagem salarial e fazer um acordo justo junto ao Sindicato na 

campanha salarial. As greves anuais são resultadas de acordos insatisfatórios. 

O relacionamento interpessoal está desagradável e o grau de competição entre os funcionários 

está elevado, demonstrando as prioridades dadas para alguns dos funcionários. A proposta de melhoria 

é o tratamento de igual maneira para todos os funcionários, independentemente de serem amigos ou não, 

e a visualização da real situação de cada funcionário sem se deixar influenciar pelos funcionários que 

ocasionam desavenças. A não aceitação de certas brincadeiras que ferem os funcionários pode contribuir 

para melhorar o relacionamento entre as pessoas que compõem o CDD de Aparecida de Goiânia 

formando uma forte equipe de trabalho. 

De acordo com o questionário, a doença está presente na maioria dos funcionários. Percebem-

se pela sobrecarga de trabalho, atividades repetitivas, excessivas horas extras trabalhadas e a existência 

das várias reabilitações de funcionários. A solução encontrada é a contratação de carteiros e 

redistritamento (atualização da divisão dos distritos de acordo com o crescimento da região), diminuindo 

os esforços de trabalho e a carga de trabalho. A ECT é responsável pela contratação e confirmação de 

redistritamento, não cabendo, portanto, ao CDD esta responsabilidade. Algumas medidas preventivas 

que os gestores do CDD podem utilizar são a ginástica laboral diária e realizada antes do início das 

atividades de trabalho, a reforma do ambiente físico, uma área de descanso ou dormitório, palestra sobre 

alimentação saudável e incentivar ao exercício físico. Essas ações diminuem os riscos de doenças e 

aumenta a QVT. 

O último indicativo de problema no CDD é a não valorização dada aos funcionários. A 

realização das ações descritas anteriormente, oportunidades concretas e visíveis de planos de carreiras 

demonstrariam o quanto a organização valoriza o seu funcionário. 

Se houver interesse na aplicação do programa proposto, o grau de motivação e satisfação dos 

funcionários irá aumentar juntamente com a produção e lucratividade da organização. Funcionários 

felizes e de bem com a organização trabalham mais animados e comprometidos. 
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RESUMO 

O presente estudo contempla a conceituação do clima e da cultura organizacional e como eles geram o 

impacto nas variáveis da empresa, especialmente quando elas referenda a satisfação do cliente e do 
colaborador. A relevância do tema é pelo impacto determinante que esses conceitos apresentam pela 

escala de motivação, envolvimento e satisfação que correspondem a uma cultura de inovação da 

organização para com o atendimento do seu público. Baixos índices de satisfação podem evidenciar que 

o clima e a cultura organizacional prescindem de mais compromisso da organização com os seus clientes 
e colaboradores, observando o nível de condições de trabalho dentre outros fatores os quais norteiam a 

relação dos participantes com processos de assimilação, padrões que podem ser revistos e hábitos. Essas 

vertentes, se fragilizadas, deixam de colaborar com a potencialização dos pontos fortes que a 
organização pode espelhar para o mercado. O objetivo do presente estudo é estudar os conceitos de 

clima e de cultura organizacional, como eles se inter-relacionam e de que forma podem impactar na 

imagem da empresa no seu nicho de atuação. A metodologia é qualitativa com estudo de referencial 
teórico e buscar-se-ão estratégias que as empresas estão adotando durante a pandemia do Coronavírus 

para investir na satisfação do cliente. 

Palavras-chave: Satisfação. Cliente. Pandemia 

 

ABSTRACT 

The present study contemplates the conceptualization of the organizational climate and culture and how 

they generate the impact on the company's variables, especially when they refer to customer and 
employee satisfaction. The relevance of the theme is due to the determinant impact that these concepts 

have due to the scale of motivation, involvement and satisfaction that correspond to a culture of 

innovation of the organization towards serving its public. Low satisfaction rates can show that the 
organizational climate and culture do not require more commitment from the organization to its 

customers and employees, observing the level of working conditions among other factors that guide the 

relationship of participants with assimilation processes, patterns that can be reviewed and habits. These 

strands, if weakened, fail to collaborate with the strengthening of the strengths that the organization can 
mirror to the market. The purpose of this study is to study the concepts of climate and organizational 

culture, how they are interrelated and how they can impact the company's image in its niche. The 

methodology is qualitative with a theoretical reference study and strategies that companies are adopting 
during the Coronavirus pandemic will be sought to invest in customer satisfaction. 

Keywords: Satisfaction. Pandemy. Coronavirus 

 

INTRODUÇÃO 
Cultura e clima organizacional pressupõe uma interação a qual irá delinear todo o processo de 

atendimento ao cliente e a busca de sua satisfação. Em percurso simplista, se a empresa investe em 

satisfação do colaborador ele investe, por conseguinte na imagem da empresa no mercado porque ela 

conseguirá também abarcar um bom nível de satisfação do cliente. 

O ambiente organizacional é onde está sendo gestado o processo de atividade intervencionado 

pelas relações humanas e como que as companhias emanam as suas regras, como elas criam valores em 

sua organização a qual está no mercado, buscando a liderança no seu atendimento mediante aos demais 
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concorrentes. Ao longo dos seus anos de atuação, a empresa tem padrões, hábitos, valores e formas de 

compartilhar a sua identidade que reúnem vários conjuntos de percepções em ambiente de trabalho. 

Essas percepções constroem relações e estabelecem na organização entre conceitos e abordagens 

específicos ao atendimento de sua clientela. 

Os avanços da tecnologia dos últimos anos impeliu a organização a criar a sua presença também 

nas mídias e em canais de atendimento digitais. Esses avanços são consequências da globalização e 

trouxeram para a organização novas dimensões socioculturais. A rotina dos trabalhadores e as formas 

deles trabalharem foram influenciados pela tecnologia e pelo adventos das mídias sociais porque, não 

somente se criara a presença das empresas na internet como também a identidade digital de cada cidadão. 

O objetivo dessa pesquisa é compreender como que a cultura e o clima organizacional se inter-

relacionam hoje, nesse cenário. 

Justifica-se o estudo pelo momento de crise que as empresas atravessa com a pandemia do 

coronavírus e como que elas têm investido no engajamento do colaborador e no atendimento ao seu 

cliente para resultar em um processo de satisfação sem que tenha déficit de resultados. A hipótese a ser 

trabalhada é considerar como que esses profissionais têm atendido as suas demandas, com 

reconfigurações de equipe, convívio social remodelado e atendimento home office. As suas atividades 

profissionais tiveram mudanças consideráveis de rotina, pelo espaço, pelo contato remoto com a sua 

equipe e a ameaça do desvinculo com a empresa. O problema da pesquisa centra-se na seguinte pergunta: 

Como a organização investe na cultura e no clima organizacional durante a pandemia para engajar o 

colaborador e manter a satisfação do cliente? 

 

A CULTURA ORGANIZACIONAL: PRESSUPOSTOS INICIAIS 

A cultura organizacional refere-se a um processo que, além de moldar a identidade do processo 

de trabalho daquele ambiente corporativo, reflete-se como um processo de aprendizagem que 

institucionaliza formas de trabalho e como os padrões de comportamento, padrões, crenças vão sendo a 

ela conferidos (BURKE, 1997). 

Nessas trilhas, a empresa vai criando seus próprios processos e uma cultura própria que a 

diferenciam de outras organizações do mesmo nicho e mercado. Os sistemas que a empresa vai 

implantando em sua comunidade são responsáveis pela sua integração, pela sua forma de se diferenciar 

das demais e como que elas dão sentido ao seu produto. Nesse âmbito, a interveniência se entrelaça com 

várias partilhas que são presentes na organização. Frost et al (2004) cita três perspectivas as quais irão 

consolidar a cultura de uma organização: a perspectiva integradora; a perspectiva diferenciadora, a 

perspectiva fragmentadora. Essa são, para os autores, as dimensões que caracterizam um processo 

funcional na ótica da cultura da empresa. 

Sob esse prisma, Schein (1990) fala que a cultura organizacional fora diretamente impactada 

pela globalização e que essa fato lhe ampliou a perspectiva integradora, expressando novas formas de 

padronizar processos e de articular elementos culturais. Ele diz que a cultura organizacional é 
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fundamental para o funcionamento de todas as etapas da empresa e que a integração é um elemento que 

redimensiona tecnologia, comportamento, instruções face a novos equipamentos os quais podem reduzir 

as etapas do processo de produção dentre outros. 

Contudo, nessa dimensão integradora é mister compreender que há de se diferenciar padrões em 

uma cultura cada vez mais holística pela padronização. A perspectiva desse diferenciamento reflete na 

imagem da empresa no mercado. Burke (1987) fala que a imagem da empresa é a representação direta 

de sua mentalidade coletiva, como os grupos se articulam e como eles se posicionam e em sua 

diversidade cultural. 

Frost et al (2004) concebe várias vertentes que podem arraigar dimensões importantes do 

processo cultural da empresa. Uma delas é a questão do poder e como que essa instância é concebida 

pelos colaboradoras da organização. O poder tem uma representação para o desempenho dos 

funcionários, traz á tona conceitos de formalidade e de informalidade e de como ele se vê nas relações 

hierárquicas da empresa e essa é uma das questões pelas quais o autor enfatiza o conceito de 

paternalismo e de níveis de igualdade e desigualdade. Suserania e vassalagem são termos presentes na 

cultura da empresa, influenciando no desempenho dos colaboradores, na sua tolerância às normas, na 

disposição do desempenho de tarefas. 

Schein (1990) fala que a cultura simboliza um conjunto de experiências daquela organização, a 

forma com ela aprende e como ele dá relevância à conjuntura dos seus processos. Essa perspectiva 

retrata a dinâmica de valores que ela reúne quando desenvolve o seu próprio padrão cultural. O autor 

também fala que a cultura organização é a que gera artifícios de sobrevivência ao passo que propõe 

sempre atualizações de competências para que a empresa se adapte ao mercado, reavalie a sua 

identidade, a sua importância, como ela congrega os seus membros e percebe as inovações em múltiplos 

ambientes. 

Burke (1997) enumera alguns fatores que são primordiais para a variação da cultura 

organizacional. Por meio dela se mensuram: excelência de projetos, inovações, mudanças, 

reestruturações, planejamentos estratégicos com as interfaces dos processos de decisão, hierarquia de 

poder, satisfação do cliente e comprometimento da organização com o que escoa para o mercado. Essa 

multiplicidade de fatores e de vertentes salientam a importância das práticas intrínsecas à cultura 

organizacional. 

Frost et al (2004) define a cultura organizacional como o DNA da empresa. Ela tem o 

perfilamento comportamental enraizado em seu valores, na forma como ele agrega as crenças, as normas 

e o padrões. A perspectiva partilhada através dos processos e valores da empresa é interiorizada em sua 

identidade, na forma como ela agrega as ideologias e desempenha as suas funções. Todos esses 

pressupostos geram impacto nos funcionários e nos consumidores e como o vínculo dessa cultura 

organizacional repercutirá na satisfação dos clientes. 

As empresas, atualmente, enfrentam um período em que a sua cultura está sendo revista, reavaliada com 

implantação de novos padrões em resultado da crise gerada pela pandemia. O elemento adaptabilidade 
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tem se constituído um termômetro para que as práticas que embasam a cultura organizacional sejam 

remodeladas para continuar as suas atividades, realizar parcerias e atrair clientes que procuram a 

satisfação no consumo de produtos diversificado que representem o momento que eles estão passando. 

Sengue (2004, p. 43) fala que esse processo de reavaliação da práticas presentes na cultura 

organizacional são, na verdade um momento de aprendizagem contínua em que se observam o que se 

reterá para a implantação de novas políticas e formas de se comportar no mercado. 

As organizações que aprendem são aqueles nas quais as pessoas expandem continuamente a sua 
capacidade de criar resultados que realmente desejam, onde se estimulam padrões de 
pensamentos, novos e abrangentes, aspirações coletivas que ganham a liberdade para aprenderem 
juntas e continuamente.(SENGUE, 2004) 

É patente que o momento atual é de extrema complexidade, contudo as organizações que já 

propunham em suas metas a reavaliação contínua dos seus processos, puderam alinhas novas estratégias, 

com ferramentas e ativos que tinham disponíveis. 

O CLIMA ORGANIZACIONAL: PRESSUPOSTOS INICIAIS 

É essa aprendizagem gera novas experiências que se revestem de novos desafios. Elas intercala 

determinantes que estão no processo de organização – e reorganização interna – da gestão a qual difunde 

novos processos de mudança. 

Esses determinantes dos climas são vistos em Burke (1997) que cita expectativas, atitudes, resultados e 

como que cada um dos colaboradores se comportam mediante essas mensurações. O decurso da vivência 

na organização produz relações entre os indivíduos e talvez essa interação gere um déficit social 

pertinente junto ás metas que a empresa precisa alcançar. Todavia, continuam formando o clima e os 

impactos que se revestem de fatores motivadores para que cada índice de desempenho. Frost et al (2004) 

prescrevem que o clima da empresa não é retratável ou seja, não é possível delimitar os seus elementos 

com tanta propriedade porque eles transparecem mais no resultado alcançado por cada a equipe. Eles 

também aduzem que a interação é um elemento importante para que essas empresas possam alcançar 

seus índices positivos no clima organizacional, entretanto a cada processo há um elemento distinto. 

O ambiente em si é um elemento incisivo e determinante e o fato de vários prismas coexistirem 

nesse ambiente faz com que os elementos cruciais que determinariam um índice positivo de clima não 

sejam tão evidentes. O ambiente é formado por fatores psicológicos, por fatores emocionais, dentre 

outros. E cada um deles tem um participação. O comportamento do indivíduo, para Schein (1990) adere 

a índices que se vinculam ao clima. A persistência, a motivação mesclam abordagens emocionais e 

psicológicas as quais resultam observância de comportamento e políticas entre os membros. 

A estrutura da organização sugere condições para o trabalho e para a participação do funcionário 

nesse ambiente, portanto, há uma percepção física que contribui para interfaces desse comportamento 

dos colaboradores e a construção permanente de uma interação positiva entre sujeitos. Mais uma vez de 

conjectura como as estruturas organizacionais aderem à dinâmica do novo normal, de forma que a 

melhoria dos processos gere impacto significativo nos índices do clima de empresa. 
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Assim como a cultura organizacional é um processo em que se demandam aprendizagem de 

acordo com elementos de adaptabilidade importantes para a participação da empresa no mercado, o 

clima organizacional é uma construção de mesmo modo. Ele conta com os sujeitos e com as suas 

percepções. É importam a empresa sempre motivar caminhos para o consenso, pois este, além de ser 

uma ferramenta democrática, sugere que a perspectiva do colaborador em relação às duas hierarquias 

possam consubstanciar a construção operacional de um ambiente. (Sengue, 2004). 

O redirecionamento desse colaborador através dos caminhos propostos pela organização, 

sugerem que ele seja parte das construções de um ambiente psicossocialmente saudável onde 

preponderam o bom funcionamentos e o empenho da organização para garantir a eficácia 

organizacional. A partilha dessa percepção é uma construção a qual incide diretamente no clima e 

contextualiza os resultados organizacionais. Neves (2000) refere-se a quatro pilares presentes no 

ambiente organizacional: a primeira é a essência e os valores da própria organização, a segunda é a 

abordagem psicológica, a terceira é a abordagem psicossocial e a quarta é a cultura organizacional. As 

quatro são interfaces do clima e das características que ele manifestará durante a interação, integração e 

os fatores que influenciam para que os eventos organizacionais possam ser relevantes para a empresa. 

Burke (1997) remete a essa confluência transpondo-a em níveis: o individual, o grupal, o da 

organização em sua coletividade e da organização como o atributo da sua natureza de missão e de 

valores. As relações interpessoais, certamente, irão compor o clima organizacional em sua dimensão 

física. Todavia, em tempos em que o trabalho remoto tem sido a composição desse clima organizacional, 

gerando novas expectativas para os seus colaboradores. Logo, há uma dimensão da empresa sem essas 

inter-relações físicas e esses dois ambientes, o remoto e o presencial, formam uma nova dimensão que 

estrutura as novas reorientações. 

A autonomia individual, a estrutura física e a motivação para o alcance de metas são a base para 

a presença ou ausência de harmonia, liderança, apoio e como que os colaboradores cooperam com o 

clima organizacional. A estrutura representa a descrição das tarefas que determinada equipe para a 

efetivação das suas ações e para a execução de um processo organizacional que está equiparado às metas 

que a gestão estabelece e gere enquanto as variáveis comportamentais que estão presentes clima. 

O clima organizacional é produto de várias vertentes as quais direcionam como a empresa irá produzir 

em acordo com as suas políticas internas para que se eleve o nível de satisfação, facilitado pelas relações 

humanas. Por fim, Chiavenato (2010, p. 56) fala que o clima organizacional: 

constitui o meio interno e ou a atmosfera psicológica característica de cada organização. O clima 
organizacional está ligado ao moral e à satisfação das necessidades dos participantes e pode ser 
saudável ou doentio, pode ser quente ou rio, negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, 
dependendo de como os participantes se sentem em relação à organização. O conceito de clima 

organizacional envolve fatores estruturais, como tipo de organização, tecnologia utilizada, política 
a companhia, metas operacionais, regulamentos internos além de atitudes e comportamentos 
internos, além de atitudes e comportamentos sociais que são encorajados ou sancionados através 
dos fatores sociais. (CHIAVENATO, 2010,p.56) 

Chiavenato (2010) cita vários aspectos do clima organizacional sempre interligados aos fatores 

emocionais. 
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Cultura e clima organizacional na pandemia 

Em um momento que as empresas tiveram que suscitar estratégias para se adaptarem ao trabalho remoto 

e à forma de manter as suas equipes atuando, novos processo de decisão foram abertos e interferiram 

nas relações sociais, no ambiente em todos os elementos que corroboram para a manutenção do clima e 

da cultura organizacional. 

A cultura organizacional estrutura-se no alinhamento com os profissionais e colaboradores. Nessa 

prospectiva, entende-se que, durante a pandemia, muitas rotinas desse profissional mudaram e aderir ao 

home office, com as implicações domésticas impactou a cultura da organizacional. O tempo no seu 

trabalho remoto vivenciado em sua própria residência revela que o profissional começa a ter que 

administrar melhor sua rotina. A comunicação interna precisou ser fortalecida para que não se corresse, 

portanto, o risco de uma descentralização de informação uma vez que, mudando o ambiente, mudam-se 

percepções desse profissional. 

Outro fator que influenciou cultura e clima foi como que o trabalhador começou a delimitar a sua rotina 

pelos canais de comunicação uma vez a comunicação interna teve seu redimensionamento. Nisso 

incluem as reuniões, os canais, novas plataformas. 

Tendo em vista que a rotina é mudada, entende-se que os espaços em que esses colaboradores atuam na 

modalidade remota podem ter interferências de produtividade e gerar fatores de desconfiança que 

repercutem no clima organizacional de forma negativa. A cultura organizacional tem gerado impacto no 

seu colaborador com a cultura do cuidado, do bem-estar e irradiando a ideia de que a qualidade de saúde, 

proteção e afins durante a pandemia tem sido uma política que amplia a satisfação dos colaboradores 

em uma época de muitas expectativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura e clima organizacional se inter-relacionam de forma a garantir os processos que 

acontecem no ambiente de trabalho. A satisfação ou a insatisfação do cliente é um reflexo do clima 

organizacional cujos propagadores são colaboradores da empresa, os quais podem protagonizar atitudes 

favoráveis ou não ao ambiente. 

A cultura organizacional apareceu como um dos pilares que favorecem ao clima e são a engrenagem da 

organização quando este tem a seu favor o comprometimento e esforços dos trabalhadores. 

Durante a pandemia, a satisfação organizacional é contributo para o clima e sempre gera a 

possibilidade de intervir de forma positiva na produção da equipe. Durante a pandemia, o trabalho 

remoto foi importante ambiente de produção e isso gerou fatores nem sempre promotores de um 

balanceamento de satisfação organizacional porque exigiu do colaborador autonomia. 
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