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RESUMO 
 

O estudo teve por objetivo investigar o nível de engajamento de uma empresa em 
processo de transformação da cultura organizacional. Mais especificamente, 
entender como se desenvolveu e evoluiu, além de mensurar o engajamento dos 
colaboradores no ambiente corporativo. Propomos para isso, o uso da Escala de 
Engajamento no Trabalho (EEGT) – ferramenta com comprovação científica - para 
verificar o escore médio e identificar a realidade da empresa via construtos do Fator 
1 e Fator 2, dados esses validados através da identificação do perfil médio dos 
profissionais. A situação organizacional foi estudada por meio da aplicação de 
formulário junto a uma amostra de 207 profissionais com base no gênero, faixa 
etária, escolaridade, regime de contrato, cargo, tempo na empresa, área de lotação 
e unidade de trabalho. As análises mostraram que o engajamento está relacionado 
às questões emocionais particulares de cada professional. Conforme a ferramenta 
usada para mensurar o nível de engajamento da empresa, foram analisadas 
questões relacionadas ao sentimento dos respondentes em relação à energia, 
concentração, vigor, disposição, separação dos problemas pessoais durante o 
expediente, foco nas atividades desenvolvidas, sensação de fortalecimento e 
renovação no ambiente de trabalho mediante as tarefas realizadas na organização. 
Os resultados da pesquisa apontaram os fatores que podem interferir no 
engajamento profissional, ressaltando a relevância de investimentos por parte das 
empresas nesta área. Deste modo, o engajamento passa a ser visto sob um aspecto 
mais técnico sendo inclusive, vinculado às questões individuais dos colaboradores 
de uma empresa. E, muito embora, tenha sido possível traçar o perfil ideal do 
profissional engajado, por meio do cruzamento de dados resultados da pesquisa, 
nenhuma combinação condiz à realidade práticas. Consequentemente, é validada a 
trajetória obrigatória de toda e qualquer empresa de avaliar e fomentar ações 
contínuas em busca desse objetivo. Da mesma forma, também é apontada a 
necessidade de rever estratégias para oportunizar a identificação mais positiva de 
cada profissional dentro da organização e construir uma cultura organizacional 
efetiva. Seja em relação ao propósito da empresa em que o colaborador atua, seja 
perante as atividades desenvolvidas, quanto a respeito de si mesmo.  
 
Palavras-chave: Engajamento no trabalho. Gestão de pessoas. Indivíduo-
organização. Capital intelectual.  
 



 
 

ABSTRACT 
 

The study aimed to investigate the level of engagement of a company in the process 
of cultural transformation. More specifically, understanding how it developed and 
evolved, in addition to measuring employee engagement in the corporate 
environment. For this purpose, we propose the use of the Work Engagement Scale 
(EEGT) - a scientifically proven tool - to check the average score and identify the 
reality of the company via Factor 1 and Factor 2 constructs. These data are validated 
by identifying the average profile professionals. The organizational situation was 
studied through the application of a form with a sample of 207 professionals based 
on gender, age group, education, contract regime, position, time in the company, 
work area and work unit. The analyzes showed that engagement is related to the 
particular emotional issues of each professional. According to the tool used to 
measure the company's level of engagement, questions related to the respondents' 
feelings about energy, concentration, vigor, disposition, separation from personal 
problems during working hours, focus on activities developed, feeling of 
strengthening and renewal were analyzed in the work environment through the tasks 
performed in the organization. The survey results pointed out the factors that may 
interfere with professional engagement, highlighting the relevance of investments by 
companies in this area. In this way, engagement is seen from a more technical point 
of view and is even linked to the individual issues of a company's employees. And, 
although it was possible to trace the ideal profile of the engaged professional, by 
crossing data from the research results, no combination is consistent with practical 
reality. Consequently, the mandatory trajectory of each and every company to 
evaluate and foster continuous actions in pursuit of this objective is validated. 
Likewise, the need to review strategies to create the most positive identification of 
each professional within the organization and build an effective organizational culture 
is also pointed out. Whether in relation to the purpose of the company in which the 
employee works, or in relation to the activities carried out, regarding himself. 

 
Keywords: Engagement at work. People management. Individual-organization. 
Intellectual capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

As progressivas mudanças e inovações no mercado competitivo tem motivado 

o exame atento da compatibilidade indivíduo-organização. Conforme o conceito do q 

de Tobin, o valor de um negócio, até então mensurado de acordo com os bens e 

direitos necessários à manutenção das atividades empresariais, outros fatores 

passaram a ser avaliados no processo: o valor de marca e o de capital intelectual. 

(MAYLETT, 2019) 

Nesse contexto, as empresas têm a função de promover um alinhamento 

interno para permitir o desenvolvimento dos potenciais e capacidades desse 

indivíduo. Quando os valores pessoais são alinhados aos experimentos da cultura 

organizacional a corporação funciona em perfeita sintonia, como um organismo vivo 

(CRACKEN, 2011). 

Para Machado, Porto-Martins e Amorim (2012) não se pode separar o 

indivíduo da atividade laboral exercida que transforma o próprio trabalhador, 

chegando a incorporar sua identidade. Ou seja, a consequência desse 

comportamento será refletida, em escala maior, no sucesso das organizações. 

Manifestada a necessidade de mudança corporativa, busca-se um novo 

modelo para gerir os profissionais, muitas vezes ansiosos e desanimados com a 

atividade laboral. O certame traz à tona a questão motivadora para a realização do 

trabalho, elucidada por Pink (2010) como evolutiva.  

Em virtude das pesquisas científicas que validam a interferência do trabalho 

na qualidade de vida das pessoas, irrompe um novo valor: o engajamento. Para 

Caruso (2007) a competência que possibilita melhor desempenho dos funcionários, 

comprometidos e motivados com o trabalho exercido é considerada a mais valiosa, 

ou até mesmo, o principal ativo da empresa. Envolvidos no sucesso profissional, 

esses colaboradores estão dispostos a resolver questões corporativas como se 

fossem problemas de ordem pessoal. E por fim, concedem à empresa o status de 

“um ótimo lugar para trabalhar”.  

Contudo, para conquistar a nova moeda de mercado é preciso averiguar o 

comprometimento organizacional junto ao envolvimento emocional dos funcionários 

para constatar os fatores que influenciam o engajamento no trabalho e proporcionar 

um direcionamento claro das prioridades da empresa do que precisa ser feito.  
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1.1 PROBLEMA  

Definida pelo conjunto de rituais, crenças, normas e valores praticados por 

uma instituição, a cultura organizacional refere-se a comportamentos, símbolos e 

sistemas que expressam o DNA organizacional implícitos ou não, que além de 

orientar a conduta dos membros da organização também influenciam diretamente na 

construção da identidade corporativa. 

Considerando que as expressões do DNA se dão por meio de produtos e 

serviços e que cada marca possui atributos funcionais, filosóficos e emocionais, 

identificar os elementos da cultura, ou seja, a visão geral sobre a identidade 

desejada, suas premissas essenciais e as grandes causas pelas quais a 

organização se engaja é uma grande oportunidade de representar a transição da 

identidade organizacional, identificando o que a empresa é e o que ela deseja ser. 

Diante disso, considerando que a cultura se manifesta essencialmente por 

meio do propósito, valores, missão e visão, olhar para cada um desses quatros 

elementos de manifestação significa entender não apenas o que a organização faz 

mas, sobretudo, qual a sua razão de ser, por que existe e qual impacto deseja 

causar nas pessoas e no mundo.  

Além, é claro, da urgência em atender a expectativa do consumidor. A 

exemplo das manifestações de repúdio aos serviços públicos e à corrupção no 

Brasil, em junho de 2013. Na época, inicialmente sob a bandeira de ‘tarifa zero’ ao 

transporte coletivo, quando ocorreram depredações em algumas empresas privadas. 

Mediante o fato, o setor foi provocado a refletir o motivo desses protestos e os 

empresários passaram a questionar, conforme Chér (2014), a diferença que fazem 

no mundo e sobre o valor adicional aos diferentes stakeholders que interagem com 

ela. 

Neste sentido, entender a cultura organizacional é também oferecer um 

direcionamento claro das prioridades da organização no seu atual ciclo estratégico 

com transparência do que precisa ser feito ajudando, inclusive, na compreensão e 

solidificação de um futuro inspirador e aspiracional que expresse, por meio dos seus 

títulos e significados, o que desejamos preservar, o que tem valor profundo para a 

organização e o que de forma alguma a instituição está disposta a abrir mão. 

Afinal, a satisfação com o trabalho e a maior produtividade diferem o 

colaborador comum do engajado, norteado pela paixão, com motivação e 
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comprometimento laboral. Tecnicamente, o termo caracteriza-se sob três aspectos: 

comportamental, emocional e cognitivo (MOREIRA; PONTELO, 2009). O primeiro 

refere-se à participação do indivíduo e o seu envolvimento em alguma atividade. A 

configuração emocional contempla as relações afetivas e emocionais nesse mesmo 

contexto, incluindo os elementos presentes. Por fim, a dimensão cognitiva expressa 

o investimento psicológico referente ao propósito da atividade realizada.  

Dessa forma, levando em consideração que as características da empresa 

são expressas por meio de diferentes manifestações, estas podem fortalecer a 

identidade desejada ou enfraquecê-la. Observando o atual cenário, onde a entidade, 

foco de pesquisa desse trabalho, busca adequar às novas demandas dos clientes, 

dispõe-se a rever os principais elementos que contribuem para o alcance da sua 

estratégia de negócio, os quais devem ser revistos, iniciados e/ou descontinuados.  

Diante dessa questão, o referido estudo propõe responder: Qual o nível de 

engajamento dos colaboradores de uma empresa de uma entidade de 

representação das indústrias de Santa Catarina em processo de transformação da 

cultura organizacional? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Investigar o nível de engajamento dos colaboradores de uma empresa no 

processo de transformação da cultura organizacional e uma entidade de 

representação das indústrias da região sudeste de Santa Catarina. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Investigar o estudo sobre níveis de engajamento; 

2) Entender como se desenvolveu e evoluiu o engajamento no trabalho; 

3) Mensurar o engajamento dos colaboradores no ambiente corporativo; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Conglomerados dos mais diversos setores sistematizam ações voltadas ao 

capital intelectual para estar sempre a um passo da concorrência, ou no mínimo, 
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equiparados temporariamente até ganharem novo fôlego. Entretanto, paira uma 

dissonância quanto a idealizar equipes de colaboradores engajados.  

Hansen (2017) faz menção a Martin Seligman, presidente da American 

Psychological Association, no final dos anos 90, contribuindo com novas percepções 

psicológicas. Na época, ele apresentou diversos artigos e iniciou a Psicologia 

Positiva, oferecendo uma nova abordagem quanto às competências e virtudes 

humanas. Para tal, analisou condições e processos que influenciam no 

desenvolvimento do indivíduo e daqueles que estão em seu entorno.  

Os artigos de Seligman fundamentam o recente movimento destinado à 

melhoria da qualidade de vida e resguardando a saúde do indivíduo, sobretudo, 

compreendendo e ressignificando a relevância dos eventos psicológicos 

considerando a felicidade, o altruísmo e a satisfação, entre outros de contraste.  

Conforme Chér (2014) o comportamento engajado inspira e estimula as 

variáveis de significado, autonomia, crescimento, impacto e conexão dos 

profissionais, de modo a provocar em seu time a percepção de um trabalho 

significativo. Nesse sentido, o trabalho para esse grupo ganha novas possiblidades, 

a exemplo da melhor qualidade pessoal e profissional, construção de um legado 

pessoal referente ao que faz, tal como, o sentimento de pertencimento frente a 

conquista de resultados.  

Dentre os problemas enfrentados pelas organizações, passíveis da ausência 

ou baixo engajamento, consequentemente investigados nesse estudo, destaca-se a 

relação entre engajamento e intenção de rotatividade. Tema verificado por meio da 

pesquisa Engajamento no trabalho: antecedentes individuais e situacionais e sua 

relação com a intenção de rotatividade (OLIVEIRA; ROCHA, 2016). 

 Além disso, as autoras confirmam tais hipóteses, substancialmente, 

destacam a conexão salutar entre engajamento e as avaliações autorreferentes dos 

participantes sob o prisma da área de Recursos Humanos e a relação entre líder e 

liderado. Ambos citam, ainda, a associação negativa entre engajamento e a intenção 

de rotatividade.  

A relevância do tema do engajamento à prática profissional se revela 

essencial atualmente, já que as pessoas com tal comportamento são apresentadas 

como fundamentais para o sucesso e a eficiência organizacionais (LUTHANS; 

YOUSSEF, 2007; SCHAUFELI, 2014; SCHAUFELI; DIJKSTRA; VAZQUEZ, 2013). 
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Para Alessandri et al. (2015), Borgogni et al. (2012), Schaufeli, Taris, Consiglio e 

Caprara (2015) a consideração ao engajamento no trabalho e o desempenho 

profissional tem sido comprovada no campo da ciência, mesmo que de forma 

indireta e que se faça necessária uma compreensão mais detalhada do fenômeno 

(MAGNAN et al., 2016). 

Desta forma, o presente trabalho é relevante haja vista a contínua busca pelo 

equilíbrio entre afetividade e efetividade nas relações indivíduo-organização, 

proporcionando importantes elementos para a reflexão de transformações 

organizacionais. Para tanto, pretende-se desenvolver um mapeamento corporativo 

para averiguar o comprometimento organizacional e constatar os fatores que 

influenciam o engajamento no trabalho e, consequentemente, a melhor qualidade de 

vida nas organizações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 TRABALHO: BREVE HISTÓRICO 

Remonta da antiguidade variados conceitos de recusa, repulsa e dor - até 

hoje enraizados - no significado da palavra trabalho. Ou seja, durante séculos a 

razão para o homem realizar seu ofício era de dever, quando não obrigação, ou 

necessidade. Na tentativa de refutar a herança histórico-etimológica, as investidas 

foram para que o homem se ocupasse do que apreciava e não somente visasse 

satisfazer as próprias necessidades básicas de sobrevivência. 

Na tentativa de deixar a sombra do passado às novas gerações, as investidas 

foram para que o homem se ocupasse do que apreciava e não somente satisfazer 

as próprias necessidades básicas de sobrevivência. 

Chér (2014) chama a atenção para a “paisagem” dos ambientes de trabalho 

como reflexo do estado emocional dos seus colaboradores e, consequentemente, o 

grau de sucesso de uma empresa. 

Na investida de presumir e detalhar a variedade de respostas humanas à 

situação de trabalho, pesquisadores e teóricos investigam a circunstância e ampliam 

literaturas que auxiliam na compreensão (SANTOS, 2014). 

Lunnardi (1997) define trabalho como um ato imprescindível para as pessoas, 

para sua sobrevivência e condições financeiras, inclusive como uma forma de 

inserção social. Ele credita ao trabalho a possibilidade de consequências opostas, 

ora como fator de envelhecimento e de doenças, ora como propulsor de equilíbrio e 

de desenvolvimento.  

Nós fazemos o trabalho, mas, em certo sentido, ele também nos faz. Isso 
acontece na medida em que o trabalho ajuda a moldar as nossas 
habilidades e competências. As atividades que realizamos contribuem para 
formar a nossa identidade profissional (CORTELLA, 2016, p. 51). 

Segundo Ferreira e Mendes (2003) o trabalho pode ser conceituado como o 

resultado da interação de três mundos: o objetivo, o social e o subjetivo. O objetivo é 

composto pelo próprio contexto de produção de bens e serviços. O social é 

constituído por compromissos coletivos, gerados pela negociação concomitante 

entre diferentes níveis hierárquicos. No mundo subjetivo o trabalhador desempenha 

papel ativo, resistente em sua batalha pela sua saúde, utilizando em especial, 

estratégias de mediação individuais e coletivas (FERREIRA; MENDES, 2003). 
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Hansen (2017) compilou vários conceitos relacionados à relevância laboral e 

assim descreve: 

O trabalho precisa estar integrado à vida, ter um sentido, não pode se 
restringir a ser um meio de sobrevivência. O indivíduo precisa vislumbrar a 
possibilidade de realização dos seus planos e projetos, desvinculados do 
mero acesso a bens materiais e suas simbologias. Uma atividade 
profissional que incorpora um significado intrínseco, que tem valor por si 
mesma, ajudará na construção de uma nova sociabilidade, marcada por 
valores éticos. No entanto, isto também exige uma outra antítese das 
condições atuais, isto é, trabalho para todos (HANSEN, 2004, p. 26). 

Walton (1973, p. 11-21) apresenta oito critérios conceituais cujos indicadores 

de qualidade de vida no trabalho: 

1. Compensação justa e adequada 
1.1. Remuneração adequada ao trabalho 
1.2. Equidade interna e externa 
1.3. Proporcionalidade entre salários 
2. Condições de trabalho seguras e saudáveis 
2.1. Jornada de trabalho 
2.2. Ambiente físico seguro e saudável 
2.3. Ausência de insalubridade 
3. Oportunidade imediata para utilizar e desenvolver as capacidades 
humanas 
3.1. Autonomia 
3.2. Significado da tarefa 
3.3. Identidade da tarefa 
3.4. Variedade de habilidades 
3.5. Feedback 
4. Oportunidade futura para crescimento contínuo e segurança 
4.1. Perspectiva de carreira e aumento salarial 
4.2. Treinamento e desenvolvimento profissional 
4.3. Segurança no emprego 
5. Integração social na organização do trabalho 
5.1. Igualdade de oportunidades e ausência de preconceitos 
5.2. Oportunidade de convívio com diversas pessoas 
5.3. Senso comunitário 
6. Constitucionalismo 
6.1. Respeito às leis e direitos trabalhistas 
6.2. Privacidade social 
6.3. Liberdade de expressão 
6.4. Normas e rotinas 
6.5. Direitos de proteção do trabalhador 
7. O trabalho e sua relevância na vida do empregado 
7.1. Papel balanceado do trabalho 
7.2. Interface família, lazer e trabalho 
7.3. Estabilidade de horários 
8. Relevância social do trabalho 
8.1. Imagem da instituição 
8.2. Responsabilidade social pelos serviços 
8.3. Responsabilidade social pelos empregados 

Sob o prisma de Walton (1973) a qualidade de vida no trabalho tem o objetivo 

de proteger o empregado e propiciar-lhe melhores condições dentro e fora da 

organização.  
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2.2 EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES 

2.2.1 Definição de Termos 

De acordo com Parodi (2015) é essencial manter o alto nível de engajamento 

no trabalho, seja durante uma crise econômica, seja com o mercado. A vantagem 

competitiva junto a estratégia, inovação, comprometimento, motivação e o 

engajamento no trabalho precisam ser estimulados. Tais fatores devem ser 

desenvolvidos e aprimorados a partir de uma teoria fortalecida pelo exemplo. A 

busca desse resultado é uma constância, mas tem um efeito positivo e intransferível. 

(HANSEN, 2017) 

Isso posto, propõe-se verificar o engajamento dos colaboradores em uma 

organização empresarial, antes, porém, se faz necessário estabelecer um panorama 

com as características deste ambiente e o que ele representa na sociedade. 

A Teoria da Empresa, elaborada por Asquini (1996) em uma época em que 

conceitos relacionados aos elementos que a compõe ainda eram confusos: destaca 

a empresa como “[...] um fenômeno econômico poliédrico, o qual tem sob o aspecto 

jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o 

integram” (ASQUINI, 1996, p.109). Ou seja, as definições dependem do perfil sob o 

qual o fenômeno econômico está sendo analisado. Para isso ele fragmentou o 

conceito em quatro perfis. 

Perfil subjetivo, que se refere à empresa como “quem exercita 

profissionalmente atividade econômica organizada com o fim da produção e da troca 

de bens ou serviços”, segundo o artigo 2082 do Código Civil Italiano. Nesse caso, a 

empresa resume-se à figura do empresário que exercita a atividade econômica 

organizada de forma continuada (ASQUINI, 1996). 

Perfil funcional, delimitado pela atividade realizada como a produção e 

circulação de bens e serviços mediante organização de fatores de produção (capital, 

trabalho, matéria prima) (ASQUINI, 1996). 

Perfil objetivo, que engloba o termo ao conjunto de bens em que a palavra 

empresa também remete ao conceito de estabelecimento comercial. E, por fim, o 

perfil corporativo, também chamado de hierárquico, em que o empresário lidera os 

demais postos, conforme estabelecido nos quadros funcionais da empresa 

(ASQUINI, 1996). 
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O quarto perfil reporta a empresa a uma instituição, ou seja, uma organização 

pessoal composta pelo empresário e seus colaboradores com a mesma finalidade 

(ASQUINI, 1996). 

Coelho (2002, p. 94), por sua vez, estabelece: 

Conceitua-se empresa como sendo atividade, cuja marca essencial é a 
obtenção de lucros com o oferecimento ao mercado de bens e serviços, 
gerados estes mediante a organização dos fatores de produção (força de 
trabalho, matéria-prima, capital e tecnologia). 

Conforme Rodrigues e Cordeiro (2014) nesse panorama surge o termo 

organização, empregado ou não, como sinônimo de empresa. De acordo com Cury 

(2000, p. 116) “a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no 

qual cada participante tem um papel definido a desempenhar, e deveres e tarefas a 

executar”.  

Chiavenato (1991, p. 130) refere-se à organização como “unidade social (ou 

agrupamento humano) intencionalmente constituída e reconstituída, a fim de atingir 

objetivos específicos”. Sendo assim, conclui-se que a organização é um conjunto de 

pessoas que convergem esforços para atingir um mesmo objetivo.  

Morgan (1996) frisa que as organizações, excepcionalmente, são propostas 

como um fim em si mesmas. Elas, geralmente, são geradas para atingir outros fins. 

Nesse sentido, o autor observa as origens da organização mecanicista, 

fundamentada para a realização de atividades orientadas para um fim particular. 

Chesini (2004) faz menção a Schein (1982) que estabelece a organização 

como a coordenação planejada das atividades desenvolvidas por um grupo de 

pessoas com o mesmo propósito por meio da divisão do trabalho e funções 

determinadas de forma hierárquica de autoridade e responsabilidade. Ainda, tipifica 

as organizações em três categorias: organizações formais (regidas por uma 

coordenação racional), as organizações sociais (que segue um padrão espontâneo) 

e as organizações informais (que sugere a interação entre os membros da 

organização formal, de forma independente).  

Desta forma, para este trabalho, utilizaremos os termos empresa e 

organização em designações que se assemelham e se complementam, adotando a 

definição proposta por Coelho (2002) em que tanto uma quanto a outra desenvolvem 

atividades visando a obtenção de lucros ao oferecer bens e serviços ao mercado, 

resultado da organização da força de trabalho, matéria-prima, capital e tecnologia.  
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Heskett (2012) e Drucker (1986) concordam sobre o significado de cultura 

como um fator importante que assegura a verdadeira vantagem competitiva afinal, 

só ela garante exclusividade no mercado, pois os demais elementos que constituem 

uma organização podem ser copiados: produto, serviço, identidade, DNA, tudo, 

menos a sua cultura. Enfatizam os elementos para a efetivação de uma cultura 

efetiva.  

2.2.2 Missão 

A missão da empresa refere-se ao seu propósito, trata-se de uma descrição 

precisa do que é feito e onde está inserida. É o que justifica a sua existência e ser 

conhecida por todos os seus colaboradores, nortear os objetivos financeiros, 

humanos e sociais da organização.  

Segundo Chiavenato (2004) conhecer a missão e os objetivos de uma 

organização é essencial. Caso contrário, o administrador terá dificuldades em saber 

o motivo de sua existência e a direção a seguir. 

Alguns cuidados são necessários na definição da missão estratégica da 
empresa. São eles: a) a missão estratégica de uma empresa não pode ser 
imposta, mas partilhada entre os membros da organização; b) deve chegar 
ao consenso de todos; c) pode ser mudada somente com a aprovação de 
quem a definiu (GRACIOSO, 2005 apud CONSENTINO et al., 2011, p. 38). 

 Deste modo, a missão deve anunciar o que a organização se propõe a fazer e 

para quem. Trata-se de uma declaração precisa do propósito e das 

responsabilidades perante os seus clientes. 

Uma declaração da missão, é uma definição de propósito de uma 
organização o que ela deseja alcançar em um meio maior. Escrever uma 
definição formal da missão de uma empresa não é tarefa fácil. Algumas 
organizações gastam um ano ou mais tentando preparar uma boa definição 
do propósito de sua empresa (KOTLER, 1994, p. 19). 

Kotler (1994) prossegue definindo de forma clara a atuação da missão de 

forma “invisível”. Para ele, um guia para os colaboradores das organizações de 

modo que eles possam trabalhar e realizar os objetivos organizacionais. 

2.2.3 Visão 

As expectativas dos acionistas serão a base de todo o processo de 

desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico de uma empresa. 

Sendo assim, a visão deve ser anunciada de uma forma simples, objetiva e concisa, 
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e englobe valores, desejos, vontades, sonhos e ambição. Deve ser resultado da 

opinião coletiva e compreendida por todos os colaboradores, do mais baixo até o 

alto nível hierárquico. Ela garante a coerência entre o que a organização se propõe 

a fazer e o que de fato realiza a fim de projetar oportunidades, delimitar um prazo 

para alcançar o seu objetivo, sendo revista periodicamente.  

Oliveira (2008, p. 43) conceitua: 

Visão é considerada como os limites que os principais responsáveis pela 
empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e 
uma abordagem mais ampla. Representa o que a empresa quer ser em um 
futuro próximo ou distante.  

 Crocco et al. (2006, p. 44) discorre sobre a visão organizacional: 

Cenário idealizado que reflete uma situação concebida pela organização, 
orientando e fornecendo sustentação para os objetivos de médio e longo 
prazo do negócio. O conteúdo da visão é indicativo e sua estrutura oferece 
uma visualização, para os executivos, de aspectos como: operação, relação 
com stakeholders, atuação e posição em um momento do futuro (em geral, 
visões são construídas para três a cinco anos). 

Ou seja, para Crocco (2006) a visão é tipicamente usada como uma 

referência para ação e a decisão dos gestores de todos os níveis de uma 

organização. 

2.3 LIDERANÇA  

2.3.1 Conceitos e Tipificação 

A função do líder no ambiente organizacional e sua influência sobre os 

liderados dentro das organizações uma discussão essencial. A liderança deve estar 

atenta ao modelo de gestão, pois muitas delas quando chegam ao topo mantém o 

formato que lhes deu bons resultados, sem inovar e agregar valor à empresa.  

Até os anos 60, o papel do líder era controlar seus funcionários dentro da 

empresa, conceito que sofreu algumas alterações, dentre elas o aumento da 

concorrência. Isso fez com que as organizações buscassem funcionários aplicados e 

líderes que os auxiliassem nesse processo visando melhor resultado para a 

empresa (PONTES, 2008). 

O sociólogo Max Weber sustenta que existem três tipos de poder legítimo: 
O tradicional, em que vemos o líder do tipo patriarcal, o cacique; o 
carismático, onde vemos o líder popular, político e demagogo; e o legal, em 
que o poder deriva do respeito aos procedimentos indicados pela lei – o 
mais importante do mundo moderno (ALBERONI, 2004, p. 26). 
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Chiavenato (2010, p. 61) descreve “liderança é o processo de conduzir um 

grupo de pessoas. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados para que 

contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização”. 

Conforme o entendimento de Kelley (1999, p. 177), são necessários alguns 

requisitos para ser um líder eficaz: 

 [...], um membro de equipe deve garantir o respeito dos colegas de trabalho 
em pelo menos uma das três áreas cobertas por essa habilidade crítica: 1. 
Quociente de conhecimento – respeitada qualificação e comprovado bom-
senso em áreas relevantes para as metas do grupo. 2.Quociente de 
pessoas-habilidade – indica que você tem consideração pelos colegas e 
que as metas deles têm tanto valor quanto as suas; assim eles são levados 
a trabalhar de forma voluntária com você para alcançar o objetivo. 
3.Quociente de iniciativa– indica que você desempenhará as atividades que 
ajudam o grupo a alcançar de fato, a meta.  

 Bergamini (1994, p. 31) caracteriza o líder: 

[...] por uma forte busca de responsabilidade e perfeição na tarefa, vigor e 
persistência na perseguição dos objetivos, arrojo e originalidade na 
resolução de problemas, impulso para o exercício da iniciativa nas situações 
sociais, autoconfiança e senso de identidade pessoal, desejo de aceitar as 
consequências da decisão e ação, prontidão para absorver o stress 
interpessoal, boa vontade em tolerar frustrações e atrasos, habilidade para 
influenciar o comportamento de outras pessoas e capacidade de estruturar 
os sistemas de interação social no sentido dos objetivos em jogo.  

Robbins et al. (2000) acredita que liderança é habilidade de influenciar 

pessoas para que metas e objetivos sejam alcançados. Sendo assim, segundo o 

autor, a liderança não só está relacionada com a cultura como também pode 

influenciá-la e afetá-la, uma vez que é a maneira de liderar aplicada pelo gestor que 

determinará o direcionamento da organização. 

Os líderes assumem o controle, fazem com que as coisas aconteçam, 
sonham e depois traduzem esses sonhos em realidade. Os líderes atraem o 
compromisso voluntário dos seguidores, energizando-os, e transformam as 
empresas em novas entidades, com maior potencial de sobrevivência, 
crescimento e excelência. A liderança eficaz energiza uma empresa para 
maximizar a sua contribuição para o bem-estar de seus membros e da 
sociedade da qual faz parte. Se os gerentes são conhecidos por suas 
habilidades de solucionar problemas, os líderes são conhecidos por serem 
mestres em projetar e construir instituições; eles são os arquitetos do futuro 
das organizações (NANUS, 2000, p. 10). 

Entretanto, para Schein (1982), mesmo sob a perspectiva de que a cultura é 

fortalecida pelas ações da liderança, alguns estudiosos sobre o tema defendem a 

interdependência entre um e outro considerando que, mesmo quando o líder 

assume a responsabilidade de manter ou mudar a cultura através de sua gestão, ele 
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acaba sendo influenciado ao desenvolver suas habilidades para definir o caráter, 

condução e impacto de sua gestão. 

O suporte ofertado pelo líder aos colaboradores no ambiente de trabalho vai 

promover consequências em todas as esferas da sua vida, aponta Maxwell (2008, p. 

96): 

A responsabilidade pelo desenvolvimento das pessoas recai sobre o líder. E 
isso significa mais do que apenas ajudá-las a adquirir habilidades 
profissionais. Os melhores líderes ajudam os liderados não só em relação à 
carreira, mas também em relação à vida pessoal. Eles os ajudam a se 
tornar pessoas melhores, e não apenas bons profissionais. Os líderes 
potencializam os liderados. E isso é muito importante, pois promover o 
crescimento das pessoas gera crescimento para a organização.  

Pontes (2008, p. 53-55) relacionou os 11 principais atributos da liderança: 

1) Uma percepção aguda do que é justo: Esta é uma grande qualidade de 
um líder eficaz. A fim de angariar o respeito da equipe, o gerente deve ser 
sensível ao que é correto e justo. O estilo de liderança segundo o qual todos 
são tratados de forma justa e igualitária sempre cria uma sensação de 
segurança. Isso é extremamente construtivo e um importante fator de 
nivelamento; 2) Planos definidos: O líder motivado sempre tem objetivos 
claros e definidos, devidamente fundamentados num plano pré-concebido. 
Ele planeja o trabalho e depois trabalha para a implementação do plano 
com a participação de seus subordinados; 3) Perseverança nas decisões: O 
gerente que vacila no processo decisório mostra que não está seguro, ao 
passo que um líder eficaz decide depois de ter feito suficientes 
considerações preliminares sobre o problema. Ele considera mesmo a 
possibilidade de a decisão que está sendo tomada vir a se revelar errada. 
Muitas pessoas que tomam decisões erram algumas vezes. Entretanto, isto 
não diminui o respeito que os seguidores têm por elas. Sejamos realistas: 
um gerente pode tomar decisões certas, mas um líder eficaz decide e 
mostra sua convicção e crença na decisão ao manter-se fiel a ela, sabendo, 
no entanto, reconhecer quando erra. Assim, seu pessoal tem força para 
sustentar aquela decisão junto com o gerente; 4) O hábito de fazer mais do 
que aquilo pelo qual se é pago: Um dos ônus da liderança é a disposição 
para fazer mais do que é exigido do pessoal. O gerente que chega antes 
dos empregados e que deixa o serviço depois deles é um exemplo deste 
atributo de liderança; 5) Uma personalidade positiva: As pessoas respeitam 
tal qualidade. Ela inspira confiança e também constrói e mantém uma 
equipe com entusiasmo; 6) Empatia: O líder de sucesso deve possuir a 
capacidade de colocar-se no lugar de cada um dos seus subordinados, de 
ser capaz de ver o mundo pelo lado das outras pessoas. Ele não precisa 
concordar com essa visão, mas deve ser capaz de entender como as 
pessoas se sentem e compreender seus pontos de vista; 7) Domínio dos 
detalhes: O líder bem-sucedido entende e executa cada detalhe do seu 
trabalho e, é evidente, dispõe de conhecimento e habilidade para dominar 
as responsabilidades inerentes à sua posição; 8) Disposição para assumir 
plena responsabilidade: Outro ônus da liderança é assumir responsabilidade 
pelos erros de seus seguidores. Caso um subalterno cometa um erro, talvez 
por incompetência, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Se o 
líder tentar mudar a direção dessa responsabilidade, não continuará 
liderando e dará insegurança a seus seguidores. O lema do verdadeiro líder 
deve ser: “A responsabilidade é minha”; 9) Duplicação: O líder de sucesso 
está sempre procurando maneiras de espelhar suas habilidades em outras 
pessoas. Dessa forma ele faz os outros evoluírem e é capaz de “estar em 
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muitos lugares diferentes ao mesmo tempo”. Talvez este seja um dos 
principais atributos de um líder: ser capaz de desenvolver outros líderes. 
Pode-se julgar um líder pelo número de pessoas em que ele refletiu os seus 
talentos e fez evoluir; 10) Uma profunda crença em seus princípios: A 
expressão “A menos que batalhemos por alguma causa, nos deixaremos 
levar por qualquer causa” resume bem a importância de se ter uma causa 
pela qual valha a pena trabalhar. Nada cuja aquisição tenha valor é muito 
fácil. O líder de sucesso tem a determinação de atingir objetivos, não 
importando os obstáculos que surjam pelo caminho. Ele acredita no que 
está fazendo com a determinação de batalhar por sua realização; 11) 
Automotivação: O Gerente que não consegue se auto-motivar não tem a 
menor chance de ser capaz de motivar os outros. 

Independente dos autores e das teorias apresentadas, a realidade prática 

comprova a relevância da liderança e aponta que o líder é produto de determinação 

e constância na proposta de aprender o necessário para desenvolver a função, ou 

seja, as habilidades de liderança não precisam ser natas e sim lapidadas no dia a 

dia da organização combinada com treinamentos, desenvolvimento da intuição e 

consciência das falhas e acertos. A autoavaliação diária deve impulsioná-lo a 

comprometer-se com a multiplicação dessa habilidade, por meio da formação de 

novos líderes capazes de dar continuidade ao que ele até então ajudou a promover. 

2.3.2 Classificação  

Dada a exposição da definição e relevância da liderança em uma 

organização, a pretensão agora será a sua categorização. Para tal será considerada 

a teoria mais popular no meio de White e Lippitt (1939 apud CHIAVENATO, 2004) 

que delimitam três estilos de liderança: autoritária (ou autocrática), liberal e 

democrática, descritas abaixo respectivamente: 

Autocrática: determina diretrizes e técnicas para a execução das tarefas sem 

a participação do grupo. Indica ainda a tarefa de cada um dos colaboradores. Devido 

à falta de flexibilidade, geralmente, causa mal-estar organizacional. Tolhe a 

criatividade e espontaneidade dos liderados. Neste caso, somente a presença do 

líder motiva a disciplina e produtividade do grupo e tem por objetivo a quantidade de 

trabalho (FACHADA, 2003). 

Fachada (2003) descreve a liderança Liberal ou Laissez-Faire como um líder 

sem respeito dos colaboradores. O grupo decide sobre a divisão das tarefas e a 

função a ser ocupada por cada um. Existe a crença de que os profissionais podem 

agir livremente, pois o líder não se impõe nem avalia o grupo. O descontentamento é 

geral e é considerado o pior estilo de liderança. 
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A liderança democrática, por sua vez, o líder apresenta posicionamento claro 

no grupo. Ele assiste e instiga o debate entre todos os colaboradores para que 

participem das decisões. Inclusive, deixando aberta a escolha das funções e divisão 

das tarefas. Geralmente assertivo, o líder limita-se aos fatos na hora de chamar a 

atenção dos colaboradores e promove o bom relacionamento e a amizade entre 

todos. O resultado desse modelo é a sensação de um trabalho suave, seguro e de 

qualidade, independente da presença do líder. Por isso, é considerado o estilo com 

maior qualidade de trabalho (FACHADA, 2003). 

2.3.3 Necessidades motivacionais 

Segundo Garvão (2016) existem três tipos de necessidades motivacionais: 

motivação pela realização, motivação autoridade, poder e afiliação. Tais conceitos 

definem o estilo e o comportamento do indivíduo tanto em termos da sua própria 

motivação quanto no gerenciamento na motivação dos outros (MCCLELLAND, 1973 

apud CARNEGIE, 2012). 

 Desta forma, Garvão (2016) aponta para as reais necessidades dos 

colaboradores de uma organização. A primeira, denominada como realização: 

fundamentada na existência do desafio e progresso laboral e efetivação de metas 

paralelo a devida valorização por meio de uma devolutiva. A necessidade de 

“autoridade-poder” evidenciando a importância da eficiência e impacto naquela 

organização com o propósito de liderança e aceitação das ideias do referido líder, 

junto a motivação e a sensação de status do cargo. E, por fim, não menos 

importante, a necessidade de “afiliação”, em que o colaborador precisa de 

relacionamentos sadios onde ele é estimulado a interagir com os demais, 

incentivando assim, o gosto pelo trabalho em equipe. 

2.3.4 Modelo de Competências 

As características de um líder ideal são discutíveis, cada empresa tem a sua 

concepção a respeito. Muitas delas, inclusive, desenvolvem modelos de 

competências e descrevem conhecimentos, características físicas e 

comportamentos que preenchem esses requisitos, de modo a otimizar a seleção de 

novos profissionais, avaliação de desempenho e desenvolvimento de lideranças. 

(ANDRADE, 2004) 
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Klemp Júnior (1999) propôs um modelo completo de competências de 

liderança apresentado a seguir: 

Quadro 1 - Modelo de nove baldes 

BALDES DEFINIÇÃO 

Balde 1 
“QI” (Capacidade 
Mental) 

A liderança eficaz exige um alto nível de 
inteligência para gerenciar as complexidades 
inerentes a um papel executivo. Como por 
exemplo, citamos capacidade de 
compreender conceitos, capacidade de 
análise, pensamento estratégico e habilidade 
de fazer julgamentos rápidos em situações 
ambíguas ou novas. A liderança eficaz nos 
altos níveis executivos demonstra que não há 
substituto para a inteligência: 97% das 
competências de liderança refletem este 
atributo. 

Balde 2 
“IE” 
(Inteligência 
Emocional) 

Líderes eficientes também mostram astúcia 
na interpretação de pessoas e de seus 
sentimentos não verbalizados. São capazes 
de antever as reações de outras pessoas ao 
que podem dizer ou fazer, têm contato com o 
moral e o ambiente de trabalho e estão 
cientes da dinâmica interpessoal e política 
entre as pessoas em toda a organização. 
Este tema aparece84% dos modelos de 
liderança. 

Balde 3 
“Conhecimento” 
(Conhecimentos técnicos e 
do negócio) 

O conhecimento é a base do desempenho 
eficaz. Inclui-se nesta categoria a sabedoria, 
compreensão dos limites dos conhecimentos 
dos fatos ao ter de tomar decisões acertadas 
e o uso da compreensão adquirida com a 
experiência. Este tema aparece em 55% dos 
modelos de liderança (uma baixa avaliação 
de sua importância). 

Balde 4 
“Crescimento” 
(Desenvolvimento 
pessoal) 

Líderes eficientes são curiosos e ávidos de 
conhecimentos, querem defrontar novas 
situações e aprender fazendo. Eles possuem 
a mente flexível e estão sempre dispostos a 
levar em consideração outros pontos de vista. 
Além disso, enxergam os erros como 
oportunidades valiosas de aprender e 
incentivam outras pessoas a fazer o mesmo. 
Este tema está presente em 81% dos 
modelos de liderança. 
 

Balde 5 
“Ego” 
(ego saudável) 

Os líderes eficientes são autoconfiantes e 
decididos. Seu ego, porém, tem de ser 
saudável a ponto de permitir que admitam 
quando estão errados e fazer com que se 
cerquem de pessoas altamente capazes sem 
se sentir ameaçados, esse é o fundamento 
para a ação com honestidade, integridade e 
um alto senso ético. O tema aparece em 92% 
dos modelos de competências de liderança 
 

continua 
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BALDES DEFINIÇÃO 

Balde 6 
“Dizer” 
(dar direção) 

Assumir a dianteira é condição sinequa non 
para a liderança. Os líderes eficientes 
estabelecem a direção a ser seguida, 
concentram-se nos resultados, tomam 
decisões, delegam autoridade, controlam 
discussões, gerenciam o desempenho e dão 
responsabilidades a outras pessoas. A 
autoridade para tal é deles, e eles a usam 
para realizar tarefas. Este tema aparece em 
82% dos modelos de 
liderança. 

Balde 7 
“Vender” 
(influenciar pessoas) 

Em contraponto com “dizer”, os líderes 
eficientes são mestres em influenciar 
pessoas. São altamente persuasivos nas 
conversas pessoais e trabalham canais de 
influência formais e informais de maneira 
eficaz. Criam coalizões e equipes eficazes, 
conseguem um ambiente de alto desempenho 
e suportam todas essas atividades por meio 
da comunicação habilidosa e frequente. Esse 
tema aparece em 76% dos modelos de 
liderança. 
 

Balde 8 
“Iniciar” 
(Fazer com que 
as coisas aconteçam) 

Os líderes eficientes são altamente 
previdentes: impulsionam as mudanças, 
correm riscos, agitam as coisas, buscam 
melhorias mesmo nas operações mais bem 
administradas e agem de forma decisiva em 
vez de deixar que as circunstâncias e os 
acontecimentos orientem seu comportamento. 
Muitos desses profissionais são também 
inquietos e impacientes, sempre buscando 
novas oportunidades para agir. O tema é 
recorrente em 79% dos modelos de liderança. 
 

Balde 9 
“Relacionar-se” 
(Estabelecer 
relacionamento) 

Os líderes eficientes compreendem a 
importância de manter relacionamentos 
sólidos, de confiança e respeito. Esses 
relacionamentos acontecem em vários níveis, 
tanto fora da empresa (clientes, parceiros de 
negócios, comunidade e governo) como 
dentro (pares, superiores e funcionários em 
todos os níveis) e são alavancadas para 
alcançar seus objetivos. Este tema aparece 
em 79% dos modelos de liderança. 
  

 

Fonte: Klemp Júnior (1999). 

2.3.5 Recompensas do líder 

De acordo com Rodrigues (2009), no âmbito organizacional, todos têm o 

mesmo objetivo ao que se refere ao crescimento profissional. Cientes disso, como 

forma de incentivo algumas empresas fazem uso do Modelo Sistêmico de Gestão de 

Pessoas, com o intuito de desenvolver pessoas para assumir cargos e ocupar 
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posições dentro da organização, estimulando a sua adequação às condições 

externas do mercado.  

Um líder quando conclui com sucesso sua função é reconhecido por vários 
aspectos, ele passa a ser um testemunho de vida um exemplo. Também 
possui uma autoridade inconfundível e conquista o respeito e admiração 
das pessoas através de características marcantes que possui como, o 
pensar, o falar e o agir (RODRIGUES, 2009, p. 41). 

Segundo Rodrigues (2009) a liderança é percebida por meio do 

comportamento do colaborador junto as características relacionadas ao 

conhecimento sobre como influenciar pessoas e ensiná-las. No entanto, para o 

autor, o líder assim como qualquer outro colaborador necessita de estímulos para 

desempenhar a sua função com maestria. Ele cita, inclusive, alguns itens 

indispensáveis para a motivação da carreira: para demonstrar que o trabalho está 

sendo bem realizado são fundamentais a transparência, a autonomia e as 

oportunidades. 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.4.1 Conceito, Influência e Evolução Histórica 

Para Morgan (1996) a etimologia do termo cultura vem da ideia de cultivo, 

além de habitualmente ser usada para fazer menção ao grau de refinamento nos 

sistemas de crenças e práticas. Segundo o autor, as duas aplicações advêm das 

observações do século XIX onde se transmitia a ideia de que diferentes sociedades 

manifestam diferentes níveis de padrões e desenvolvimento. 

Srour (1998, p. 168) completa: 

Manifestações da cultura assumem formas variadas: princípios, valores e 
códigos; conhecimento, técnicas e expressões estéticas; tabus, crenças e 
prénoções; estilos, juízos e normas morais; usos e costumes; convenções 
sociais, protocolos e regras de etiqueta; estereótipos, clichês e motes; 
preconceitos, dogmas e axiomas; imagens, mitos e lendas; dogmas, 
superstições e fetiches. 

Considerada nos anos de 1980 como modismo e atualmente incorporada à 

teoria das organizações, a cultura organizacional é, e sempre será cada vez mais, 

imprescindível para qualquer tipo de análise e prática organizacional (FREITAS, 

1997). 
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Por influenciar diretamente a condução da empresa, seja no trabalho 

desenvolvido nos setores, no desenvolvimento de produtos, no engajamento dos 

colaboradores, no clima e, também, nas estratégias adotadas pela liderança a 

cultura organizacional é oriunda daquilo que é valorizado ou ao menos tolerado 

dentro da empresa.  

Aktouf (1994, p. 44) defende que o tema teve aumento de interesse devido ao 

a) o fracasso do modelo das relações humana e das motivações que 
mostraram sua incapacidade intrínseca de resolver o problema de fazer 
com que dirigentes e dirigidos se tornem realmente parceiros; b) o fracasso 
do “modelo racional” e do comportamento “científico” das organizações, em 
virtude da inibição do potencial humano devido à sua especialização, e c) 
enfim, o desejo de fazer emergir “campeões” e “embaixadores” de todos os 
lados da empresa, para suscitar em cada um a procura de um ideal de si 
mesmo, na organização e através da organização, isto é, na sua 
“qualidade”. 

 E sobre a concentração da produção alusiva à cultura organizacional Aktouf 

(1994, p. 40) cita: 

Esta corrente da teoria de gestão continuou a se afirmar e a crescer até 
constituir, nos dias de hoje, quase uma área disciplinar específica, com seus 
analistas, suas escolas, suas tendências, seus clássicos(chamo de 
clássicos as obras que marcaram o começo da corrente “cultura de 
empresas” e que são as mais citadas ou retomadas: Ouchi (1981), Deal e 
Kennedy (1982), Peters e Waterman (1982), Pettigrew (1979), Weick 
(1979), Schein (1985) Pascale e Athos (1981), suas revistas Administrative 
Science Quaterly, Organization Studies, International Studies of Mangement 
and Organizations, Revue française de gestion e Reveu international de 
gestion. Outros autores citados: Smircich e Calas (1987), Alvesson (1986), 
Ouchi e Wilkins (1985), Allaire e Firsirotu (1984). 

Segundo Barreto et al. (2013) o comportamento dos profissionais, gestores, 

desempenho organizacional e a própria formulação de estratégias é influenciada 

pela cultura organizacional, permeando setores e todos os níveis da empresa. Para 

o autor, a cultura pode ser entendida como um sinal que as pessoas leem para 

entender o que elas precisam fazer para serem aceitas, recompensadas e 

valorizadas. 

Neste sentido, a cultura organizacional representa de forma geral normas 

informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros da 

organização unindo-os em torno dos mesmos objetivos (SROUR, 2005). 

Consequentemente, é responsável pela criação do senso de comunidade e 

energização da empresa sendo considerada a força de coesão mais importante e, 

também, responsável por manter a empresa coerente e competitiva (GOFFEE; 

JONES, 1998). 
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Contudo, para compreensão do contexto organizacional, a dimensão mais 

visível da cultura encontra-se nos mitos, rituais e símbolos que além de abranger o 

modo como as coisas são feitas na organização também são fundamentais para a 

compreensão do contexto organizacional (TANURE, 2005). 

Lawrence e Lorsch (1973) apontam como problemas bases de uma 

organização a diferenciação e a integração que se desenvolveu a partir do ambiente 

e da tecnologia. O primeiro relaciona-se ao fragmento da organização em várias 

unidades voltadas a uma tarefa especializada. A integração, por sua vez, refere-se 

ao processo que busca a concentração de esforços e da coordenação entre as 

unidades organizacionais. 

A partir da década de 50, a Teoria Geral da Administração mostrou-se 
insuficiente para continuar explicando os fenômenos administrativo-
organizacionais que se manifestavam em decorrência das transformações 
sociais, econômicas, políticas e/ou culturais. Em decorrência, partiu-se para 
novos campos de conhecimento, como a Administração por Objetivos 
(1950) a Estrutura Organizacional (1960) e a Administração Estratégica 
(1970) até se chegar à Cultura Organizacional (1980), que trouxe para o 
espaço organizacional conceitos como cultura e identidade (CHESINI, 2004, 
p. 19-20). 

Vários são os conceitos de cultura organizacional e, conforme a abordagem 

que cada autor faz, o conceito pode ser diferente, valorizando aspectos que outros 

autores não abordaram. Desta forma, é possível obter diversos conceitos para o 

mesmo construto.  

Nesse sentido, a cultura é assim definida por Silva e Fadul (2010): 

a) Cultura é o que a empresa é? Ou cultura é o que a empresa tem? 
(Smircich, apud FREITAS, 2007:55). b) “Cultura organizacional é a 
programação coletiva da mente que distingue os membros de uma 
organização dos de outras”. (HOFSTEDE, 1991:210) c) “Uma definição de 
cultura não estaria completa se não levasse em conta as significações 
ocorridas no âmago das práticas. Assim, uma definição rigorosa de cultura 
deveria articular de maneira dialética contextos de interação social, práticas 
dos atores e significações das ações” (DUPUIS, 1996:243) d) Cultura é o 
conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender a lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 
considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta 
de perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas” (SCHEIN, 
2004:17) e) “Cultura é uma maneira diferente de designar um sistema 
informal generalizado, irracional e talvez, profundamente subjetivo ou 
inconsciente”. 

Na concepção de Marras (2011, p. 292): 

Cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que um grupo 
assimilou na medida em que resolveu os seus problemas de adaptação 
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externa e integração interna e que, por ter sido suficientemente eficaz, foi 
considerado válido e repassado (ensinado) aos demais (novos) membros 
como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles 
problemas. 

Além de se referir ao nível de refinamento de conceitos dos sistemas de 

crenças e práticas, a cultura faz menção aos diferentes padrões e desenvolvimento 

nas sociedades mais antigas. O termo é usado frequentemente sob vários prismas 

comportamentais e, apesar das mudanças promovidas em seu significado pelo 

passar do tempo, a cultura organizacional fundamenta o estado de uma empresa, 

pois trata-se de um organismo vivo e relacionado intimamente com indivíduo e 

organização.  

A discussão em torno da sua fundamentação aumenta, gradativamente, junto 

ao conhecimento de sua relevância frente ao seu papel nas relações humanas. 

Sendo considerada por alguns autores, como uma ferramenta para facilitar o 

entendimento entre as pessoas e sobre o que elas de fato desejam e precisam para 

se sentirem melhor, e consequentemente, mais dedicadas à função laboral em 

busca da realização do seu propósito. O termo, no entanto, foi incutido tal como é 

hoje, em 1980, oferecendo uma nova percepção de identidade de uma empresa, 

independente da diversidade de conceitos a ela remetidos. Sendo vista como 

possibilidade de melhoria corporativa em um contexto geral. 

2.4.2 Dimensões   

Quando pensamos em valores, crenças e o modo com que as pessoas 

enfrentam desafios ou se relacionam no ambiente corporativo nos referimos ao 

conceito de cultura organizacional.  

No primeiro momento, a responsável por garantir que todos estejam em 

sintonia com os objetivos da empresa pode parecer de caráter subjetivo. Entretanto, 

na visão de Srour (2005) a cultura organizacional não só é construída ao longo do 

tempo como também especifica a identidade da organização. 

Partindo do princípio que o conceito de cultura varia de empresa para 

empresa, entende-se que é extremamente difícil entender a cultura de uma 

organização sem conhecer o cenário a qual está inserida. Neste sentido, Alves 

(1997) ressalta que a cultura organizacional é composta por três dimensões que 

dependem uma da outra, sendo elas: ideológica, material e psicossocial. Apesar de 
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interdependentes, as dimensões não se equivalem, ou seja, uma pode ser mais 

expressiva e característica do que a outra. Formada pelo conjunto de normas e 

valores, regulamentos, políticas, tradições, estilo de gestão a dimensão ideológica é 

definida como a função reguladora do ambiente corporativo, mesmo incorporando 

em sua definição os costumes e códigos informais. Já a dimensão material, é 

composta por processos know-how, lay-out, cronogramas, redes de comunicação e 

metodologias, ou seja, compreende as variáveis objetivas da instituição. No caso da 

psicossocial, incorporam-se as questões subjetivas da corporação, os sentimentos, 

percepções e os aspectos emocionais da atividade laboral feita (ALVES, 1997). 

2.4.3 Elementos da Cultura Organizacional 

Crozatti (1998) elenca as principais características da cultura organizacional e 

conceitua: crenças, valores, costumes, ritos, cerimônias e rede de comunicação 

informal. Para ele, as crenças referem-se às verdades concedidas ou aceitas via 

observação de fatos ou convivência pessoal. Os valores remetem a importância das 

coisas e a observação da forma das pessoas ocuparem o seu tempo. A 

materialização de crenças e valores traduzem os costumes de forma sistematizada, 

enquanto os ritos referem-se às operações executadas para a concretização das 

atividades. Os encontros formais ou não de grupos sociais reafirmam ou ratificam 

esses valores, crenças e costumes e a rede de comunicação informal atualiza tais 

conceitos e possibilita a reciclagem ou sua reafirmação na empresa. 

Kotter e Heskett (1994) também defendem que culturas burocráticas e 

passivas ocasionam um ambiente desfavorável e sugerem maior ênfase à inovação 

e flexibilidade. Os autores reiteram que “somente culturas que ajudam as 

organizações a prever e a se adaptar a mudanças ambientais, associam-se a um 

desempenho excelente por um tempo prolongado”. Acrescentam, que as culturas 

adaptáveis despertam sentimento de confiança, entusiasmo e empreendedorismo. 

Enquanto as inflexíveis se tornam burocráticas (KOTTER; HESKETT, 1994, p. 45). 

Schein (2009) também contribuiu à área do desenvolvimento organizacional 

devido a suas pesquisas e análises. O autor criou o termo Career Anchor, âncora de 

carreira traduzido para português e psychological contract, ou seja, contrato 

psicológico. De forma prática e necessária ele oferece uma visão didática sobre a 

dinâmica das organizações e das mudanças possíveis. 
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Cultura é um fenômeno dinâmico que nos cerca em todas as horas, sendo 
constantemente desempenhada e criada por nossas interações com outros 
e moldada por comportamento de liderança, em um conjunto de estruturas, 
rotinas, regras e normas. Quando alguém introduz a cultura no plano que 
orientam e restringem o comportamento da organização e de seus grupos 
internos, pode-se ver claramente como a cultura é criada, inserida, 
envolvida e, finalmente, manipulada e, ao mesmo tempo, como restringe, 
estabiliza e fornece estrutura e significado aos membros do grupo. Esses 
processos dinâmicos da criação e do gerenciamento da cultura são a 
essência da liderança e fazem-nos perceber que a liderança e cultura 
constituem lados da mesma moeda (SCHEIN, 2009, p. 1). 

Alves (1997) pontuou os elementos para a análise da cultura organizacional. 

Dentre os fatores que devem ser observados constam:  

Artefatos visíveis: estes frequentemente reproduzem o sistema de valores 

determinantes da organização, a exemplo do nome da empresa, bandeira, cores, 

vestuário, entre outros (ALVES, 1997). 

O ambiente empresarial: relacionado às fontes orais com depoimentos 

obtidos via entrevistas com fundadores, cargos de gerência, entre outras pessoas 

que se mantém na organização há muito tempo. Para isso, o autor se utiliza do perfil 

individual, seja com dados pessoais, inclinações políticas e ou religiosas tais como 

as características da personalidade dos seus líderes quanto ao senso de justiça, 

acessibilidade e motivação (ALVES, 1997). 

Além do diagnóstico organizacional quanto ao posicionamento em relação a 

incidentes, momentos de criação, problemas e soluções, maneiras de inserção, 

ocorrências sociais, clareza de objetivos, desenvolvimento estrutural, rotatividade, 

qualidade nas relações, instrumentos e motivações ao trabalho (ALVES, 1997). 

Quanto ao Sistema Gerencial - Administrativo Alves (1997) considera o estilo 

de gerência abrangendo a forma de distribuição de tarefas por funções, projetos e 

interesse. Ênfase no trabalho, a exemplo da qualidade, custos, clientes. 

Aproveitamento do tempo, padrões de movimentação, importância da autoridade e 

status, coordenação e interdependência, natureza das relações e estrutura 

organizacional. 

Além do Sistema de Comunicação, destinado a representar a imagem e 

autoimagem da empresa, natureza, fluxo e direção das informações, processos de 

comunicação e o discurso da empresa. O Processo Decisório, por sua vez, se divide 

entre centralização ou não, formação grupal ou individual, ritmo lento ou rápido, 

decisão racional ou intuitiva, comando autoritário ou participativo e adequação das 

decisões relacionadas aos valores expressos (ALVES, 1997). 
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Cabe ainda a divisão via Sistema de Símbolos, determinando os heróis, os 

ritos e suas frequências, a mitologia que fundamenta a empresa, totens, histórias e 

sagas alusivas à organização. Alves (1997) destaca ainda a Endoculturação e 

Treinamento, destinada ao processo de socialização dos novos membros e 

estratégias para essa interação, reação das condutas consideradas opostas à 

empresa, práticas de ensino e aprendizagem, recrutamento e critérios de seleção. E 

por fim, a Cooperação e Conflito, que se refere aos níveis de competição e 

cooperação, expressão de sentimentos pessoais e administração dos conflitos na 

empresa. 

Silva e Fadul (2010, p. 12) destacam que estes elementos da cultura 

organizacional não podem ser pensados de forma exclusivista por qualquer 

abordagem ou área do conhecimento. Para os autores, “é possível buscar um 

equilíbrio entre os conceitos de forma a permitir a aproximação de autores na 

construção de conhecimento”.  

Dupuis (1996) por exemplo, advoga que a cultura organizacional origina-se 
de fontes múltiplas, englobando fatores externos e a própria dinâmica 
interna organizacional. O próprio Sainsaulie (apud DUPUIS, 1996) conclui 
que existem cinco processos que influem nas organizações, os quais ele 
chamou de regulações culturais: a) adaptação societal, b) 
interdependências institucionais, c) comunidades profissionais, d) 
confrontações e, e) aprendizagem cultural. Disto decorre que tanto 
Sainsaulieu, Dupuis e Alcadipani e Crubellate concordam em parte com a 
possibilidade das mudanças que podem ocorrer na cultural organizacional. 
Entretanto, cada um com sua abordagem e alcance diferentes (SILVA; 
FADUL, 2010, p. 7). 

2.5 NECESSIDADES HUMANAS 

2.5.1 Classificação 

Existem múltiplas maneiras de classificar as necessidades humanas, dentre 

elas as primárias, ou básicas, que refletem a sobrevivência da espécie humana. A 

exemplo do alimento, água, sexo, repouso, ar e temperatura agradável. Tais fatores 

variam sua intensidade conforme o indivíduo. E, por fim, as secundárias, ou 

necessidades sociais/psicológicas. Estas fazem alusão à mente e ao espírito e são 

desenvolvidas com o passar dos anos e das experiências vivenciadas por cada 

pessoa. Constam nesse grupo, por exemplo a autoestima, autoconfiança, 

autorresponsabilidade e sensação de pertencimento (PONTES, 2008). 
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2.5.2 Pirâmide das necessidades de Maslow 

No início da década de 1940, Abraham Maslow desenvolveu uma teoria sobre 

a hierarquia das necessidades, a partir da qual é possível definir os principais pontos 

de motivação de um homem. Para ele as necessidades satisfeitas são o que 

motivam as pessoas e criam fatores de esforço para que elas possam se sentir 

realizadas. Em sua visão, as necessidades básicas do ser humano são: fome, sede 

e sono, desta forma, quando a principal é satisfeita a outra ocupa o seu lugar 

(CHIAVENATO, 2006). 

Figura 1 - Pirâmide das necessidades de Maslow 

 
Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010, p. 479). 

Para Chiavenato (2006) a teoria de Maslow desconsidera as variantes 

culturais e de pessoa para pessoa. A Pirâmide de Maslow, no entanto, tornou-se um 

importante modelo usado pela psicologia organizacional e classifica-se desta forma: 

a) auto-realização: estímulo ao comprometimento, e satisfação de suas 
necessidades de realização. b) autoestima: cargos que permitam 
realização, autonomia, responsabilidade e trabalho que valorize a 
identidade. c) sociais: interação com os colegas de trabalho, atividade 
sócias ou esportivas e participação de reuniões fora da organização. d) 
segurança: planos de aposentadoria, saúde e segurança no local de 
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trabalho. e) fisiológicas: salários, benefícios, condições agradáveis e 
satisfatórias (FIDELIS; PIZZIGHINI, p. 40, 2014). 

Hersey (1976) se opõe a ideia de Maslow refutando que o ser humano pode 

ter várias necessidades, porém, a de maior intensidade vai determinar a qual será 

atendida primeiro. Ademais, afirma que necessidade nunca será definitivamente 

satisfeita.  

Lacombe e Heilborn (2003, p. 320) se posiciona quanto à motivação: 

Para produzirem de forma eficiente e eficaz, as pessoas devem ser 
motivadas em função das suas necessidades específicas, que podem incluir 
o relacionamento no trabalho, a perspectiva de valorização profissional e 
pessoal e o desafio de um projeto profissional interessante.  

Mesmo desconsiderando as variantes culturais e de pessoa para pessoa, a 

Teoria de Maslow ganhou espaço na psicologia organizacional, inclusive, sendo 

relacionada à realização pessoal, autoestima, interação social, senso de segurança 

física e abstrata. Outros autores, que desaprovam este pensamento, defendem a 

prioridade humana conforme a intensidade de cada fator e que jamais haverá uma 

plenitude de contentamento do indivíduo.  

2.5.3 Modelo ERC de Aldefer  

Conforme o modelo anterior de necessidades, Pontes (2008 apud 

BERGAMINI, 1994) destaca a ideia central de Clayton Aldefer. O autor propôs uma 

hierarquia modificada de necessidades com três níveis: existência, relacionamentos 

e crescimento. Visto os dois primeiros níveis limitados quanto à satisfação, as 

necessidades de crescimento são ilimitadas e conquistadas a cada grau de 

satisfação alcançado.  

Necessidade de existência reporta às questões fisiológicas e de segurança, a 

exemplo do salário, condições do ambiente de trabalho, segurança no cargo e 

planos de benefícios. 

Necessidade de relacionamento, referem-se ao fato de ser compreendido e 

aceito por profissionais com nível hierárquico superior, inferior e colaterais.  

Necessidade de crescimento está condicionada ao desejo de autoestima e 

autorrealização. 

Apesar da divisão em níveis, o modelo aceita a possibilidade que ambos 

estejam ativos a qualquer momento. Enquanto Maslow e Aldefer estão voltados às 
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necessidades internas do profissional, Herzberg elucida as condições do cargo, que 

devem ser promovidas oportunizando assim a satisfação de necessidades. 

(PONTES, 2008) 

Pontes (2008, p. 25) discorre ainda sobre a visão de Maslow e Herzberg, que 

sugerem que “nas sociedades modernas a maioria dos trabalhadores já satisfaz 

suas necessidades de ordem mais baixa, estando então motivados, principalmente 

por necessidades mais altas ou reais fatores de motivação”. Diferentemente de 

Aldefer, que aposta no fracasso na satisfação de necessidades do relacionamento 

ou de crescimento como renovação de. “Enfim, os modelos indicam que antes de 

um administrador tentar aplicar uma recompensa, será necessário descobrir qual a 

verdadeira necessidade particular de cada empregado naquele momento” 

(PONTES, 2008, p. 26). 

2.5.4 Valores: Dimensão Individual e Coletiva 

O entendimento sobre valor relaciona-se à avaliação e comparação de 

relevância entre as coisas. Seja objeto ou até mesmo a atribuição de valor para uma 

pessoa ou outra. Desta forma, o termo pode estar associado a diversas disciplinas.  

Rohan (2000) afirma que é através deste processo contínuo de avaliação de 

experiências vividas que os valores individuais são construídos. Para a autora, a 

capacidade humana de usar analogia para atribuir significado e coerência às 

próprias experiências é admirável. No entanto, definir o que é melhor ou pior 

depende de cada indivíduo e das suas perspectivas sobre tais valores, ressonante 

aos aspectos vivenciados de forma individual em conformidade com a cada visão de 

mundo. 

Os valores, esses guias que conduzem o comportamento das pessoas em 

diferentes situações, são crenças a respeito de modos de conduta e, por isso, 

orientam os julgamentos e as atitudes individuais (CABLE; JUDGE, 1996). Contudo, 

se diferem quanto a percepção da realidade pessoal e coletiva, apoiando as 

decisões tomadas por cada indivíduo.  

Oliveira (2004, p. 19) destacam quem o ser humano possui “autonomia 

relativa, expressa pelos seus desejos, aspirações e possibilidades, podendo 

dimensionar o que é conquistável ou não, bem como o nível de esforço necessário 

para a obtenção de êxito das conquistas no plano social”. Sendo assim, a 
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congruência, compatibilidade ou alinhamento de valores pessoais e organizacionais 

tornaram-se amplamente aceitos como definição do conceito de P-O fit (KRISTOF-

BROWN; ZIMMERMAN; JOHNSON, 2005). 

Na dimensão coletiva, o comportamento do grupo é visto como correto, 

gerando aceitação da maioria na forma de pensar, sentir e agir no ambiente 

compartilhado. Segundo Schein (2009) os valores são ditos como inegociáveis e 

apresentados na cultura existente através do que ele denomina “suposições”. 

Os valores pessoais guiam os comportamentos das pessoas a partir de 

pressupostos gerados a partir da experiência vivida e exemplos de comportamentos 

considerados ideais. As empresas, por sua vez, dependem do conjunto de pessoas 

à formação da cultura e das práticas que a diferenciam. Dentro deste ambiente, são 

impostas regras, normas e expectativas às equipes, com intuito de realizar objetivos, 

princípios e valores comuns.  

Neste sentido, as funções dos valores pessoais e dos organizacionais são 

similares. Os primeiros norteiam os comportamentos e princípios de vida dos 

indivíduos, e os demais visam orientar os comportamentos nas organizações 

(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). 

Os sistemas de valores definidos em uma empresa regulam o comportamento 

dos profissionais que ali atuam e buscam ser bem avaliados e receberem as suas 

recompensas. Sendo assim, as normas e procedimentos estão intimamente 

relacionados aos valores, integrantes do código de conduta daquela organização. 

Conforme os autores, os valores organizacionais são: 

Princípios ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, 
hierarquicamente organizados, que as pessoas buscam por meio do 
trabalho e que guiam as suas avaliações sobre os resultados e contexto do 
trabalho, bem como, o seu comportamento no trabalho e a escolha de 
alternativas de trabalho (PORTO; TAMAYO, 2003, p 146). 

Para Wagner e Hollenbeck (2010) percepção é o processo em que os 

indivíduos selecionam, organizam, armazenam e recuperam informações. Ela pode 

estar relacionada ao tamanho, forma, comprimento, intenções ou pensamentos das 

pessoas. As diferenças entre a realidade percebida e objetiva podem gerar conflitos. 

Estes, envolvem aspectos positivos e negativos, potencializando as atividades em 

grupos, conforme Chiavenato (1999) ou gerando desinteresse.  
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2.5.5 Conflito em Organizações  

De acordo com Lussier, Reis e Ferreira (2010) o conflito existe sempre que as 

pessoas estão em desacordo e em oposição e enfatizam que os administradores 

devem dispor de fortes habilidades para resolver e negociá-los se quiserem ter 

sucesso. Afinal, o conflito também é um motivo que afeta a satisfação no emprego. 

Marinho (2016) apresenta a conclusão de Wagner e Hollenbeck (2010) em 

relação aos conflitos como uma possibilidade de gerar efeitos positivos como: 

O conflito pode amenizar tensões sociais, estabilizando e integrando as 
relações; O conflito permite ambas as partes exporem seus pontos de vistas 
e opiniões com relação a algum reajuste ou recursos; O conflito ajuda a 
manter o nível de estímulo ou ativação necessário a operar de modo 
inovador e serve de fonte de motivação para a busca constante de 
mudança; O conflito fornece feedback entre as relações estruturais da 
organização; O conflito ajuda a fornecer a identidade de cada um, a fim de 
minimizar as diferenças e fronteiras entre os indivíduos ou grupos e desse 
modo os resultados serão discutidos e detalhados (MARINHO, 2016, p. 34). 

O confronto surge mediante a rejeição de uma opinião alheia junto a ausência 

de respeito pelo seu interlocutor. Sendo assim, se faz necessário o uso de 

habilidades emocionais para que a situação seja agravada e gere reflexo negativo 

no relacionamento e insatisfação no trabalho. Muito embora, é salutar destacar a 

possibilidade de avanço nas relações humanas, desde que bem administrada e 

convertida em apontamento para melhorias e superações, permitindo reajustes 

necessários e sensação de contentamento mediante valorização e respeito pelo 

outro. Se bem administrado, pode trazer benefícios para todos os envolvidos e 

aqueles que estão em seu entorno. 

2.5.6 Tipos Motivacionais 

O desenvolvimento de valores humanos foi iniciado por Schwartz (1987) 

baseado na classificação de Rokeach através da proposição de metas motivacionais 

que sustentam os valores com base nas necessidades biológicas, de interação 

social coordenada, de funcionamento e manutenção dos grupos do ser humano. A 

análise estimulou Schwartz (1992-1994) a identificar dez tipos motivacionais de 

valores: autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização, poder, segurança, 

conformidade, tradição, benevolência e universalismo (ALMEIDA; SOBRAL, 2009). 

Tamayo e Porto (2009) criaram uma escala própria de valores relativos ao 

trabalho com trabalhadores brasileiros. A compilação de dados sintetiza os 
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resultados encontrados por outros pesquisadores como a de Schwartz (1994) e Ros, 

Schwartz e Surkiss (1999). 

Constam nessa tabela quatro valores: 

Fator 1 - Realização no trabalho que se refere à busca de prazer e 
realização pessoal e profissional, bem como de independência de 
pensamento e ação no trabalho por meio da autonomia intelectual e da 
criatividade; Fator 2 - Relações sociais que se refere à busca de relações 
sociais positivas no trabalho e de contribuição positiva para a sociedade por 
meio do trabalho; Fator 3 - Prestígios e refere à busca de autoridade, 
sucesso profissional e poder de influência no trabalho; e, Fator 4 - 
Estabilidade que se refere à busca de segurança e ordem na vida por meio 
do trabalho, possibilitando suprir materialmente as necessidades pessoais.  
(PORTO; TAMAYO, 2003, p. 145) 

Ferreira (2019) apresenta no quadro abaixo a comparação das expectativas 

da organização em relação às pessoas. 

Quadro 2 - As expectativas das pessoas e das organizações 

O que as pessoas esperam da organização O que a organização espera das pessoas 

Um excelente lugar para trabalhar.  Foco na missão organizacional. 

Oportunidade de crescimento: educação e 
carreira 

Foco na visão de futuro da organização. 

Reconhecimento e recompensas: salário, 
benefícios e incentivos. 

Foco no cliente seja ele interno ou externo. 

Liberdade e autonomia. Foco em metas e resultados a alcançar. 

Apoio e suporte: liderança renovada. Foco em melhoria e desenvolvimento 
contínuo. 

Empregabilidade e ocupabilidade Foco no trabalho participativo em equipe. 

Camaradagem e coleguismo. Comprometimento e dedicação. 

Qualidade de vida no trabalho. Talentos, habilidades e competências. 

Participação nas decisões. Aprendizado constante e crescimento 
profissional. 

Divertimento, alegria e satisfação. Ética e responsabilidade social. 

Fonte: Chiavenato (2009, p. 83). 

Os valores humanos receberam uma classificação fundamentada em 

questões biológicas, de relacionamento, funcionalidade e conservação de grupos. A 

medida resultou em uma segmentação ainda mais específica, seja relacionada aos 

tipos motivacionais, seja por intermédio de comprovações científicas através da 

realização de pesquisas. Existe ainda a categorização segundo a junção dos valores 

sob a expectativa de uma organização e da visão do colaborador frente a atuação 

da empresa, ora similares, ora dissonantes. 
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2.6 ANÁLISE E O PROCESSO DE MUDANÇA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Quando os resultados não saem de acordo com o planejado e a empresa não 

apresenta desempenho satisfatório pode ser o momento de reavaliar a cultura 

organizacional.  

O diagnóstico de cultura permite a avaliação quanto a medida e áreas da 

organização, ela é mais efetiva, impulsionando assim, novos planos de ação que 

permitam potencializar a sua efetividade na organização. 

De acordo com Lacombe (2011) mudar a cultura empresarial pode ser 

considerada um dos maiores desafios que uma instituição pode enfrentar, 

essencialmente, se essa organização possuir culturas fortes ou que deu certo por 

um longo período. Para o autor, essa condição pode vir a ser um problema quando 

há imprescindibilidade de mudança. Neste sentido, para mudar, reforçar ou 

transmitir a nova cultura é indispensável uma atuação dinâmica e incessante. 

Considerando que a cultura de uma empresa é viva e se mantém por 

processos tangíveis e não tangíveis é importante ressaltar que sua modificação 

envolve conceitos humanos profundos e, por isso, não pode ser alterada por meio 

de determinação. Lacombe (2011) sugere que quando se pretende iniciar um 

processo de mudança cultural é importante transformar o sistema que a gerou e 

reforçar aquilo que gostaria de se inserir sem esquecer-se que este é um processo 

de longo prazo. 

Consentino et al. (2011, p. 53) apresenta oito áreas de desafios para a 

implementação da estratégia: 

a) desenvolver um modelo para orientar as ações ou decisões da 
implementação; b) entender como a criação da estratégia afeta sua 
implementação; c) entender o poder e a influência e usá-los para o sucesso 
da implementação; d) desenvolver controles efetivos e mecanismos de 
feedback; e) saber como criar uma cultura de suporte à implementação; f) 
aplicar a liderança como suporte para a implementação; g) desenvolver 
estruturas organizacionais que estimulem o compartilhamento das 
informações, a coordenação e uma clara responsabilidade; e h) gerenciar 
as mudanças de forma efetiva. 

 A importância dos fundadores no processo de formação da cultura 

organizacional também deve ser notada durante a mudança organizacional. Silva e 

Fadul (2010) chamam a atenção sobre as críticas de Aktouf (1994) contrário a este 

endeusamento dos fundadores e gestores no processo.  
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Isto porque este autor discorda totalmente desta possibilidade, na medida 
em que atribui à cultura conjunto de elementos que não podem ser 
manipulados por elementos externos, a exemplo de gestores, por mais 
carismáticos que estes possam ser. Para ele, cultura possui elementos 
imateriais que ganham significado para os indivíduos ao longo de toda a sua 
vida e não são formados em um processo instantâneo, e nem podem ser 
modificados ao longo do tempo com facilidade. Importante citar neste 
contexto a percepção da teoria pós-moderna que acredita que até mesmo a 
cultura da sociedade é passível de mudança ao longo tempo. Mas não se 
discutirá este aspecto neste texto (SILVA; FADUL, 2010, p. 11). 

O papel do gestor “condutor” nesse processo de transformação cultural 

também é comentado por Aktouf (1994, p. 44). Para ele  

Havia, no processo de estudo da cultura, o desejo de fazer emergir 
campeões e embaixadores de todos os lados da empresa, para suscitar em 
cada um a procura de um ideal de si mesmo, na organização e através da 
organização, isto é, na sua qualidade.  

2.6.1 Cultura Efetiva 

As principais questões que definem uma organização com Cultura Efetiva se 

concentram no motivo de existirem. Existe um propósito maior que conecta de forma 

sistêmica racional e emocional e sua atuação está fundamentada na missão que faz 

sentido, o que possibilita o direcionamento de esforços, pois sabem onde pretendem 

chegar que consiste em uma visão inspiradora. Cada ação é aplicada de modo a 

respeitar os valores compartilhados. Desta forma, a organização tem o perfil 

adequado daqueles que farão parte dessa trajetória, baseado no modelo de 

competências que tem por base a Cultura e a estratégia. 

A cultura corporativa, considerada um dos mais importantes ativos de uma 

organização, quando potencializada, pode gerar resultados sustentáveis. Diversos 

estudos demostram que as empresas com base em seus princípios e valores tem 

mais resiliência, são bem-sucedidas e constroem uma cultura de alta performance. 

De acordo com Kotter e Heskett (1994) em “A Cultura Corporativa e o 

Desempenho Empresarial” as empresas com culturas fortes, que consiste em 

valores compartilhados, cresceram quatro vezes mais rápido do que as que eram 

indiferentes a isso. As informações fazem alusão ao estudo comparativo realizado 

em 11 anos. Outro fato marcante, foi que essas companhias tinham taxas de criação 

de empregos sete vezes mais altas, com preços de ações crescentes em até 12 

vezes mais rápido, além da proporção entre desempenho e lucro 750 vezes maior 

do que as que não compartilhavam de culturas adaptativas. 
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A função da cultura nas empresas seria servir como instrumento de reforço do 

sistema de valores vigente, diferenciando uma da outra (PIRES; MACEDO, 2006). 

Silva e Fadul (2010, p. 4), afirmam que “cultura organizacional deve abranger um 

conjunto de valores que refletem e se refletem em artefatos visíveis, que se alteram 

em função de fatores internos e/ou externos à própria cultura organizacional”. A 

cultura organizacional também é entendida a partir da definição de Pires e Macedo, 

(2006) que enumera diversos elementos e significados compartilhados entre 

membros de uma organização, com o intuito de orientar sentimento, pensamento e 

ação desses profissionais.  

No Brasil, os estudos observados na literatura têm procurado descrever a 
cultura das empresas e discutir algumas de suas implicações. Pesquisas 
recentes sugerem que a cultura organizacional tem consequências sobre a 
inovação (e.g., Faria e Fonseca, 2014; Morschel et al., 2013), sobre as 
políticas de gestão de pessoas praticadas nas empresas (e.g., Soares et al., 
2012; Santos et al., 2014), sobre o grau de preocupação das organizações 
com sua responsabilidade social/ambiental (e.g., Rocha et al., 2011; Bianchi 
et al., 2013), sobre a liderança (e.g., Souza et al., 2004; Barreto et al., 2013) 
e sobre a própria gestão do conhecimento nas organizações (e.g., Souza et 
al., 2014; Angeloni e Grotto, 2009). Contudo, o foco em aprendizagem 
contínua na cultura de empresas públicas e privadas no Brasil, e suas 
consequências sobre as atitudes e comportamentos de funcionários, é um 
tema ainda não explorado nesse campo do conhecimento (CAVAZOTTE; 
MORENO JÚNIOR; TURANO, 2015, p. 1158); 

O propósito da Cultura Efetiva remete ao principal eixo do termo porque está 

relacionado ao que de fato faz sentido e motiva o direcionamento de energia de 

modo a garantir a existência de determinados valores. Ou seja, uma organização 

deve direcionar seus esforços para se conectar com colaboradores que expressem o 

seu real motivo de existir no mercado, usando assim as competências de cada 

membro como estratégia para potencializar seus resultados. Somente considerando 

o indivíduo que a compõe como peça-chave para seu ganho em qualidade e 

produtividade é que chegará ao sucesso. Entretanto, ao que tudo indica, poucas 

organizações têm a consciência sobre a real importância desse processo e seus 

reflexos na performance empresarial. 

2.7 SUCESSO ORGANIZACIONAL E O ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

2.7.1 Engajamento no Trabalho  

Mediante a nova conjuntura de mercado, formado por profissionais que visam 

significado no trabalho que realizam e consumidores atentos à atuação da empresa, 
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a busca pela conexão satisfatória entre funcionário e empresa irrompe o Modelo de 

Engajamento Integral. Entretanto, configurar a porta de entrada para o sucesso 

organizacional sustentável exige uma mudança de paradigma.  

Ferreira (2019) resume o pensamento de Kanh (1990): 

O conceito de engajamento surgiu a partir de Kahn (1990), que o define 
como a maneira pela qual as pessoas se conectam às suas funções de 
trabalho, expressando e fisicamente, cognitivamente e emocionalmente 
durante o desempenho dos seus papéis. Estes três elementos fundamentais 
(físico, cognitivo e emocional) são ativados simultaneamente para criar um 
estado de envolvimento no trabalho (FERREIRA, 2019, p. 24). 

Figura 2 - Definições de Engajamento 

 

Fonte: Rodriguez (2020, p 128) 

“O comprometimento no trabalho está relacionado a um acordo com a 

organização, onde o colaborador realiza seu trabalho até que o resultado final seja 

alcançado, cumprindo com seus papéis e responsabilidades” atesta Ferreira (2019, 

p. 25). Entretanto, quando o profissional é engajado, a conexão com a empresa e a 

sensação de pertencimento é muito maior, e consequentemente, a disposição 

supera o papel desempenhado pelo colaborador (RICH, 2010). 

Trece et al. (2013) cita o artigo publicado pelo Portal IBC: 

O engajamento profissional é um indicador do sucesso alcançado pela 
organização, apontando a capacidade de sustentação desse sucesso”, e 
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está diretamente ligado à motivação profissional, o quanto a organização 
conseguiu estimular seus integrantes para que realizassem os propósitos 
definidos por ela alinhados com os propósitos dos próprios indivíduos 
(TRECE et. al, 2013, p. 16). 

Cavazotte, Moreno Júnior e Turano (2015, p. 1562) discorrem sobre o 

desempenho no ambiente de trabalho: 

Segundo Bendassolli e Malvezzi (2013), sendo o desempenho um 
fenômeno complexo, diferentes perspectivas teóricas se somam para 
discutir seus múltiplos determinantes no nível individual, grupal e contextual. 
Particularmente relevante para este estudo, o modelo dos inibidores e 
facilitadores do desempenho (Waldman e Avolio, 1993) aponta para a 
importância de fatores situacionais associados ao sistema organizacional na 
compreensão do desempenho. De acordo com essa perspectiva, aspectos 
intrínsecos ao ambiente de trabalho, como a disponibilidade de recursos e a 
cultura organizacional, teriam impacto tanto sobre aspectos processuais do 
desempenho, ou seja, os comportamentos individuais, como sobre os 
resultados alcançados no trabalho e suas consequências. 

A busca pelo Modelo de Engajamento Integral passa a ser reconhecida como 

fundamental para a alta performance empresarial, no entanto, é preciso uma 

transformação adequada até a conquista de uma equipe engajada. O termo, que 

resume, de forma superficial, o resultado do desempenho laboral do colaborador 

mediante a satisfação proporcionada pela empresa, depende do contentamento de 

alguns elementos-chaves, segundo alguns autores. Independentemente dos fatores 

situacionais do engajamento, todos concordam com o seu fim: sendo o indicador de 

sucesso da organização. 

2.7.2 Evolução Histórica e Repercussão Prática 

O estresse e a síndrome de Burnout fundamentaram, durante décadas, as 

investigações científicas relacionadas às doenças causadas pelo trabalho. Desde 

1990, principalmente no ano seguinte, com a consolidação da Psicologia, os estudos 

voltaram-se aos efeitos positivos do trabalho com a finalidade de perceber 

especialmente os fatores promotores de saúde, tal como os aspectos responsáveis 

por desenvolver um ambiente de positividade e eficácia no trabalho (CARVALHO, 

2015; MARTINS; COSTA; SIQUEIRA, 2015). 

Siqueira (2014) remete o conceito de engajamento no trabalho atribuído a 

Kahn (1990) que identificou tal ocorrência entre indivíduos de uma forma sistêmica, 

demonstrada por meio de expressões físicas, cognitivas, emocionais e mentais 

durante as atividades laborais. Para ele, os profissionais engajados manifestam 
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maior identificação com seu trabalho e promovem um estado mental viabilizando 

resultados positivos, seja na esfera individual, de crescimento e desenvolvimento 

pessoal, seja para a própria organização, ao que se refere à qualidade do 

desempenho no trabalho. 

Oliveira e Rocha (2017) demonstram o resultado de estudos comprovando 

que indivíduos engajados investem mais em seu desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional. A consequência disso é o acréscimo das chances de desenvolver um 

melhor desempenho. Afinal, trabalham com maior intensidade, devido à 

concentração superior em suas atividades, e apresentam mais conexão emocional 

com essas tarefas (BAKKER; DEMEROUTI; SANZ-VERGEL, 2014; RICH; LEPINE; 

CRAWFORD, 2010).   

Os indicativos também enfatizam que profissionais mais engajados 

apresentam níveis mais elevados de comportamento extrafunção, realizando ações 

que vão além de suas responsabilidades (BAKKER et al., 2014). Os autores também 

apresentaram os recursos pessoais e os seus resultados, a exemplo das 

autoavaliações positivas associadas à capacidade do indivíduo de controlar e 

impactar positivamente o ambiente e, consequentemente, auxiliando na fixação de 

metas, motivação, desempenho, satisfação com a vida e outros resultados 

desejáveis, incluindo o engajamento.  

Ao que se refere ao desempenho, os pesquisadores efetuam uma distinção 

entre o desempenho formal nas tarefas específicas de trabalho e o desempenho 

individual contextual.  

Cavazotte, Moreno Júnior e Turano (2015, p. 1163) assim descrevem: 

O desempenho formal, ou na tarefa, é definido como a capacidade do 
indivíduo de realizar o papel que lhe é formalmente atribuído pela 
organização (Borman e Motowidlo, 1993), papel este que está normalmente 
descrito na estrutura de cargos de uma empresa. O desempenho formal 
está associado ao grau de proficiência com que um indivíduo desempenha 
ações definidas formalmente nas organizações, e que, por serem relevantes 
para a geração de seus produtos ou serviços, têm também implicações para 
o alcance das metas organizacionais (Campbell et al., 1993). Além disso, o 
desempenho nesses papéis é também um elemento importante do contrato 
psicológico estabelecido entre funcionários e empresa (Rousseau, 1995), 
costuma ser mensurado em termos de níveis ou margens de contribuição, e 
está associado, em maior ou menor grau, às recompensas diretas e 
indiretas recebidas pelos indivíduos no trabalho, que estão estabelecidas 
nos sistemas de gestão do desempenho (Schiemann, 2009). Em 
contrapartida, o desempenho contextual é descrito como um conjunto de 
comportamentos espontâneos, discricionários (Rego e Cunha, 2008), porém 
também importantes para o bom funcionamento da organização, e que vão 
além do esperado nos papéis formais. Atualmente, a maior parte dos 
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pesquisadores se refere ao desempenho contextual como comportamentos 
de cidadania organizacional (Organ, Podsakoff, e MacKenzie, 2006), 
conceito enfatizado em estudos sobre desempenho no trabalho 
principalmente a partir da década de 1980 (Podsakoff et al., 2009). No 
Brasil, Siqueira (2003) e Siqueira e Gomide (2004) contribuíram para 
ampliar a discussão sobre cidadania organizacional, e definem esses 
comportamentos como ações espontâneas que não estão previstas nos 
contratos formais de trabalho, que emergem a partir das trocas sociais e 
beneficiam os sistemas organizacionais (Bastos, Siqueira e Gomes, 2014). 
Em suas pesquisas, esses autores têm observado a influência de fatores 
psicossociais associados ao ambiente de trabalho na cidadania 
organizacional, com ênfase no grau de suporte oferecido aos funcionários 
pela organização e na justiça organizacional.  

Os problemas e os efeitos positivos do trabalho passaram a ser percebidos 

no campo da saúde do colaborador e no resultado obtido pela organização. Assim, o 

engajamento passou a ser mensurado por sinais físicos, emocionais e mentais de 

cada indivíduo e a possibilidade de interferir nesse desfecho laboral. A preocupação 

com a opinião e satisfação do colaborador ganhou destaque, principalmente, após 

relacionar o bem-estar da equipe com a maior produtividade organizacional. Muito 

embora exista a distinção entre desempenho formal e o individual na realização do 

trabalho, tais comportamentos são espontâneos e beneficiam todos os envolvidos 

como um todo. 

2.7.3 Avaliações Autorreferentes 

De forma a mensurar o engajamento particular e o empenho da empresa, 

Judge et al. (1997) propuseram um construto denominado avaliações 

autorreferentes (core self-evaluations). O instrumento associado às “avaliações que 

os indivíduos fazem de si mesmos, do mundo e dos outros”, teria relevante 

inferência sobre os graus de satisfação e desempenho no trabalho. Conforme os 

autores, as análises pertinentes à assimilação ou comportamentos diversos 

sofreriam interferência das autoavaliações, mesmo sem a consciência disso por 

parte da maioria das pessoas. No entanto, aqueles que obtiveram estes pareceres 

positivos se avaliam de forma consistentemente favorável em diferentes situações, 

ou seja, percebem-se capazes, valiosos e com senso de autorresponabilidade sobre 

suas próprias vidas. 
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2.7.4 Principais Aspectos do Engajamento 

Seguindo a linha do tempo sobre a evolução do termo engajamento, anos 

mais tarde, os indivíduos engajados foram reconhecidos por Maslach e Leiter (1997) 

em três aspectos principais: energia, envolvimento e eficácia. Estas particularidades, 

concomitantemente, seriam opostas às dimensões clássicas do conceito de Burnout: 

exaustão, cinismo e queda no senso de eficácia profissional. Desta forma, com este 

novo conceito, o engajamento no trabalho atribuiu uma compreensão antagônica a 

de Burnout (SIQUEIRA, 2014). 

Bakker (2011) defende que os conceitos de satisfação no trabalho são 

diferentes. Para o autor, ao passo que o engajamento associa um alto nível de 

prazer no trabalho (dedicação) com alta ativação (vigor, absorção), a satisfação no 

trabalho seria uma forma mais passiva de bem-estar, ou seja, o nível de energia 

associado ao engajamento seria maior do que o da satisfação (MACEY; 

SCHNEIDER, 2008; WARR; INCEOGLU, 2012). 

Sob o aspecto quantitativo, a associação entre engajamento, satisfação e 

envolvimento com o trabalho, comprometimento organizacional de Christian et al., 

(2011) evidencia que o engajamento no trabalho oferece uma contribuição relevante 

aos estudos organizacionais, apesar da correlação entre esses elementos. Para 

eles, “o grau com que indivíduos investem seus ‘eus completos’ na execução de seu 

trabalho parece diferente do grau com que indivíduos estão satisfeitos com seus 

empregos ou comprometidos com suas organizações” (CHRISTIAN et al., 2011, p. 

120). A correlação do estudo de Hallberg e Schaufeli (2006) mostrou ainda que 

engajamento no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento 

organizacional são construtos diferentes.  

Bakker et al. (2011) enfatizam como suficientes as evidências para considerar 

o engajamento como um construto motivacional relevante e independente da 

satisfação no trabalho, do comprometimento organizacional e do comportamento de 

cidadania organizacional. Segundo os autores, tais construtos seriam, na realidade, 

consequências do engajamento. 

Observa-se, então, que profissionais engajados mobilizam mais recursos 

psicológicos e de trabalho. Sendo assim, os próprios gestores têm a possibilidade e 

obrigação de colaborar com o engajamento de seus colaboradores na medida em 
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que disponibilizam mais mecanismos destinados à promoção do bem-estar e 

qualidade de vida ocupacional (CALDAS et al., 2013). 

Diversas outras definições de engajamento no trabalho podem ser 

encontradas, ressaltando a disposição favorável do engajamento pessoal quanto a 

execução de suas atividades laborais.  

2.7.5 Alinhamento Entre Indivíduo-organização 

Verificou-se a influência das características pessoais e situacionais frente ao 

comportamento humano, considerando a interferência das pessoas nas 

organizações e como estas impactam as pessoas. Desta forma, a possibilidade de 

ajuste entre indivíduo-instituição foi reconhecida. Chatman (1989) formalizou o 

conceito Person-Organization Fit (P-O fit) definindo-o como uma congruência entre 

normas, valores organizacionais e valores das pessoas. 

O comportamento nas empresas também foi tema de análise da psicologia 

organizacional em pesquisas como a seguinte: 

Os resultados empíricos tipicamente apoiavam a hipótese de que a 
congruência entre as personalidades dos indivíduos e as demandas de suas 
ocupações, estão associadas com o efeito positivo (MOUNT; MUCHINSKY, 
1978; SPOKANE, 1985) e uma alta probabilidade da permanência nos seus 
trabalhos (O`REILLY; CHATMAN; CALDWEL, 1991, p. 30).  

Desta forma, é possível selecionar o profissional mais compatível aos valores 

da empresa, facilitando a socialização e apresentação de normas e comportamentos 

compartilhados na organização. Consequentemente, o profissional tem a 

oportunidade de buscar o local de trabalho condizente aos seus valores, podendo 

um e outro sofrer a alteração desta convivência futura. 

2.8 DETERMINANTES DE ENGAJAMENTO NO EEGT 

Os aspectos emocionais utilizados nessa pesquisa validam os resultados 

desse trabalho obedecem a Escala de Engajamento do Trabalho – EEGT. Para 

melhor entendimento, os conceitos relacionados aos sentimentos dos profissionais 

em relação a tais questões serão abordados na sequência. 

 Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004, p. 303) destaca que as “dimensões 

ou aspectos particulares no trabalho são diferentes, podendo variar de situação para 

situação”. Segundo estes autores, o relacionamento interpessoal assegura um 
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ambiente agradável aos colaboradores e à organização, oportunizando a todos, 

mais prazer na execução das tarefas laborais.  

A característica de um ambiente agradável, ou não, para Moscovici (2002) 

está no equilíbrio do relacionamento interpessoal e o clima, capazes de gerar 

satisfação ou insatisfação, quesitos fundamentais para uma boa relação entre os 

envolvidos na empresa. 

Quanto mais se aprofunda o estudo do comportamento motivacional 
humano, mais claramente se percebe que a motivação de cada um está 
ligada a um aspecto que lhe é muito caro, aquele que diz respeito à sua 
própria felicidade pessoal (BERGAMINI, 1997, p. 34). 

A Escala de Engajamento do Trabalho – EEGT serviu e base para mensurar 

os resultados dessa pesquisa. Conforme os autores citados, a conexão do 

colaborador com os demais da equipe e a organização como um todo pode facilitar a 

convivência, gerar maior bem-estar e dedicação ao executar as tarefas na empresa. 

Tais considerações motivam ainda mais o conhecimento sobre a motivação humana. 

2.8.1 Energia  

Os quesitos “cheio de energia, revigorado, fortalecido, renovado e disposto” 

respaldam a ferramenta utilizada para mensurar o engajamento nesse trabalho. 

Desta feita, delimita-se o significado do vocábulo energia, que resume a ideia nessa 

perspectiva. Vários são os contextos em que é possível utilizar o termo, no entanto, 

a breve análise será em relação ao potencial humano.  

Dugonski e Zoschke (2011) citam que, em 1807, a palavra “energia” foi usada 

pela primeira vez, pelo médico e físico inglês Thomas Young, que escolheu esse 

termo para expressar a capacidade de um corpo realizar trabalho mecânico”. Essa 

“força para fazer as coisas acontecerem, para a condução de todo o tipo de 

processo, máquina, dispositivo ou, uma fonte de energia para moinhos de vento e 

rodas d’água”. 

Primeiramente, pode-se afirmar que o vocábulo energia vem do grego 
energeia: “atividade, operação”, de energos “ativo, trabalhando”, en (em, 
dentro) + ergon (ação, trabalho). Ou como diz Bristoti (Bristoti, p.1), “força 
em ação. ”Segundo ele, “Isto quer dizer que qualquer tipo de força e de 
ação ou movimento estão relacionados com a ideia de energia” (SOUZA; 
MIGUELOTE; NOVIKOFF, 2012, p. 55). 

Percebe-se, então, que a energia exerce funções essenciais para o 

desenvolvimento social e humano. Além da eficiência na geração dos indicadores 
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deste estudo, constata-se as oportunidades de melhoria no desempenho da 

empresa ao potencializar a performance dos profissionais nas atividades 

desenvolvidas no trabalho. 

2.8.2 Atenção, concentração e foco 

Existe uma variedade de estímulos provenientes do meio em que o ser 

humano se encontra. Caso não houvesse uma seleção quanto a isso, a sua própria 

conduta seria desorientada quanto à direção e ao prestar atenção, por exemplo. O 

ato de focar a atenção em um determinado estímulo e não noutro refere-se ao 

interesse e a opção pelo preponderante. No foco, todo aparelho psíquico está 

funcionando em prol desse interesse (LURIA, 1979). Assim, a autora define a 

atenção como a direção da consciência, com foco em determinada atividade mental.  

Para Luria (1979), há três itens da seletividade de estímulo no processo da 
atenção: volume da atenção, sua estabilidade e suas oscilações. O volume 
(de estímulos) da atenção varia conforme a quantidade de sinais recebidos 
ou associações, que determina o que é dominante. Para conseguir a 
atenção de alguém, precisa ser despertado o seu interesse. A estabilidade é 
a duração do estímulo dominante. Neste item deve-se considerar que 
existem oscilantes, pois o mecanismo neurológico da atenção é inato e 
involuntário, mas a atenção não é inata e sim, treinável. Por oscilações da 
atenção entende-se o caráter cíclico do processo, no qual determinados 
conteúdos da atividade consciente ora adquirem caráter dominante, ora o 
perdem (TANAKA, 2008). 

Tanaka (2008) descreve que a “atenção faz parte das funções psicológicas 

superiores, tipicamente humanas. O funcionamento da atenção baseia-se 

inicialmente em mecanismos neurológicos inatos e involuntários”. E ressalta que a 

atenção gradualmente é submetida a processos de controle voluntário, em grande 

parte por meio de mediação simbólica.  

Nesse sentido, existem dois tipos básicos de atenção: a atenção involuntária 

e a atenção voluntária. Essas duas nomenclaturas de Vygotsky (OLIVEIRA, 2008) 

recebem outros títulos de acordo com Dalgalarrondo (2000), por exemplo, que 

nomeia a primeira como atenção espontânea. Já para Luria (1979) há a atenção 

arbitrária e a involuntária, descreve Tanaka (2008). 

A tenacidade é definida por Luria (1979) como a capacidade de o indivíduo 

fixar sua atenção sobre determinada área ou objeto. A vigilância, por sua vez é 

definida como a qualidade de atenção, que permite ao indivíduo alterar seu foco de 

um objeto para outro (TANAKA, 2008). Tais conceitos fundamentam os 
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pressupostos da Escala de Engajamento do Trabalho, relacionadas à pesquisa 

aplicada com intuito de mensurar o nível de engajamento da empresa, objeto de 

estudo desse trabalho: “Com o pensamento voltado apenas para minhas tarefas, 

concentrado em minhas atividades, distante dos meus problemas pessoais, focado 

no que estou fazendo, tomado por minhas tarefas”. 

Nesse interim, é salutar abordar os efeitos da falta de cuidado com a saúde 

dos profissionais da organização que podem, inclusive, gerar patologias derivadas 

da atenção. 

Dalgalarrondo (2000) sustenta que alteração mais comum e menos especifica 

da atenção é a redução global da capacidade de prestar atenção: a hipoprosexia. O 

que pode ser observado em casos de bloqueio emocional e processos regressivos, 

tais como: a depressão, a fadiga e a astenia. A perda básica da capacidade de 

concentração aumenta a fadiga, consequentemente, dificulta a percepção dos 

estímulos ambientais e a compreensão. A memória fica debilitada e o indivíduo 

sente dificuldade crescente em todas as atividades psíquicas complexas, a exemplo 

do ato de pensar, raciocinar e integrar informações. 

Castro (2007) afirma que se observa a hipoprosexia em estados 
infecciosos, embriaguez alcoólica, psicoses tóxicas, esquizofrenia, além da 
depressão. Os motivos podem ser: falta de interesse (deprimidos e 
esquizofrênicos); déficit intelectual (oligofrenia e demência) ou alterações da 
consciência (delirium). Os estados de depressão geralmente são 
acompanhados de diminuição da capacidade de concentrar a atenção como 
um todo (TANAKA, 2008, p. 62-76) 

A total supressão da capacidade de atenção é a aprosexia. “A patologia é 

causada por um déficit senso-neuronal ou mental” (TANAKA, 2008, p. 71). Diferente 

da hiperprosexia, que se refere ao estado da atenção exacerbada. 

Dalgalarrondo (2000) define a distração como um estado patológico expresso 

por instabilidade marcante e mobilidade acentuada da atenção voluntária, com 

dificuldade ou incapacidade para se fixar em algo que implique esforço produtivo. 

Nesse caso, a atenção é facilmente desviada para outro objeto. 

2.8.3 Satisfação  

Inicialmente, a satisfação no trabalho levava em conta o aspecto motivacional, 

conforme Siqueira (2008), o que impulsionava aos profissionais, indicadores 

comportamentais relevantes ao setor empresarial. Alto desempenho, mais 
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produtividade, redução de rotatividade de faltas ao trabalho foram os principais 

fatores. No entanto, os motivos que levam à satisfação em uma determinada cultura 

podem não surtir o mesmo efeito em outras.  

A cada pesquisa realizada, percebeu-se que a satisfação no trabalho é algo 

complexo e muito pessoal para ser definida. Conforme Spector (2003, p. 224) “as 

pessoas apresentam sentimentos diversos em relação ao trabalho, o que envolvem 

variantes de valores básicos”.  

Alguns autores concluíram que a identificação dos colaboradores ou não com 

seu trabalho, pode estar vinculada à perspectiva ambiental, entretanto, o grau de 

satisfação pode mudar àqueles que desenvolvem suas atividades laborais em 

condições similares. Para Spector (2003, p. 230) de acordo com esse ponto de vista, 

a satisfação no trabalho “é um produto de adequação entre o indivíduo e seu 

trabalho”. O autor ainda propõe que o ambiente externo e a personalidade podem 

impactar na satisfação no trabalho, bem como sua influência conjunta. 

“Nos anos 70 e 80, esse conceito ganhou abrangência e tornou-se uma 

característica de atitude, exigindo maior responsabilidade social por parte das 

empresas”, descrevem Azevedo e Medeiros (2011, p. 2). Eles reforçam o 

pensamento de Siqueira (2008) que no século XXI passou a abordar o termo 

também focado na afetividade no ambiente de trabalho, componente psicossocial 

relacionado ao bem-estar no trabalho, junto com o envolvimento e comprometimento 

organizacional afetivo (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008 apud SIQUEIRA, 2008). 

Spector (2003, p. 241) apresenta duas variáveis da correlação da satisfação 
no trabalho e com o desempenho. A primeira é que “a satisfação deve 
resultar do desempenho”, assim quando o trabalhador está satisfeito, ele 
pode desempenhar melhor e com mais prazer sua atividade. E a segunda é 
oposta, onde “o desempenho deve resultar da satisfação”. Mas Pereira 
(2004, p, 285) lembra que a “produtividade e satisfação não se relacionam 
de uma forma linear” (AZEVEDO; MEDEIROS, 2011, p. 3). 

Zanelli, Borges-Andrade e Bastos (2004, p. 303) evidenciam uma visão 

sistêmica, atribuindo a conquista de um estado de satisfação ao “um conjunto de 

reações especificas a vários componentes do trabalho”. Justifica na possibilidade de 

variações de acordo com a situação”. Entretanto, alguns estudiosos defendem a 

visão unidimensional, “que concebem a satisfação no trabalho como uma atitude 

geral ante o trabalho como um todo”. 

As causas que remetem à satisfação no trabalho, inicialmente, eram 

resumidas no pagamento de salário e benefícios àqueles que executaram as tarefas 
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laborais.  Oliveira (2016) chama a atenção para a energia usada pelo trabalhador em 

troca de remuneração. Tal afirmativa, que o salário e os benefícios são os meios que 

ele possui para satisfazer suas necessidades.  

A relação do profissional com o chefe também é salutar nesse contexto. 

“Tanto para Bowditch e Buono (1992) quanto para Robbins (2010) o líder é quem 

tem a capacidade de influenciar pessoas para alcançar determinada meta ou 

objetivo (AZEVEDO; MEDEIROS, 2011, p. 5) 

2.9 PROCESSO DE ENGAJAMENTO 

2.9.1 Respeito e Liberdade de Expressão 

O pensamento Aristotélico defende a criação de um ambiente adequado para 

que os colaboradores, em geral, sintam-se seguros para expressar a opinião e 

corajosos para dizer a verdade. Afinal, sem ela, todos os esforços para 

transformação são falhos. A cultura corporativa deve desenvolver tal competência 

em suas lideranças, mostrando a todos qual é o valor exato da verdade. 

Um dos gestos mais nobres que podemos ter com um ser humano é 
perguntar a ele o que pensa sobre o que estamos fazendo juntos. Quando 
perguntamos querendo saber, tratamos a pessoa com respeito fundamental, 
e então é mais provável que esse gesto nos seja devolvido (CLAVO, 2008, 
p. 35). 

Segundo o mesmo autor, é preciso segurança ao caminhar e avançar requer 

a contribuição de todos. Dentro do contexto desse trabalho, o primeiro passo é: 

examinar a relação indivíduo-organização. Sendo assim, a nossa proposta é 

investigar o nível de engajamento dos profissionais de uma empresa em Santa 

Catarina afim de identificar as melhores práticas que possam contribuir ao processo 

de transformação dessa cultura organizacional. Oferecer ferramentas para 

desenvolver e/ou aprimorar tal competência, fomentando o engajamento em todos 

os níveis.  

Rich (2010, p. 47) salienta: 

Quando os indivíduos acreditam que seus valores pessoais são 
congruentes com os da organização para a qual trabalham, eles percebem 
que as expectativas de papel organizacionais são congruentes com suas 
auto-imagens preferidas (CHATMAN, 1989; KAHN, 1990, 1992; KRISTOF, 
1996), e, portanto, eles devem encontrar mais significado em seu trabalho, 
e, por sua vez, apresentam maior engajamento.  
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A empresa demonstra valorização ao seu quadro de colaboradores à medida 

que oferece espaço para que as opiniões sejam expressas, acolhendo as críticas 

como bem preciosos capazes de promover melhorias na organização. Tal atitude 

ocasiona em outros benefícios imediatos, a exemplo da confiança e reconhecimento 

da importância de cada indivíduo da empresa. Fomentando ainda o senso de 

pertencimento e o engajamento como um todo. 

2.9.2 Organização do Processo  

Questões relacionadas a proposta de valor, fluxo de informação, da 

tecnologia e dos stakeholders (parceiros, investidores, fornecedores e membros da 

comunidade) são itens a serem observados no processo de engajamento (CHÉR, 

2014). Antes da aplicação do processo de mudança, porém, é salutar reavaliar a 

cultura organizacional para conhecer o cenário a qual está inserida.  

Chiavenato (2004) cita que para analisar como as pessoas se comportam é 

indispensável um estudo da motivação humana, além do conhecimento das 

necessidades do homem para compreensão do comportamento para utilizar a 

motivação com intuito de promover melhor qualidade de vida nas organizações.  

Aperfeiçoar e desenvolver o indivíduo como colaborador e apresentar-lhe a 

importância de seu papel junto ao crescimento da empresa promove o sentimento 

de pertencimento e a vontade de retribuir, garantindo assim o engajamento 

profissional (BAKKER; DEMEROUTI; SANZ-VERGEL, 2007; SCHAUFELI; BAKKER, 

2004; SCHAUFELI; BAKKER; VAN RHENEN, 2009; VAZQUEZ et al., 2015). 

2.9.3 Engajamento e Trabalho  

No intuito de aprofundar na temática sobre engajamento foi realizado um 

levantamento no Portal Periódicos Capes, trabalhos com os termos “engajamento” e 

“trabalho”, correspondente às publicações no período de 2009 a 2019, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Estudos sobre o engajamento e trabalho 

Título do artigo Autores Ano Nome do 
periódico 

Objetivo da 
pesquisa 

Resultado da 
pesquisa 

"O amor por": 
modos de 
engajamento e 
trabalho do self 
 

Benzecry, 

Claudio E 

2014 Tempo Social Definir 

estratégias de 

ascensão social 

para solidificar 

ligações em 

círculos de 

afiliação diversos 

O “amor por” algo 
é usado como 
suporte para 
produzir práticas 
de ligação, 
atribuídas a um 
modo de trabalho 
sobre o self. 

Engajamento no 
trabalho: 
antecedentes 
individuais e 
situacionais e 
sua relação 
com a intenção 
de rotatividade 

Oliveira, 
Lucia 
Barbosa de; 
Rocha, 
Juliana da 
Costa. 

2017 RBGN - 
Revista 
Brasileira de 
Gestão de 
Negócios 

Analisar 
antecedentes 
individuais e 
situacionais do 
engajamento no 
trabalho, sua 
influência e 
investigação da 
relação com a 
intenção de 
rotatividade. 

Práticas de RH 
quanto a 
qualidade da 
relação líder-
liderado podem 
influenciar o 
engajamento dos 
empregados. 

Normatização 
da versão 
Brasileira da 
Escala Utrecht 
de Engajamento 
no Trabalho 

Magnan, 
Emília dos 
Santos; 
Vazquez, 
Ana Claudia 
Souza; 
Pacico, 
Juliana 
Cerentini; 
Hutz, 
Claudio 
Simon. 

2016 Avaliação 
Psicológica: 
Interamerican 
Journal of 
Psychological 
Assessment 

Analisar o 
engajamento no 
trabalho e 
normas para 
interpretação da 
versão brasileira 
da Utrecht Work 
Engagement 
Scale (UWES). 

Verificou-se 
diferenças de 
engajamento 
entre grupos 
ocupacionais, 
sendo que 
pessoas em 
cargos cuja 
autonomia e 
poder de decisão 
são maiores são 
mais engajadas. 
Os escores de 
engajamento 
mostraram 
correlação 
positiva com a 
idade. 

continua 
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O impacto das 
percepções de 
justiça 
organizacional e 
da resiliência 
sobre o 
engajamento no 
trabalho 

Oliveira, 
Deanne de 
Freitas; 
Ferreira, 
Maria 
Cristina 

2016 Estudos de 
Psicologia 

Investigar o 
impacto das 
percepções de 
justiça 
organizacional e 
da resiliência 
sobre o 
engajamento no 
trabalho, 
mediante um 
estudo de 
levantamento de 
natureza 
transversal. 

A justiça 
organizacional e 
a resiliência 
consistem 
recursos 
motivacionais 
que promovem o 
engajamento no 
trabalho. 

Engajamento 
subjetivo e 
organização 
flexível do 
trabalho: o caso 
dos 
trabalhadores 
da indústria do 
alumínio 
primário 
paraense 

Barbosa, 
Attila Magno 
e Silva 

2014 Sociedade e 
Estado 

Refletir sobre o 
alinhamento 
entre o ideário da 
empresa e a 
percepção dos 
trabalhadores 
quanto ao 
engajamento, e 
esclarecer como 
isso é produzido. 

Constatou a 
introdução de 
práticas 
gerenciais que 
exercem forte 
influência sobre a 
subjetividade do 
trabalhador 
devido à 
implantação de 
um ideário 
organizacional 
além do 
ambiente de 
trabalho.  

Empreendedori
smo social em 
perspectiva 
global: bem 
comum, 
trabalho e 
engajamento na 
retórica do 
capitalismo 
contemporâneo 

Casaqui, 
Vander; 
Sinato, 
Angelina 

2015 Eptic online: 
Revista 
Electronica 
Internacional 
de economia 
política da 
informação, 
da 
comunicação 
e da cultura 

Apresentar 
discursos sobre o 
empreendedoris
mo social via 
análise 
multidimensional 
de Fairclough, na 
Ashoka, Skoll 
Foundation e 
Schwab. 

O empreendedor 
social ganha 
destaque, no 
cenário recente, 
ao unir as 
tradições 
capitalistas do 
empreendedoris
mo à perspectiva 
da ação social 
pelo “bem 
comum”. 

Engajamento no 
trabalho, 
impedimentos 
organizacionais 
e adoecer: a 
contribuição da 
Ergonomia da 
Atividade no 
setor público 
brasileiro 

Jackson 
Filho, José 
Marçal; 
Maeno, 
Maria. 

2015 Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional, 

Analisar e discutir 
a contribuição da 
pesquisa e da 
prática da 
Ergonomia da 
Atividade para 
compreender os 
problemas de 
saúde dos 
servidores e para 
transformar o 
trabalho 
realizado nos 
serviços públicos 
no Brasil nos 
últimos 20 anos. 

A Ergonomia da 
Atividade no 
Brasil evidenciou 
a associação 
entre 
possibilidade de 
prestar serviços 
públicos e a 
saúde dos 
trabalhadores 
públicos. E a 
necessidade de 
integrá-la nas 
políticas públicas. 

continua 
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Engajamento no 
trabalho, saúde 
mental e 
personalidade 
em oficiais de 
justiça  

Dalanhol, 
Natália dos 
Santos; 
Freitas, 
Clarissa 
Pinto Pizarro 
de; 
Machado, 
Wagner de 
Lara; Hutz, 
Cláudio 
Simon; 
Vazquez, 
Ana Claudia 
Souza 

2017 Psico Investigar suas 
relações com 
saúde mental e 
personalidade 
em servidores do 
judiciário 

Existem 
problemas de 
saúde mental e a 
energia vital é o 
principal preditor 
do engajamento 
nesses 
servidores. Estes 
achados 
apontam para a 
importância de 
promover a 
saúde mental e o 
engajamento 
destes servidores 
via intervenções 
em nível 
organizacional 

Satisfação e 
engajamento no 
trabalho: 
docentes 
temáticos e 
auxiliares da 
EAD de 
universidade 
privada 
brasileira 

Caldas, 
Cláudia 
Bomfá; 
Somensari, 
Patrícia; 
Costa, 
Simone do 
Nascimento 
da; Ainda, 
Mirlene 
Maria 
Martins; 
Claro, José 
Alberto 
Carvalho dos 
Santos. 

2013 Gerais: Revista 
Interinstitucion
al de 
Psicologia 

Testar quatro 
hipóteses sobre 
diferenças e 
relações entre 
escores médios 
de satisfação e 
engajamento no 
trabalho de 
docentes 
temáticos e 
auxiliares em 
Ensino à 
Distância (EAD) 
de universidade 
privada brasileira 

As hipóteses 
revelaram-se 
parcialmente 
suportadas. Não 
há diferença 
entre os escores 
médios de 
satisfação e 
engajamento dos 
docentes 
temáticos e 
auxiliares.  

Social 
connection in 
organizations: 
the effects of 
local ties on job 
engagement 
and 
performance 
 

Maciel, 
Cristiano de 
Oliveira; 
Camargo, 
Camila 

2015 Revista de 
Administração 
Contemporâne
a 

Examinar o efeito 
dos laços locais 
dos atores 
organizacionais 
em seu grau de 
engajamento e 
desempenho no 
trabalho.  

A conexão social 
intra-
organizacional 
funciona como 
um tipo de 
vínculo local, 
com potencial 
para gerar efeitos 
positivos no 
comportamento 
de um indivíduo 
no trabalho.  

continua 
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Trajetória 
social, hábitos e 
engajamento no 
trabalho escolar 

Penna, 
Marieta 
Gouvêa de 
Oliveira; 
Marin, Alda 
Junqueira 

2019 
 

Educação e 
Pesquisa 

Apresentar o 
resultado de 
pesquisa sobre a 
organização do 
trabalho 
pedagógico na 
escola com foco 
na figura do 
gestor, em duas 
escolas, 
execução do 
trabalho e 
relação com os 
demais membros 
da equipe. 

Evidenciaram-se 
duas formas de 
condução da 
gestão: uma 
pautada por 
racionalidade 
mais técnica, e 
outra por certo 
enfrentamento a 
essa forma de 
trabalho 

Engajamento no 
trabalho: Uma 
análise dos 
profissionais de 
indústrias 

Santos, 
Juliana de 
Souza; 
Fiorentin, 
Bruna 
Eduarda; 
Stefano, Silvio 
Roberto; 
Bonet Abreu, 
Bruna de. 

2019 
 

Ressarce, 
Society and 
Development 

Analisar o 
engajamento no 
trabalho de 
profissionais nas 
indústrias de um 
município da 
região centro-
oeste do Paraná 

Os resultados 
caracterizam a 
amostra como 
maioria dos 
entrevistados são 
do sexo 
masculino, e 
apontam a maior 
média à 
dimensão 
dedicação. 
Entretanto, 
quando 
observado o 
coeficiente de 
variação, os 
profissionais 
pesquisados têm 
maior energia, 
vitalidade. 

Antecedents of 
work 
engagement of 
higher 
education 
professors in 
Brazil / 
Antecedentes 
do engajamento 
no trabalho dos 
docentes de 
ensino superior 
no Brasil 

Mercali 
Gabriele 
Domeneghini;
Costa Silvia 
Generali da 

2019 Revista de 
Administraçã
o Mackenzie 

Identificar e 
analisar os 
antecedentes do 
engajamento no 
trabalho por meio 
de demandas e 
recursos de 
trabalho dos 
professores do 
ensino superior 
no Brasil. 

Em geral, os 
professores de 
instituições 
privadas 
percebem 
demandas e 
recursos de 
emprego mais 
favoráveis do que 
aqueles que 
trabalham em 
instituições 
públicas. 

continua 
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Comprometime
nto e 
Entrincheiramen
to 
Organizacional 
e suas 
Relações com o 
Engajamento no 
Trabalho: Um 
Estudo com 
Servidores 
Técnico-
Administrativos 
de uma 
Instituição 
Federal de 
Ensino 

Pereira, 
André da 
Silva; Lopes 
Dionara 
Dorneles. 

2019 
 

Desenvolvim
ento em 
Questão 

Identificar os 
níveis de 
comprometiment
o organizacional, 
entrincheirament
o organizacional 
e engajamento 
no trabalho e 
analisar a relação 
entre 
comprometiment
o organizacional 
e 
entrincheirament
o organizacional 
com o 
engajamento no 
trabalho dos 
servidores 
técnico-
administrativos 
de uma 
Instituição 
Federal de 
Ensino 
 

Mostram alto 
nível de 
comprometiment
o, 
entrincheirament
o médio e 
envolvimento no 
trabalho dos 
servidores. E 
correlação 
positiva e 
significativa de 
comprometiment
o e engajamento 
no trabalho, 
principalmente 
quanto à 
dedicação e ao 
entrincheirament
o. No entanto, 
com uma 
correlação 
negativa e 
significativa com 
o engajamento 
no trabalho 

Fonte: O Autor (2021). 

Os resultados das pesquisas apresentadas evidenciam questões alusivas à 

proposta desse trabalho e demonstram-se relevantes para subsidiá-lo. Dentre as 

constatações, destaca-se a necessidade em definir estratégias para solidificar 

ligações fundamentadas no “amor por” algo, considerado suporte para produzir 

práticas de ligação. Validando assim, a definição de um propósito, variável essa, 

valorizada em nosso estudo. 

Além disso, ao analisar antecedentes individuais e situacionais do 

engajamento no trabalho, influência e relação com a intenção de rotatividade, 

citados por Oliveira e Rocha (2016), consequentemente, as práticas condizentes à 

relação entre líder-liderado podem influenciar o engajamento dos colaboradores.  

Conforme a pesquisa do referido artigo, com intuito de mensurar o nível de 

engajamento profissional, realizada com 207 participantes, sendo homens (43%) e 

mulheres (57%), com idade de até 25 anos (6,8%), de 25 a 30 anos (16,9%), de 30 a 

40 anos (43,5%), de 40 a 50 anos (22,2%) e com 50 ou mais (10,6%). 

No estudo realizado por Oliveira e Rocha (2016) também foram identificadas 

diferenças de engajamento entre grupos ocupacionais, demonstrando que as 

pessoas em cargos com autonomia e poder de decisão maiores são mais 

engajadas. Da mesma forma, ao investigar o impacto das percepções de justiça 
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organizacional e da resiliência sobre o engajamento no trabalho, percebeu-se que 

ambas são recursos motivacionais para a sua promoção no ambiente corporativo. 

Outrossim, o alinhamento entre o ideário da empresa e a percepção dos 

trabalhadores quanto ao engajamento são prerrogativas para a sua efetividade.  

Percebe-se ainda que a forma do empreender social denota a perspectiva da 

ação social pelo “bem comum”. Ademais, ao examinar as relações entre saúde 

mental e a personalidade dos colaboradores (DALANHOL et al., 2017) verificou-se 

que a energia vital é o principal preditor do engajamento nesse contexto. Ressalta-

se, assim, a importância da promoção da saúde mental e o engajamento via 

intervenções em nível organizacional. 

Situação essa também comprovada via pesquisa realizada para o 

desenvolvimento desse trabalho na qual foi mensurada a frequência da sensação de 

vigor durante a execução das tarefas laborais daquela empresa, tendo a maioria, 

44,9%, afirmado ter muitas vezes essa sensação. Do mesmo modo, declararam-se 

revigorados às vezes (36,2%), sempre (10,1%), poucas vezes (6,8%) e nunca 

(1,9%) os demais participantes do estudo. 

Dadas as condições estruturais, o teste referente as diferenças e relações 

entre escores médios de satisfação e engajamento no trabalho de docentes 

temáticos e auxiliares em Ensino à Distância (EAD), publicado na Revista 

Interinstitucional de Psicologia, apresentado por Caldas, Costa e Claro (2013) 

revelou a conformidade quando a satisfação e engajamento de ambos parâmetro 

esse correspondente à fundamentação do presente artigo que validou o sentimento 

de renovação dos profissionais ao executar suas funções no ambiente de trabalho. A 

maioria, 45,9%, destaca que muitas vezes têm essa sensação. Mais adiante, os que 

sentem às vezes são 32,9%, poucas vezes 9,7%, sempre 9,2% e nunca 2,4% essa 

condição. 

 Ainda no periódico, em novo estudo, verificou-se ao examinar o efeito dos 

relacionamentos em seu grau de engajamento e desempenho no trabalho, que a 

conexão social intraorganizacional representa uma espécie de vínculo local, 

possibilitando novos efeitos positivos no comportamento individual no trabalho.  

As formas de condução da gestão e os aspectos psicológicos que 

caracterizam os profissionais engajados destacaram maior média no que diz 

respeito à dimensão dedicação, maior energia e vitalidade. Por fim, por meio das 
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pesquisas descritas resumidamente, a identificação e valorização dos elementos do 

engajamento no trabalho por meio de demandas e recursos de trabalho, tal como o 

nível de comprometimento organizacional, são correlacionados ao engajamento no 

trabalho. 

Destaque ao nível de fortalecimento, pressuposto aqui, identificado também 

na aplicação da pesquisa base desse trabalho em que 45,4% dos profissionais 

declaram-se muitas vezes fortalecidos, às vezes 31,4%, sempre (16,4%), poucas 

vezes (5,3%) e nunca (1,4%) sentem-se assim no trabalho. 

2.9.4 Satisfação e Engajamento 

Da mesma forma, foi realizado um levantamento no Portal Periódicos Capes, 

trabalhos com os termos “satisfação” e “engajamento”, correspondente às 

publicações no período de 2000 a 2020 relacionadas ao “Brazil” e “Management”, 

conforme demonstrado no Quadro 4. 

Quadro 4 - estudos selecionados sobre satisfação e engajamento 

Título do artigo Autores Ano Nome do 
periódico 

Objetivo da 
pesquisa 

Resultado da 
pesquisa 

Patrocínio 
esportivo: 
perspectivas do 
envolvimento, 
identificação e 
prestígio entre 
fãs e equipe 

Zucco, 
Fabricia; 
Rodrigues, 
Leonel Cezar; 
Kock, Nilva; 
Riscarolli, 
Valeria 

2015 Estratégia 
Podium: 
Sport, 
Leisure and 
Tourism 
Review 
 

Construir um 
modelo 
empiricamente 
testado para 
explicar os 
fatores que 
influenciam a 
percepção dos 
torcedores 
quanto ao 
patrocínio no 
esporte. 

Permitem criar 
um modelo 
robusto o 
suficiente que 
explique como a 
identificação de 
torcedores com 
um clube ou 
esporte influencia 
o prestígio e o 
envolvimento dos 
torcedores com o 
clube. A 
identificação, o 
envolvimento e o 
prestígio do clube 
influenciam, por 
sua vez, a 
percepção do 
patrocínio do 
clube.  

 
continua 
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Comprometiment
o organizacional 
e gestão de bens 
materiais e 
patrimoniais em 
um 
empreendimento 
econômico 
solidário: um 
estudo em uma 
cooperativa de 
reciclagem 

Cardozo, 
Bruno Diego 
Alcântara et 
al.  

2015 Revista de 
Administraçã
o Mackenzie 

Analisar o 
comprometiment
o organizacional 
em relação aos 
bens materiais e 
patrimoniais de 
uma cooperativa 
de reciclagem.  

O modelo 
conceitual de 
análise do 
comportamento 
organizacional 
elaborado neste 
artigo vincula os 
enfoques do 
comportamento 
organizacional 
com os principais 
autores e 
categorias de 
análise, 
permitindo avaliar 
que os níveis de 
comprometiment
o dos cooperados 
da Coorepa são 
baixos nos três 
enfoques 
avaliados: 
afetivo, 
instrumental e 
normativo 

Symbolic 
relationships and 
motivation in 
volunteer 
work/As relações 
simbólicas e a 
motivação no 
trabalho 
voluntario/Las 
relaciones 
simbolicas y la 
motivacion en el 
trabajo 
voluntario. 

Salazar, 
Kássia De 
Aguiar; Silva, 
Alfredo 
Rodrigues 
Leite da; 
Fantinel, 
Letícia Dias 

2015 Revista de 
Administraçã
o Mackenzie 

Compreender 
como as 
características 
das redes 
sociais, tais 
como grau de 
relacionamento, 
proximidade 
entre os atores 
e nível de 
intermediação, 
podem 
influenciar o 
nível de 
adequação 
individuo-
organização 

Indicam que o 
grau de 
relacionamento 
entre os 
funcionários 
influencia o nível 
de adequação 
individuo-
organização. Ou 
seja, quanto mais 
o funcionário 
interage com 
seus colegas de 
trabalho, maior a 
probabilidade de 
adequação dos 
valores do 
indivíduo com os 
da organização. 

Alberto Guerreiro 
Ramos: 
contribuições da 
redução 
sociológica para 
o campo 
científico da 
administração 
pública no Brasil 

Capelari, 
Mauro 
Guilherme 
Maidana; 
Afonso, 
Yedda Beatriz 
Gomes de 
Almeida 
Dysman da 
Cruz Seixas 
Singer;  
Goncalves, 
Andréa De 
Oliveira 

2014 Revista de 
Administraçã
o Mackenzie,  

Dialogar com 
duas questões: 
"De que modo 
podemos 
desenvolver um 
entendimento 
mais sistemático 
da 
administração 
pública 
nacional?" e "O  

Sugerir propostas 
para reavivar a 
necessidade de 
os pesquisadores 
brasileiros 
utilizarem 
conhecimento e 
produções 
científicas 
estrangeiras de 
maneira 
subsidiária;  

continua 
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    que precisamos 
(re)conhecer 
para que o 
campo da 
administração 
pública nacional 
seja mais 
responsivo, 
correspondendo 
melhor aos 
anseios públicos 
locais?". 

 fomentar a visão 
parentético-
substantiva dos 
indivíduos para a 
construção de 
modelos de 
organização 
voltados a 
garantir 
qualidade de 
vida, 
autorrealização, 
interação social 
primaria, 
satisfações 
sociais e 
participação na 
produção de 
bens públicos. 

Theoretical 
reflections on 
governance in 
health regions 

Bretas Júnior; 
Nilo. 

2017 Ciência e 
Saúde 
Coletiva 

Analisar a 
governança nas 
regiões de 
saúde, através 
da contribuição 
de dois estudos: 
um sobre 
modelo de 
governança e 
outro sobre 
atribuições na 
gestão de redes 
de políticas 
públicas 

Identificaram 
variáveis críticas 
que influenciarão 
os resultados: 
histórico anterior 
de conflito ou 
cooperação, 
incentivos à 
participação, 
desequilíbrios de 
poder, liderança 
e desenho 
institucional. E 
fatores-chave: 
diálogo face a 
face, construção 
de confiança e 
desenvolvimento 
de 
comprometiment
o e visão 
compartilhada. A 
combinação das 
reflexões fornece 
uma referência 
conceitual para 
uma melhor 
compreensão da 
governança nas 
regiões de saúde. 

continua 
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A percepção e 
as estratégias de 
ação do 
pesquisador de 
café em sua 
rede 
colaborativa. 

Araujo, Uajará 
Pessoa; 
Antonialli, Luiz 
Marcelo; 
Guerrini, 
Fábio Muller;  
Oliveira, 
Renato 
Ferreira De 

2011 Revista de 
Administraçã
o 
Contemporâ
nea – RAC 

Investigar o 
papel da 
percepção, seus 
condicionantes 
e seus efeitos 
na lógica da 
ação dos 
pesquisadores 
na formação de 
parcerias, no 
âmbito da rede 
subjacente ao 
Consórcio 
Brasileiro de 
Pesquisa e 
Desenvolviment
o do Café. 

Assinalam que o 
posicionamento 
estrutural do 
agente, ainda 
que relevante, 
não condiciona a 
percepção dos 
agentes e isso 
pode ter 
implicações nas 
suas estratégias 
de ação. 
Também foi 
possível 
identificar um 
grupo de 
regularidades e 
lógicas de ação 
incidentes no 
conjunto de 
cientistas 
pesquisados.  

Motivações da 
comunicação 
boca a boca 
eletrônica 
positiva entre 
consumidores no 
Facebook 
 

Tubenchlak, 
Daniel 
Buarque; de 
Faveri, Diego; 
Zanini, Marco 
Tulio; 
Goldszmidt, 
Rafael 
 

2015 RAC - 
Revista de 
Administraçã
o 
Contemporâ
nea 

Investigar as 
motivações 
subjacentes ao 
comportamento 
de comunicação 
boca a boca 
eletrônica (BAB-
e) positiva sobre 
produtos, 
serviços e 
marcas no site 
de redes sociais 
Facebook, no 
contexto 
brasileiro. Testar 
a validade do 
modelo 
proposto. 

Sugerem como 
motivações 
significantes a 
preocupação com 
outros 
consumidores e o 
desejo de 
interação social, 
os desejos de 
extravasar 
emoções 
positivas e de 
ajudar a 
empresa. E que 
as motivações 
deste 
comportamento 
no Facebook são 
de natureza 
social e 
psicológica mais 
do que 
puramente 
econômica.  

Gestão de 
competências 
nas relações de 
trabalho: o que 
pensam os 
sindicalistas? 
 

Gonçalves Da 
Cruz, Marcus 
Vinicius; 
Moyzes, 
Sarsur, 
Amyra;  

2012 RAC - 
Revista de 
Administraçã
o 
Contemporâ
nea 

Analisar, sob a 
distinta ótica dos 
sindicatos, em 
que medida a 
implantação dos 
sistemas de 
gestão de 
competências  

Os resultados 
apontam que a 
gestão de 
competências e 
um termo 
ausente nas 
negociações 
coletivas e 
desconhecido  

continua 
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  Costa, 
Amorim 
Wilson 
Aparecido De. 
 

  tem sido objeto 
de ação sindical, 
tendo em vista 
sua adoção por 
boa parte das 
grandes 
organizações, e 
o fato de esta 
ser considerada 
uma ferramenta 
moderna de 
gestão 
empresarial e de 
pessoas. 

pelos sindicatos, 
reduzindo-se a 
ações de 
identificação e 
combate ao 
assédio moral e a 
metas abusivas, 
pauta central de 
reivindicações. O 
Estado não 
assume seu 
papel como 
agente indutor da 
melhoria das 
competências, e 
as organizações 
mantém sua ação 
imperativa sobre 
os trabalhadores. 

A agenda do 
professor-
pesquisador em 
administração: 
uma análise 
baseada na 
sociologia da 
ciência 
 

Melo, Danilo; 
Serva, 
Mauricio 

2014 Cadernos 
EBAPE.BR 

Aprofundar a 
compreensão 
sobre o 
conteúdo do 
trabalho do 
professor-
pesquisador em 
Administração, 
tendo em vista a 
necessidade 
dos integrantes 
desse campo de 
compreendê-lo 
melhor e de 
maneira 
sistematizada. 
Responder: 
"Qual é o 
conteúdo do 
trabalho do 
professor-
pesquisador, 
quais são seus 
objetivos e as 
atividades que 
compõem sua 
agenda?" 

Percebeu-se que 
a carga de 
trabalho desse 
profissional 
excede as 50 
horas semanais e 
que as atividades 
de pesquisa, as 
predominantes 
em relação ao 
objetivo atual 
desses 
profissionais, são 
desprivilegiadas 
na semana, 
sendo deixadas 
para o final de 
semana em 47% 
dos casos.  

Diferenciação e 
competitividade 
da oferta de 
moda Brasileira 
no mercado 
internacional 
 

Sutter, 
Mariana 
Bassi; 
Maclennan, 
Maria Laura 
Ferranty; 
Polo, Edison 
Fernandes  E  
Strehlau, 
Vivian Iara. 

2016 Revista de 
Administraçã
o Mackenzie 

Compreender 
como se dá a 
competitividade 
da exportação 
de moda 
brasileira sob a 
perspectiva da 
vantagem 
competitiva 

A inserção da 
moda brasileira 
no exterior ainda 
e tímida. 
Gestores de 
moda brasileira 
podem apoiar 
sua oferta nos 
atributos  

continua 
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     relacionados ao 
pais de origem 
sempre com foco 
no consumidor 
global e devem 
atentar ao preço 
e a qualidade, os 
quais ainda são 
fatores inibidores 
do desempenho 
internacional da 
moda brasileira 

Carreira e 
relações de 
trabalho na 
prestação de 
serviços de 
tecnologia da 
informação: a 
visão dos 
profissionais de 
TI e seus 
gerentes 
 

Moreno 
Júnior, Valter; 
Cavazotte; 
Flávia; Farias, 
Eduardo de. 
 

2009 Journal of 
Information 
Systems and 
Technology 
Management: 
JISTEM 

Investigar 
relações de 
trabalho e 
perspectivas 
de carreira de 
profissionais 
de TI no setor 
de serviços de 
tecnologia da 
informação.  

O modelo de 
negócios de 
recursos 
humanos 
adotado parece 
impor restrições 
ao 
desenvolvimento 
dos profissionais, 
limitando 
consequentement
e seu 
desempenho 
futuro e 
concorrendo para 
a desvalorização 
contínua da TI 
como profissão. 
A 
sustentabilidade 
desse modelo é 
discutida, dados 
os riscos de 
longo prazo para 
a qualidade e 
competitividade 
dos serviços das 
empresas, bem 
como suas 
implicações para 
a atratividade da 
Tecnologia da 
Informação como 
carreira. 

Fonte: O Autor (2021). 

O resultado das pesquisas alusivas à relevância da satisfação junto do 

engajamento de uma empresa é observado no Quadro 4. 

A publicação na Estratégia Podium: Sport, destaca fatores que influenciam a 

percepção dos torcedores quanto ao patrocínio no esporte, via modelo comprovado 

empiricamente, destacando a influência do prestígio e o envolvimento dos 

torcedores com o clube e, assim, a percepção do patrocínio do clube. O que 

corresponde a pesquisa que fundamenta esse artigo, quando compara o tempo de 
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atuação dos seus funcionários - até 1 ano (15,9%), entre 1 e 5 anos (34,8%), 5 e 10 

anos (25,1%), 10 e 15 anos (13%), 15 e 20 anos (8,7%) e entre 20 e 25 anos (2,4%).  

O comprometimento organizacional e gestão de bens materiais e patrimoniais 

em um empreendimento econômico solidário é tema de um estudo da Revista de 

Administração Mackenzie. O modelo vincula os enfoques do comportamento 

organizacional com os principais autores e categorias, verificando que os níveis de 

comprometimento dos cooperados da Coorepa são baixos nos três enfoques 

avaliados: afetivo, instrumental e normativo.  

O que tem relação com o estudo base desse trabalho, em que a maioria dos 

profissionais - 53,6% - afirmam trabalhar “Muitas Vezes com o pensamento voltado 

apenas para as próprias tarefas”. Além dos que declaram efetuar tais atividades:  

Sempre (11,6%), às vezes (23,2%), poucas vezes (8,7%) e nunca (2,9%), dessa 

maneira. 

A Revista de Administração Mackenzie também destaca as relações 

simbólicas e a motivação no trabalho voluntário e aponta o grau de relacionamento 

entre os funcionários como interferência ao nível de adequação indivíduo-

organização. Situação comprovada por meio da pesquisa desse trabalho em que 

58,9% dos profissionais garantem efetuar suas funções muitas vezes com 

disposição; Sempre (28%), às vezes (9,7%), poucas vezes (2,9%), e nunca (0,5%). 

Tal como a sensação de estar “Cheio de energia” muitas vezes (57,5%) ao 

desenvolver suas tarefas laborais, às vezes (23,7%), sempre (15,5%), poucas vezes 

(1,9%) e nunca (1,4%). 

Questões ligadas à Administração Pública e modelos de governança 

culminaram na sugestão de produções científicas à construção de modelos de 

organização voltados a garantir mais qualidade de vida, construção de confiança e 

desenvolvimento de comprometimento e visão compartilhada. As motivações da 

comunicação via Facebook foram abordados pela Revista de Administração 

Contemporânea enfatizando que a preocupação com outros consumidores, vontade 

de interagir socialmente, demonstrar emoções positivas e ajudar a empresa 

ultrapassam a esfera econômica, são de natureza social e psicológica.   

Gestão de competências nas relações de trabalho, agenda do professor-

pesquisador e carga horária de trabalho evidenciam a necessidade de melhor 

compreender a motivação no trabalho e o engajamento. As relações laborais e 
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perspectivas de carreira dos profissionais de TI também foram objetos de estudo. 

Nesse caso, foram verificadas as restrições ao desenvolvimento desses profissionais 

em decorrência do modelo inadequado daquele ambiente corporativo, limitando 

ainda o desempenho futuro e contribuindo à desvalorização contínua da TI como 

profissão.  

Sendo assim, observamos a correlação saudável entre a motivação e o 

engajamento desde que nivelados e congruentes com a proposta e os investimentos 

para sua efetividade. Desta forma, é salutar afirmar ainda que essa sincronia 

corporativa se faz indispensável para o cumprimento de um propósito.  

2.10 TRANSFORMAÇÃO CULTURAL  

2.10.1 Etapas de Mudança  

Diversos são os aspectos que envolvem a decisão de promover a 

transformação cultural em uma organização. No entanto, é fundamental a análise e 

aceitação do cenário atual sob o prisma dos colaboradores de todos os setores. 

Dentre eles: a capacidade de cada indivíduo para se engajar, a motivação para que 

isso de fato ocorra, a liberdade do processo e a percepção das vantagens disso. 

Chér (2014) destaca a energia pessoal, o grau de resiliência, as 

competências e a capacidade para obter autonomia e, consequentemente, mais 

responsabilidades como fatores diretamente relacionados a cada colaborador. Para 

o autor, a Cultura de Engajamento depende de um propósito para se engajar. Desta 

forma, a atividade desenvolvida deve desafiar, ter um propósito maior e oferecer 

oportunidades para planejar e executar as tarefas.  

O papel do sistema de gestão de pessoas deve oportunizar liberdade para 

que haja iniciativa do profissional que terá mais facilidade na adaptação e 

proatividade, gerando assim, a sensação de segurança e confiança no ambiente que 

o cerca. A vantagem obtida por meio do engajamento vai depender da ligação entre 

a função executada pelo profissional e os resultados desse trabalho à empresa. 

Ainda conforme Chér (2014) a admiração e confiança nos líderes da 

organização interfere no nível de engajamento de sua equipe. Os critérios adotados 

para a tomada de decisões e maneira como lidam com avaliações de desempenho 
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forma a percepção de justiça e valores dos colaboradores. É preciso coerência entre 

a Cultura Organizacional da teoria e na prática.  

As mudanças organizacionais ocorrem de forma interna antes de serem 

expressas externamente, a exemplo das interferências administrativa, baixa 

produtividade e defasagem tecnológica. Conforme Moreira (1998) tais pressões 

geram necessidades e, se bem atendidas, geram bons resultados e influenciam no 

dia a dia dos colaboradores, alterando estruturas relacionadas ao poder e 

comunicação. 

Posto isso, a organização deve especificar seus objetivos de forma flexível. 

Pois estão à mercê das mudanças provocadas pela ordem social e cultural e, 

também, podem ocasioná-las. A reciclagem organizacional é fundamental para 

sobreviver no mercado que se renova constantemente (CHESINI, 2004) 

Souza (2017, p. 8) conceitua as pessoas como ferramentas fundamentais 

para o sucesso da organização: 

Afirma-se que a promoção do engajamento no trabalho articula os efeitos 
diretos dos recursos organizacionais sobre o desempenho, o bem-estar e a 
qualidade de vida em geral (Llorens, Schaufeli, Bakker & Salanova, 2007), 
beneficiando não somente o trabalhador, mas também a organização, 
trazendo uma vantagem competitiva (Baker & Leiter, 2010; Bakker, 
Schaufeli, Leiter & Talis, 2008; Salanova & Schaufeli, 2009). Trata-se de um 
estado positivo que facilita o uso dos recursos, interligado ao 
desenvolvimento da organização, incentivando aos resultados 
organizacionais positivos e diminuindo os negativos.  

Desta forma, conclui-se que o processo para transformar uma cultura 

organizacional, inicialmente, demanda um conhecimento prévio da situação real, tal 

como a aceitação do panorama apresentado junto aos colaboradores. Sendo assim, 

a atividade laboral deve promover desafio junto a oferta de oportunidades para que 

cada indivíduo tenha a sensação de pertencimento junto ao grupo.  

Cabe à organização a responsabilidade de ofertar um ambiente sem amarras 

que motive a proatividade do colaborador junto a segurança ao desempenhar a 

função paralela ao respeito e admiração ao líder do setor. Além de evidenciar os 

valores a cada decisão tomada em consonância com teoria e prática pois, só assim, 

as mudanças serão efetivadas com resultados esperados, potencializando a relação 

entre aqueles que ali atuam ao invés de gerar efeito contrário, promovendo uma 

reestruturação de dentro para fora. 

Afinal, o êxito organizacional está diretamente relacionado aos seus 
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colaboradores e o engajamento de toda a equipe. O processo precisa ser 

humanizado antes da procura pela vantagem de mercado.  

2.10.2 Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas 

Sobral e Peci (2008, p. 135), descrevem os objetivos como “resultados, 

propósitos, intenções ou estados futuros que as organizações pretendem alcançar, 

por meio da alocação de esforços e recursos em determinada direção”. Portanto, o 

objetivo da organização deve ser algo mensurável e apontado para um determinado 

alvo.  

Chiavenato (2003, p. 454) define os indicadores de desempenho como “sinais 

vitais de uma organização, pois permitem mostrar o que ela está fazendo e quais os 

resultados de suas ações”. Podem ser quantitativos, conforme modelos 

matemáticos, que mensuram dados relacionados às metas, ou qualitativos, 

fundamentados em conceitos sobre as ações desenvolvidas para o mesmo fim. 

Para Lacombe (2011, p. 169) “as metas são vinculadas a uma data, são 

resultados a serem atingidos como consequência de um plano, programa, ou 

projeto, os quais têm, quase sempre, um prazo previsto para sua execução”. Em 

vista disso, estão relacionadas à conclusão de cada tarefa, com prazos pré-definidos 

e acompanhamento do processo, seguido de análise de seu cumprimento no tempo 

estimado.  

O processo é finalizado após monitoramento do que foi proposto e análise 

das ações desenvolvidas, se alinhadas ou não ao plano organizacional, para depois, 

se for o caso, corrigir os desvios das devidas etapas para a sua execução. 

2.11 CULTURA ORGANIZACIONAL X ENGAJAMENTO INTEGRAL  

Os valores, crenças e o modo com que as pessoas enfrentam desafios ou se 

relacionam no ambiente corporativo, caracteriza-se o conceito de cultura 

organizacional, conforme apresenta Crozatti (1998). De acordo com ele, o modelo 

de gestão ideal é capaz de direcionar a cultura organizacional desejada em 

consonância com os desafios corporativos, tendo em vista a necessária eficácia do 

sistema empresa. 

Chér (2014) simplifica a edificação do novo modelo via alinhamento entre 

indivíduo e organização por meio de valores e propósitos. O autor compôs 
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quadrantes de ordenamento de identidade visando a convergência, de 

autenticidade, via composição pessoal, de coerência, através do estímulo de ação, 

de integridade, via aporte estrutural, de aderência, consonante a percepção e de 

consciência, obtido pelo alinhamento de intenção. 

Para Chér (2014, p. 118) o modelo do engajamento integral perpassa todos 

os profissionais: 

Dar efetividade à cultura passa por inocular seus significados pelas 
dimensões individuais e coletivas. Pensamentos, sentimentos e 
comportamentos individuais precisam estar embebidos da cultura, e reforçá-
la ao mesmo tempo. Relacionamentos interpessoais, sistemas de gestão e 
políticas corporativas devem se alinhar aos valores e propósitos 
organizacionais, uma vez que fortaleçam a cultura desejada sempre que 
experimentados de modo concreto.  

A reação frente aos pontos positivos e falhas da organização norteiam a 

cultura organizacional, refletindo o modo de pensar, sentir e agir de seus 

colaboradores, ou seja, o modelo de gestão ideal está em consonância aos desafios 

corporativos, tendo em vista a necessária eficácia do sistema. Percebe-se, assim, a 

importância de alinhar indivíduo e organização em conformidade aos seus valores e 

propósitos. De acordo com Chér (2014) se faz necessário uma ordem humanizada 

para o alcance do tão esperado engajamento integral proporcional às referências do 

colaborador e da equipe, consequentemente.  

2.11.1 Planejamento Estratégico 

Drucker (1986 apud VASCONCELLOS, 2011, p. 195) afirma: “em épocas 

turbulentas as empresas não podem pressupor que o amanhã será sempre uma 

extensão do presente. Pelo contrário, devem administrar visando mudanças que 

representem oportunidades e ameaças”. Trece et al. (2019, p. 7-9) cita as vantagens 

na implementação do planejamento estratégico: 

1. Possibilita o comportamento sinérgico das áreas funcionais da 
organização; 2. Transforma a organização reativa em proativa; 3. Coordena 
a execução do planejamento tático e operacional; 4. Permite a integração 
de todas as funções organizacionais em um plano único; 5. Minimiza os 
recursos e o tempo que devem ser dedicados a corrigir erros de decisões; 
6. Cria uma estrutura para a comunicação interna entre as pessoas; 7. 
Permite ordenar as prioridades dentro do cronograma do plano; 8. Ajuda a 
ordenar as ações individuais em uma organização dirigida para o esforço 
global; 9. Fornece uma base para o esclarecimento de responsabilidades 
individuais e contribui para a motivação dos membros da organização; 10. 
Desenvolve um processo descentralizado de planejamento; 11. Permite a 
obtenção de melhores resultados operacionais; 12. Oriente e agilize o 
processo decisório; 13. Propicia o esforço coordenado e maximiza o 
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impacto de recursos limitados; 14. Possibilita a organização manter maior 
interação com o ambiente; 15. Ampliam o horizonte de análise dos 
dirigentes, orientandos na prospecção do ambiente em que as organizações 
irão operar bem como sucintas novas ideias sobre oportunidades a serem 
exploradas; 16. Aumenta o nível de interação entre os indivíduos da 
organização através da concentração de esforços para um fim comum; 17. 
Aponta os problemas que podem surgir antes que eles ocorram; 18. Ajuda 
os gestores a serem mais comprometidos com a organização; 19. Chama a 
atenção da organização para as mudanças e permite ações em resposta a 
elas; 20. Identifica necessidades de redefinição na natureza do negócio e da 
missão; 21. Melhora a canalização dos esforços para a realização de 
estratégias; 22. Permite que os gestores tenham uma clara visão do 
negócio; 23. Facilita a identificação e exploração de oportunidades de 
mercado; 24. Oferece uma visão objetiva dos problemas da organização; 
25. Fornece uma estrutura para analisar e controlar a execução do plano e 
controlar a execução; 26. Minimiza os efeitos indesejáveis de condições e 
mudanças; 27. Torna clara a razão de ser da organização; 28. Define seus 
objetivos, examina a estratégia e a tática mais apropriada para o alcance 
destes objetivos, aumentando com isso a probabilidade da sua própria 
sobrevivência; 29. Orienta o planejamento tático e operacional; 30. Ajuda os 
gestores a relatar as principais decisões de maneira mais efetiva e a 
estabelecer estratégias e ações estratégicas; 31. Torna mais efetiva a 
alocação do tempo e recursos para a identificação de oportunidades; 32. 
Encoraja o pensamento positivo por parte dos funcionários da organização; 
33. Estimula uma abordagem cooperativa, integrada e entusiasmada para 
enfrentar problemas e aproveitar as oportunidades. O autor também coloca 
alguns pontos que podem ser limitações ao processo do planejamento 
estratégico: 1. Resistência interna; 2. Capacitação gerencial, ou seja, a 
organização não possui pessoal qualificado para tocar o planejamento 
estratégico; 3. E um grande desafio, principalmente no início, pela novidade 
e complexidade; 4. As limitações que a escolha do grupo responsável; 5. É 
dispendioso, pois a organização gastará tempo para se reinventar; e o 
ambiente pode não corresponder às expectativas. 

2.11.2 Pequenos Investimentos, Grandes Resultados   

As alternativas para fortalecer a proposta de valor de cada empresa tornaram-

se um lucrativo nicho de mercado. Especialistas se debruçam sob gráficos 

previamente compelidos via aplicação de pesquisas corporativas comparando-os 

aos conceitos pré-formatados do mundo dos negócios. A sondagem tem sempre o 

mesmo foco: a fórmula do engajamento.  

Anualmente a Fortune elenca as “100 melhores empresas para trabalhar”, 

alguns fatores podem ser observados nos “benefícios” oferecidos no caminho para o 

engajamento. Promoção de atividade física e bem-estar disponibilizando academias 

equipadas aos colaboradores. Home office: opção de trabalho remoto. Períodos 

sabáticos remunerados: possibilitando tempo e espaço para descanso. Bônus 

criativo: incentivo para o alcance de metas. Suporte para familiares e entes queridos: 

valorizando também aqueles que são importantes para o colaborador (MAYLETT, 

2019). 
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Schaufeli e Salanova (2008) apontam como solução para aumentar o 

engajamento no trabalho as gain spiral. O termo pode ser definido como um 

conjunto de relações cíclicas associadas em diferentes dimensões positivas e os 

benefícios relacionados são amplificados com o decorrer do tempo (FREITAS et al., 

2016). Isto posto, Schaufeli e Salanova (2008) afirmam que o engajamento no 

trabalho pode ser aumentado ao estimular os diferentes aspectos por meio de uma 

série de estratégias de Recursos Humanos no que tange a avaliação e 

monitoramento dos funcionários (SOUZA, 2017) 

a) Acordo de desenvolvimento do funcionário: os autores sugerem que 
através de três passos poder-se-ia conseguir alinhamento do funcionário e 
da empresa um com o outro. Eles são: avaliar os valores, preferências e 
objetivos pessoais e profissionais do funcionário; negociar e esboçar um 
contrato escrito que reconheça alguns desses objetivos e disponha de 
recursos a serem suplementados pela organização (como coaching, 
treinamento, equipamentos, etc.); e monitorar os objetivos atingidos, através 
de reajuste dos objetivos e dos recursos necessários. Os autores propõem 
um sistema de atingir objetivos baseados não somente nos objetivos da 
empresa, mas também nos objetivos do funcionário. Ao prover os recursos 
adequados para conquistar os objetivos estipulados, isso poderia aumentar 
o engajamento no trabalho e proporcionar resultados positivos. b) Auditoria 
de bem-estar: o objetivo dessa estratégia é informar os funcionários bem 
como a organização sobre os níveis de bem-estar no trabalho, incluindo o 
engajamento. É uma informação importante para tomar decisões sobre 
quais medidas de aprimoramento devem ser tomadas, tanto pelos 
funcionários como pela organização. c) Workshops: buscam promover o 
engajamento no trabalho ao aumentar os recursos pessoais. Ao invés de 
focarem em prevenir ou reduzir estresse no trabalho, como é 
tradicionalmente seu objetivo, os workshops propostos focariam em otimizar 
a qualidade do trabalho, através do aperfeiçoamento de recursos pessoais 
(como pensamento positivo, estabelecimento de objetivos, manejo do 
tempo, e melhoras no estilo de vida) (SOUZA, 2017, p.15-16,) 

Maylett (2019) compilou os principais motivadores para o esperado 

engajamento. A fórmula Magic do autor tem 5 chaves que determinam esse 

comportamento: 1 Meaning (Significado), 2 Autonomy (Autonomia), 3 Growth 

(Crescimento), 4 Impact (Impacto) e 5 Connections (Conexões). O método promete 

solução eficaz e trata-se de um acrônimo formado com as letras iniciais de cada 

propulsor denominado pelo autor, escrito em inglês. O autor também descontrói a 

ideia de que engajamento é responsabilidade organizacional e não dos indivíduos. 

Além disso, enfatiza que tal conceito é algo que pode ser pré-moldado, ou seja, 

trata-se de uma competência a ser desenvolvida ou fortalecida, haja vista a sua 

relevância competitiva no mercado atual. 

Segundo Machado, Porto-Martins e Amorim (2012) o trabalho tem uma 

enorme influência na vida das pessoas, positiva ou negativa. Para os autores, não 
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há como separar a pessoa do seu trabalho: sua atividade laboral transforma o 

próprio trabalhador, até mesmo incorporando sua identidade. 

Cabe à empresa delimitar suas exigências em conformidade com a 

remuneração oferecida aos colaboradores, bem como, reconhecer os avanços 

profissionais promovendo, assim, a valorização do desempenho individual.  

Benett (2013) descreve o talento (poder de inovação e inteligência) como 

diferencial das empresas inovadoras e recomenda que cada uma procure 

desenvolvê-lo em seus colaboradores pois deles é proveniente grande parte das 

boas ideias.  Em síntese, o autor afirma que “é o talento que distingue as gigantes 

da tecnologia do Vale do Silício, incluindo a Google, Apple, eBay, Intel, Oracle e 

Cisco”. Para ele, essas empresas reconhecem os funcionários talentosos, 

enaltecendo as suas competências que os tornam grandes. 

Haja vista a relevância competitiva no mercado atual, o novo comportamento 

promete vantagens a todos, além da valorização desses profissionais, as empresas 

também colhem seus louros ao mantê-los em suas corporações. 

Profissionais engajados experimentam mais emoções positivas do que 
negativas, como, por exemplo, felicidade, alegria e entusiasmo, bem como 
sentem prazer em relação a suas atividades laborais. Dessa forma, esses 
profissionais engajados acabam por trazer mais benefícios para a 
organização. A organização que investir nos recursos de trabalho acaba 
conquistando profissionais com melhor desempenho, mais envolvidos e 
responsáveis pelo seu próprio desempenho profissional (SOUZA, 2017, p. 
10-11) 

Sobremaneira, considerando a relevância de funcionários engajados no 

mercado atual, as empresas também colhem seus louros ao reter tais talentos em 

suas corporações. Tal tomada de decisão vai acarretar benefícios tangíveis 

ampliando a lucratividade e menor índice de rotatividade na empresa. 
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3 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

3.1 MÉTODO   

A indução experimental pressupõe a observação de fatos particulares do 

pesquisador à elaboração de explicações gerais. Marconi e Lakatos (2008) 

descrevem a indução como um processo mental que faz uso de dados particulares, 

resultados de observação que introduz uma nova verdade. Tais argumentos 

remetem a concluir que o conteúdo é mais amplo ao anteriormente delimitado. 

Os argumentos indutivos criam um exercício para o pensar cujo caminho é 

feito de observações particulares (premissa), tomadas a priori como verdadeiras, a 

generalizações conceituais (conclusões) que podem ser verdadeiras (MARCONI; 

LAKATOS, 2008). 

A Escala de Engajamento no Trabalho – EEGT, de Siqueira (2014), versão 

brasileira da Utrecht Work Engagement Scale (UWES), norteará a metodologia e 

servirá de base para o presente trabalho com a devida importância para estudo 

acadêmico e para a empresa a ser pesquisada.  

A ferramenta refere-se à busca de percepção individual do nível de 

engajamento e é composta por 15 itens respondidos em escala Likert de cinco 

pontos. Os itens da escala oferecem indicadores psicométricos passíveis de serem 

usados na pesquisa científica em consonância à prática profissional.   

Tal afirmação está fundamentada pela realização de análises fatoriais 

exploratórias, descritivas e preliminares, a exemplo do Teste de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e o Teste de Esfericidade de Bartlett. O método Principal Axix Factoring 

(PAF) e o desenho de scree plot também fundamentam a ferramenta, esse, 

reafirmou a existência de dois fatores sobressalientes: vigor e absorção. Todos 

visando estimar os elementos causais que impactam no engajamento. 

Segundo Siqueira (2014) o termo vigor considera as crenças sobre a 

capacidade laboral responsáveis por gerar ao indivíduo sensações de disposição, 

energia e força durante o trabalho enquanto remete ao item absorção, as mesmas 

premissas desencadeando concentração, atenção e foco na execução do trabalho. 
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3.2 NATUREZA E TIPO DE PESQUISA 

3.2.1 Tipo de Pesquisa 

A pesquisa será de natureza descritiva, quantitativa e exploratória com 

delineamento correspondente à observação, coleta, análise e interpretação de fatos, 

objetivando a análise do fenômeno estudado.  

As pesquisas se diferem quanto aos objetivos e aos procedimentos técnicos. 

Segundo Vergara (2000) a pesquisa descritiva não tem o compromisso de explicar o 

que é descrito e sim de embasar tal explicação ao expor as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre essas 

variáveis. 

Para Gil (2002) as exploratórias têm a finalidade de proporcionar maior 

familiaridade com o problema, podem envolver levantamento bibliográfico e 

entrevistas com pessoas relacionadas ao problema pesquisado. Geralmente, 

assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.  

Oliveira (2011 apud DENZIN; LINCOLN, 2000) conceitua como pesquisa 

qualitativa aquela que envolve uma abordagem interpretativa e naturalista do 

referido objeto de estudo, ou seja, com intuito de analisar o cenário natural se possa 

compreender e interpretar o fenômeno em termos de quais os significados que as 

pessoas atribuem a ele. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

A efetiva produção do conhecimento científico resulta de inúmeras e 

diversificadas formas de interação de saberes. Pombo (2006, p 17) descreve: 

“Digamos que a interdisciplinaridade existe sobretudo como prática. Ela traduz-se na 

realização de diferentes tipos de experiências interdisciplinares de investigação 

(pura e aplicada) [...]”.  

Gomez e Orrico (2004, p. 11) conceituam: 

A interdisciplinaridade designa um “exercício transversal da racionalidade”, 
que perpassa não só as fronteiras disciplinares, mas, também, as das 
atividades setoriais, na produção e transmissão do conhecimento científico. 
A riqueza do trabalho interdisciplinar está no esforço requerido para o 
“direcionamento dos olhares para um mesmo objeto por intermédio de 
diferentes concepções teóricas e metodológicas”. 
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Para que fosse contemplado o presente estudo, foi necessário transitar por 

várias áreas. A abordagem interdisciplinar se deu via pesquisa bibliográfica de 

conceitos, técnicas e teorias com ênfase em: psicologia organizacional, ciências 

cognitivas, antropologia, filosofia e economia, tal como suas ramificações. 

3.4 UNIVERSO DA PESQUISA   

A fim de conferir credibilidade ao estudo destacamos a aplicação 

metodológica com critérios definidos para a aplicação da pesquisa.  

Rodrigues e Cordeiro (2014) discorre sobre tal investigação como um meio de 

efetivação da pesquisa comportamental e observa o processo de tomada de decisão 

como objeto de estudo importante para as ciências sociais, destacando-se nas áreas 

de administração, finanças e economia das empresas no processo de gestão de 

investimentos. 

Desta forma, iniciamos com a delimitação do local a ser desenvolvida a 

análise do nível de engajamento. Uma entidade de representação das indústrias da 

Região Sudeste de Santa Catarina, mais especificadamente, em São José. A 

investigação proposta será levada a efeito tomando como pressuposto a Escala de 

Engajamento no Trabalho. Respaldado na esfera acadêmica, o estudo pretende 

mensurar o nível de engajamento dos colaboradores e afim de manter esses 

impulsionadores no ambiente corporativo.  

3.4.1 Participantes da Pesquisa   

 A população definida para a realização do estudo é constituída por 440 

profissionais, totalidade de funcionários de uma entidade de representação das 

indústrias do sudeste catarinense. A escolha se deu em função do processo de 

transformação organizacional que passa a unidade. Para isso, será liberado o 

acesso ao banco de dados disponibilizado pela unidade, contendo todos os 

endereços de e-mail dos colaboradores para efetivação do estudo.  

Será encaminhado e-mail com o questionário da pesquisa para os 

profissionais. Segundo Mattar (2008) esse processo proporciona a todos os 

elementos da população a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. 
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3.4.2 Critérios de Inclusão   

- Profissionais com vínculo profissional da entidade de representação das 

indústrias do sudeste catarinense; 

- Profissionais que aceitem responder o questionário.  

3.4.3 Critérios de Exclusão  

- Profissionais sem vínculo profissional da entidade de representação das 

indústrias do sudeste catarinense; 

- Profissionais que se negarem responder o questionário; 

- Profissionais afastados do trabalho.  

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

Toda pesquisa é oriunda de um problema. Para solucioná-lo, faz-se 

necessário encontrar informações que auxiliem na compreensão dessa realidade 

estudada.  Lakatos e Marconi (2003) afirmam que toda investigação é oriunda de 

algum problema, teórico ou prático, relevante ou não a ser observado, tal como os 

dados a serem selecionados (CUNHA; DAL MAGRO; DIAS, 2012).  

A coleta de dados possibilita o uso de informações inexistentes em fontes 

documentais. Nessa dissertação, o estudo será efetivado com base no instrumento 

de autoavaliação do engajamento pessoal da EEGT. Os níveis desse instrumento 

compõem uma medida de indicadores psicométricos favoráveis ao uso na esfera da 

pesquisa científica, tal como na prática profissional. 

As premissas operacionais do método foram aplicadas para 440 

colaboradores, representantes da empresa objeto do estudo, analisando respostas 

em consonância aos filtros previamente definidos.  

O método, aplicado por meio de questionário enviado ao e-mail dos 

entrevistados, é definido por Mattar (2008) como questionário autopreenchido, em 

que o pesquisado lê o instrumento e o responde diretamente sem a intervenção do 

entrevistador (VIEIRA; CASTRO; JÚNIOR, 2010)  

Gil (1999) define questionário como uma técnica de investigação composta 

por questões apresentadas por escrito às pessoas com o objetivo de conhecer 

opiniões, emoções e fatos. Ele enumera ainda as vantagens dessa ferramenta para 

a coleta de dados. O autor descreve a utilidade do mecanismo, justificada pela 
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oportunidade de alcançar vasta quantidade de pessoas, independente da questão 

geográfica, visto a sua forma de aplicação pelo correio. Ressalta a vantagem dos 

baixos custos, devido a isenção de treinamento dos envolvidos para empregar o 

questionário que também garante o anonimato das respostas. Enfatiza ainda a 

flexibilidade para realizá-lo, conforme a necessidade do indivíduo, sem intervenção 

dos monitores da pesquisa, garantindo o aspecto pessoal do entrevistado. 

A ferramenta possibilita a observação pessoal e facilita o entendimento dos 

pontos fortes e fracos desse profissional e a possibilidade de mudança. Desse 

modo, o questionário é montado com base nas variáveis da escala de engajamento, 

ou seja, com itens destinados a mensurar a sensação do indivíduo durante a 

execução laboral. 

 Enquanto trabalho acredito que fico: cheio de energia, com o pensamento 
voltado apenas para minhas tarefas, revigorado, concentrado em minhas 
tarefas, disposto, distante dos meus problemas pessoais, focado no que 
estou fazendo, fortalecido, renovado e tomado por minhas tarefas. 
(SIQUEIRA, 2014, p. 154). 

Todos visando estimar os elementos causais que impactam no engajamento, 

mensurados pela frequência que se apresentam: nunca (1), poucas vezes (2,) às 

vezes (3), muitas vezes (4) ou sempre (5).  

A aplicação da EEGT pode ser configurada de forma individual ou coletiva, e 

por meio eletrônico, e com preenchimento dos dados sem limitação de tempo. Para 

retratar o perfil mais próximo da realidade da referida empresa, esses dados serão 

submetidos à escala.  

3.5.1 Aplicação de Questionários  

Os questionários foram enviados para os colaboradores em setembro de 

2020. Para isso será utilizado um banco de dados com os endereços de e-mail 

desses profissionais. O período estipulado para o recebimento das respostas foi de 

20 dias.  

Cientes da relevância do processo, os participantes foram orientados com 

intuito de comprovar a veracidade das informações. Dentre elas, o respeito e a 

valorização a cada profissional e a oportunidade para oferecer um feedback franco 

com vistas a melhorar a cultura e o modelo de gestão da empresa. 

Da mesma forma, estimulou-se o funcionário para efetuar o preenchimento 

em conformidade com a frequência dos sentimentos citados durante execução do 
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trabalho na empresa. Para efeito de compilação de dados, desenvolveu-se um 

formulário no Google Docs, garantindo assim a exclusividade na resposta de cada 

colaborador. Os participantes também foram orientados a inibir o repasse do e-mail 

para outro colaborador, pois o referido link é pessoal e intransferível. Ademais, 

nenhuma informação pessoal, além das respostas assinaladas, é enviada, 

garantindo o sigilo absoluto do respondente. 

Na sequência, os dados coletados foram encaminhados à análise e 

divulgação do estudo em dezembro de 2020. 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS  

A análise de dados embasada na EEGT foi feita através de gráficos. A 

pontuação de engajamento obtida pela soma das respostas dadas, dividida pelo 

número de itens (N=10). Os valores assinalados devem ser somados para os cinco 

itens do fator 1, dividindo o valor resultante por cinco. Para o fator 2, somam-se os 

valores atribuídos aos cinco itens e divide por cinco. Tais operações dão origem a 

dois escores médios. 

Deve-se levar em conta que um valor entre 4 e 5 incida uma pontuação alta, 

entre 3 e 3,9, um escore médio e entre 1 e 2,9, um valor baixo. Ao que se refere à 

análise psicológica, representada pelos escores médios, sugere-se a observância do 

conteúdo dos itens que compõem o fator analisado. Enfatizam ainda os autores da 

ferramenta sobre a necessidade de interpretar o conteúdo psicológico resultante da 

medida consoante aos itens da própria medida. Siqueira (2014) alerta para que 

sejam respeitadas na íntegra as orientações da EEGT, incluindo a formatação dos 

itens e as escalas de respostas, em caso contrário os resultados serão inválidos. 

A computação dos dados será fornecida aos responsáveis da empresa com 

detalhamento de características demográficas possibilitando comparações por 

departamentos e categorias. Subsequentemente, serão classificadas as possíveis 

propostas de adequação e melhoramento em ações preventivas para melhor reter e 

fazer com os funcionários sejam habilitados com o engajamento ou fortaleçam tal 

competência. 

Lakatos e Marconi (2003) descrevem a análise como esforço para demonstrar 

as associações entre o fenômeno de estudo e outros fatores. Elas podem ser 

estipuladas conforme a função de suas propriedades relacionadas à causa e efeito, 
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relacionadas ao produtor e produto, de correlações, de análise de conteúdo, entre 

outras.  

A submissão ao EEGT vai delimitar o que gera o engajamento dos 

colaboradores da referida empresa, com intuito de solidificar tais impulsionadores no 

ambiente corporativo. E por fim, podendo ser eleitas as considerações finais como 

sugestões para estudos posteriores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A partir da pesquisa, efetuada por meio da aplicação de formulário, e da 

análise detalhada da Escala do Engajamento do Trabalho – EEGT, de Siqueira 

(2014) referente ao Nível de engajamento de uma empresa em processo de 

transformação da cultura organizacional, pudemos evidenciar alguns aspectos 

relacionados aos padrões culturais que permeiam as empresas.  

A relação que culmina nesse processo está relacionada à presença efetiva do 

protagonismo individual dos liderados escolhidos para tal objetivo. Para Chér (2014) 

quanto melhor o autoconhecimento desse indivíduo, e quanto mais ampliada a sua 

consciência em relação ao trabalho, mais favorável será a opção pelo engajamento. 

Desta forma, para entender como se desenvolveu e evoluiu o engajamento no 

trabalho foram pesquisados e analisados diversos autores, especialistas sobre o 

tema. O passo seguinte foi investigar os níveis de engajamento. Para isso foi 

definido método de análise com a devida fundamentação acadêmica: a Escala de 

Engajamento no Trabalho – EEGT de Siqueira (2014) versão brasileira da Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES). A ferramenta foi aplicada por meio de formulário 

do Google Docs para mensurar o engajamento dos colaboradores no ambiente 

corporativo da referida empresa, objeto desse trabalho. 

Desta forma, optou-se inicialmente em conhecer o perfil de cada trabalhador a 

começar pelo gênero desses profissionais, faixa etária, cargo, tempo de empresa, 

escolaridade, área de lotação, regime de contrato e unidade de trabalho. Em 

seguida foram averiguados os aspectos emocionais do grupo, de modo a mensurar 

os resultados de engajamento naquele local. Para isso, a pesquisa EEGT abordou 

pressupostos específicos relacionados à frequência em que cada participante se 

sente: cheio de energia, com o pensamento voltado apenas para minhas tarefas, 

revigorado, concentrado em minhas atividades, disposto, distante dos meus 

problemas pessoais, focado no que estou fazendo, fortalecido, renovado e tomado 

por minhas tarefas. 

O formulário foi respondido por 207 profissionais. Destaca-se pela maior 

participação das mulheres, com 57% frente a 43% dos homens. Dados que validam 

a crescente atuação feminina no mercado de trabalho do país ao longo dos últimos 

70 anos, de 13,6% da População Econômica Ativa (PEA) em 1950, para 44,1% em 

2000 (IBGE, Censos, 1950 e 2000) e, que prossegue nesse patamar até 2017.  
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No entanto, ao relacionar os dados de gênero através da escala, com a 

proposta de avaliar em que medida os colaboradores da referida empresa se 

encontram envolvidos com o seu trabalho, observa-se o escore médio (entre 3 e 

3,9), atribuindo as mulheres 3,8 (Fator 1) e 3,8 (Fator 2) e 3,9 (Fator 1) e 3,8 (Fator 

2) aos homens, logo, constata-se, nesse caso, a participação masculina como a 

mais engajada. 

Quanto à faixa etária, verifica-se que os profissionais de 30 a 40 anos de 

idade são a maioria na dada empresa, somando 43,5% do resultado. Em segundo 

lugar estão os com 40 a 50 anos (22,2%) e, simultaneamente, de 25 a 30 anos 

(16,9%), com 50 ou mais (10,6%) e 6,8% correspondente aos com idade de até 25 

anos. Porém, sob o prisma da tabulação EEGT, apresentam escores médios os 

colaboradores com até 25 anos e de 25 a 30 anos: 3,7 (Fator 1) e 3,7 (Fator 2) de 30 

a 40 anos 3,8 (Fator 1) e 3,7 (Fator 2) e escores altos - entre 4 e 5 – os 

respondentes de 40 a 50 anos e os acima de 50 anos (Fator 1 e 2).  

O nível de escolaridade da pesquisa engloba 41,5% dos colaboradores com 

Especialização, 26,6% com Educação Superior Completa, 13,5% com Mestrado, 

9,2% com Educação Superior Incompleta, 4,8% com Ensino Médio e 4,3% com 

Ensino Técnico.  Ao que se refere à medida obtida via EEGT os profissionais com 

Mestrado 4,0 (Fator 1), ou seja, escore alto, e 3,9 (Fator 2) obtiveram melhor 

pontuação, seguidos dos respondentes do Ensino Médio com 4,0 (Fator 1) e 3,7 

(Fator 2). Os profissionais de Ensino Técnico com 3,8 (Fator 1 e 2), Ensino Superior 

Incompleto com 3,7 ((Fator 1 e 2), Superior Completo 3,9 (Fator 1 e 2) e com 

Especialização 3,8 (Fator 1 e 2).  

O regime de contratação e cargo também foram validados. Destes, 78,3% são 

mensalistas e 21,7% horistas, sendo 92,8% não comissionados e 7,2% em cargo 

comissionado. Considerando a escala, percebe-se que o engajamento maior é dos 

horistas com escore alto de 4,4 (Fator 1) e 3,9 (Fator 2), enquanto os mensalistas 

somam 3,8 (Fator 1 e 2). O índice de engajamento também é pontuado aos 

comissionados, da mesma forma, com padrão alto de 4,0 (Fator 1) e 3,9 (Fator 2). 

Ao que se refere à lotação, as áreas de Educação Profissional e de Gestão - 

AGC/AGE/AGO/AGP representam cada uma (23,7%) dos respondentes, ou seja, 

tem o número de profissionais equivalente. Além dos setores relacionados à Saúde 
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e Segurança no Trabalho (15,9%), Educação Superior (10,1%), Promoção da Saúde 

(9,2%), Educação Básica (9,2%), Coordenadoria Pedagógica e de Qualidade (2,4%).  

Dentro das métricas do EEGT, os setores de Educação Profissional e de 

Gestão - AGC/AGE/AGO/AGP apresentam as melhores médias, com escores de 4,0 

(Fator 1) e 3,9 (Fator 2), seguidos da Promoção de Saúde 3,9 (Fator 1 e 2), 

Educação Superior 3,9 (Fator 1) e 3,7 (Fator 2), Saúde e Segurança no Trabalho 3,8 

(Fator 1 e 2), Gestão - AGC/AGE/AGO/AGP 3,8 (Fator 1 e 2), Educação Básica 3,8 

(Fator 1 e 2) e Coordenadoria Pedagógica e de Qualidade com 3,7 (Fator 1 e 2). 

Nas unidades de trabalho de São José (58,5%), Florianópolis (27,5%), Tijucas 

(9,7%) e Palhoça (4,3%) os profissionais mais engajados, nesse quesito, estão 

concentrados em São José, com 3,9 (Fator 1 e 2), seguidos de Palhoça com 3,9 

(Fator 1) e 3,8 (Fator 2), Tijucas com 3,8 (Fator 1 e 2) e Florianópolis com 3,8 (Fator 

1) e 3,7 (Fator 2). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da proposta deste trabalho foram seguidas as recomendações 

técnicas a fim de melhor distribuir o conteúdo estudado. Para isso, inicialmente, foi 

feita a contextualização seguida da apresentação do problema, seus objetivos e 

resultados obtidos na pesquisa. 

O objetivo geral consistia em estruturar e aplicar um instrumento para 

mensurar o nível de engajamento de uma empresa em processo de transformação 

da cultura organizacional. Sendo assim, definiu-se o método a ser utilizado para 

prospectar o referido diagnóstico após extensa pesquisa bibliográfica, entendimento 

histórico e conceitos para efetivar toda investigação teórica.  

A Escala de Engajamento do Trabalho – EET serviu de base para o 

diagnóstico prático. A começar pela confecção de um formulário via Google Docs 

fundamentado por dados quantitativos, levantados através da referida ferramenta. A 

aplicação do questionário se deu por meio online, graças ao acesso facilitado pelo 

setor de Recursos Humanos daquela organização que disponibilizou a lista de 

endereços eletrônicos para este fim após delimitação dos critérios de seleção dos 

respondentes. 

Os dados levantados foram analisados estatisticamente, seguindo o modelo 

da EET, com definição de escores médios e análise desses parâmetros conforme os 

fatores previamente definidos. Nesse contexto, a participação masculina (3,9) foi 

considerada pelos referenciais da escala como a mais engajada.  

Verificou-se também escores altos - entre 4 e 5 – dos respondentes de 40 a 

50 anos e os acima de 50 anos (Fator 1 e 2), ou seja, nesse caso, quanto maior a 

idade, maior o engajamento. O nível de escolaridade também foi observado, 

atribuindo aos profissionais com título de Mestrado a melhor pontuação. Quanto ao 

regime de contratação, os horistas tiveram maior destaque junto ao engajamento 

dos colaboradores de cargos comissionados, ambos com padrão alto. 

Ainda, dentro do perfil de melhor engajamento, traçado com o cruzamento de 

dados da pesquisa-os setores de Educação Profissional e de Gestão - 

AGC/AGE/AGO/AGP apresentam as melhores médias, com profissionais mais 

engajados na unidade de trabalho de São José.  

Dentre os aspectos já evidenciados realçamos a interferência da atuação 

individual do colaborador e o reflexo de seu desempenho segundo o senso de 
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entendimento sobre o engajamento. Desta feita, a métrica alcançada por meio da 

aplicação de um questionário demonstrou o conjunto de características que 

configuram o perfil engajado na referida empresa. 

E, muito embora as impressões da pesquisa analisada sob o ponto de vista 

de senso comum, a aplicação da métrica gerou resultados diversos a tal contexto. A 

exemplo da contabilizada presença mais atuante de mulheres na empresa, a métrica 

do EEGT conferiu aos homens o maior índice de engajamento. O mesmo se aplica à 

faixa etária dos colaboradores da empresa, mesmo tendo a maioria idade entre 30 e 

40 anos, sugerindo a tendência de probabilidade maior, conforme a ferramenta 

tabelada, os escores mais altos apontam como mais engajados aqueles com mais 

de 50 anos de idade. 

Da mesma forma, ocorre em relação ao nível de escolaridade, apontando de 

uma forma geral, os profissionais com Especialização sendo maioria, são os com 

Mestrado os maiores destaques no engajamento e, muito embora, 92,8% não sejam 

comissionados, o EEGT anuncia os colaboradores que ocupam cargos 

comissionados como os mais engajados. 

Resultado diferente ao que se refere à lotação, anunciando os colaboradores 

das áreas de Educação Profissional e de Gestão - AGC/AGE/AGO/AGP como 

destaque, somente neste caso, sendo a maioria dos respondentes. A última exceção 

se dá com a atuação dos mais engajados, nas unidades de São José, também com 

maior concentração. 

Outrossim, constata-se que a forma de mensurar os dados, com duas 

exceções, não condiz aos resultados obtidos por meio das métricas do EEGT. 

Ademais, a fim de garantir a qualidade e veracidade das informações 

expostas ao longo desse trabalho, optou-se em usar o desvio de padrão geral de 

0,52 como referencial de segurança. A medida expressa o grau de dispersão de um 

conjunto de dados, quanto mais próxima de zero, mais homogêneo são referenciais, 

ou seja, um desvio baixo indica que os dados estão próximos da média ou do valor 

esperado.  

Sendo assim, com a devida margem de segurança, foram feitas tentativas 

para desenhar o perfil ideal de engajamento na referida empresa. Para isso, foram 

observados os índices dos escores com maior pontuação. No entanto, respeitados 
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os valores de cada item, observou-se que não existe respondente algum com os 

mesmos aspectos de forma simultânea.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
Orientador: Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos 

Coorientador: Prof. Dr. Levi Hulse 
Mestrando: Daniel José Tenconi 

Linha de Pesquisa Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade 
 

Questionário de pesquisa aplicado pelo mestrando Daniel José Tenconi para 

obtenção de mestrado. Área de concentração: Desenvolvimento e Sociedade. 

Questionário 

 

Instruções: Este questionário tem como objetivo mensurar o nível de engajamento dos profissionais 

de uma empresa em processo de transformação da cultura organizacional. A identidade dos 

respondentes será preservada de modo que sua participação nesta pesquisa não lhe cause nenhum 

prejuízo ou desconforto no ambiente de trabalho.  

 

QUESTÕES GERAIS 

1.Gênero  

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

5.Cargo 

(  ) Comissionado 

(  ) Não Comissionado 

2.Faixa Etária 

(  ) Até 25 anos 

(  ) 25 a 30 anos 

(  ) 35 a 40 anos 

(  ) 40 a 50 anos 

(  ) 50 anos ou mais 

 

 

6.Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

(  ) Até 1 ano 

(  ) Entre 1 e 5 anos 

(  ) Entre 5 e 10 anos 

(  ) Entre 10 e 15 anos 

(  ) Entre 15 e 20 anos 

(  ) Entre 20 e 25 anos         

3.Escolaridade 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Técnico 

(  ) Educação Superior Incompleta 

(  ) Educação Superior Completa 

(  ) Especialização 

(  ) Mestrado 

 

7. Área de Lotação 

(  ) Educação Básica 

(  ) Educação Profissional 

(  ) Educação Superior 

(  )Coordenadoria Pedagógica e de Qualidade 

(  ) Gestão 

(  ) Promoção da Saúde 

(  ) Saúde e Segurança no Trabalho 

 

 

4.Regime de Contrato 

(  ) Horista 

(  ) Mensalista 

 

8. Unidade de Trabalho 

(  ) Florianópolis 

(  ) Palhoça 

(  ) São José 

(  ) Tijucas 

 

As frases abaixo falam de como você fica quando está trabalhando. Indique, para cada frase, com 

que frequência isso acontece com você. Dê suas respostas anotando, nos parênteses que 

antecedem cada frase, o número que melhor representa sua resposta. 

 

1 2 3 4 5 
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NUNCA POUCAS 

VEZES 

ÀS VEZES MUITAS 

VEZES 

SEMPRE 

 

ENQUANTO TRABALHO EU ACREDITO QUE FICO... 

1. (  ) Cheio de energia 

2. (  ) Com o pensamento voltado apenas para minhas tarefas 

3. (  ) Revigorado 

4. (  ) Concentrado em minhas tarefas 

5. (  ) Disposto 

6. (  ) Distante dos meus problemas pessoais 

7. (  ) Focado no que estou fazendo 

8. (  ) Fortalecido 

9. (  ) Renovado 

10. (  ) Tomado por minhas tarefas 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS 

 
Orientador: Prof. Dr. Adelcio Machado dos Santos 

Coorientador: Prof. Dr. Levi Hulse 
Mestrando: Daniel José Tenconi 

Linha de Pesquisa Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade 
 

Gráficos da pesquisa aplicada pelo mestrando Daniel José Tenconi para 

obtenção de mestrado. Área de concentração: Desenvolvimento e Sociedade. 

Instruções: Os referidos gráficos, tem o intuito de confrontar os dados sobre o nível de engajamento 

dos profissionais pesquisados e tabelados pelo método da EEGT. 

 

Gráfico 1 e 2– Dados referentes ao tempo de serviço prestado à empresa, objeto de pesquisa deste 
artigo 
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Gráfico 3 e 4 – Grau de escolaridade dos profissionais da empresa pesquisada nesse trabalho 
 

 

 

 

Gráfico 5 e 6 – Pesquisa relacionada ao regime de contratação da empresa analisada 
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Gráfico 7 e 8 – Média de profissionais contratados via cargos comissionado e não comissionado 
 

 

 

 

 
 



111 

 

 
 

Gráfico 9 e 10 – Demonstrativo da participação feminina e masculina na referida empresa 
 

 

 

 
Gráfico 11 e 12 – Porcentagem de atuação dos profissionais nas unidades de trabalho  
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Gráfico 13 e 14 – Distribuição dos profissionais nas áreas de lotação na empresa 
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