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RESUMO  

Atualmente o ambiente coorporativo vem se moldando às novas realidades 

condizendo com a geração em que nos encontramos. Cada vez mais as pessoas 

passam a maior parte do seu tempo em ambientes de trabalho. Diante disso, esse 

artigo pesquisa o estudo da personalização dos postos de trabalho baseado nos 

aspectos do ambiente físico, biorritmo, cultura e clima organizacional e aspectos 

psicológicos. A pesquisa de campo foi feita em uma Instituição de Ensino Superior  

(IES) situada em Curitiba-PR, por meio do resultado identificamos a necessidade de 

reforçar a importância do ambiente de trabalho e todos os seus aspectos, uma vez 

que a pessoa quando se identifica com o seu posto de trabalho e o personaliza se 

pode ter como resultado uma maior produtividade diante de aspectos como a 

motivação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em contradição aos modelos tradicionais das organizações atuais o 

ambiente descontraído, diversificado e não característico de um escritório é uma 

tendência. O funcionário gradativamente aparece mais como ator principal quando o 

assunto é o mundo empresarial. Manter e aproveitar a mão-de-obra é um desafio 

atual do mundo contemporâneo, em que o emprego já não é mais o bem primordial 

do ser humano. 



 

2 
 

Para manter-se em pé no mercado, empresários devem atentar-se para o 

fator ambiental que engloba seu empregado, deve-se considerar que a força motriz 

da organização é a interação ente a tecnologia e o ser humano. As corporações 

buscam cada vez mais a satisfação dos clientes internos.  O local de trabalho é uma 

extensão da vida pessoal de cada colaborador e desenvolver um ambiente 

satisfatório acarreta na elevação do nível motivacional, que, consequentemente, 

influência de forma positiva para quem dele participa. É feita a análise de diferentes 

tipos de benefícios, os quais são decisórios na hora de escolher uma empresa para 

trabalhar. A análise das vantagens ofertadas é tão importante quanto o salário 

negociado. O conceito de um escritório planejado com uma arquitetura própria para 

gerar o conforto e satisfação dos funcionários, bem como compreender a 

individualidade de cada funcionário e as características da organização são 

alternativas válidas para atingir um nível de produtividade mais aceitável para obter 

os resultados esperados. 

As organizações mecanicistas tendem a ter uma estrutura rígida, engessada 

e muito controlada a fim de que os objetivos sejam atingidos, pois o foco é no 

resultado. Não há muita participação dos membros de cargos inferiores nas tomadas 

de decisões. Dentro de uma cultura mecânica, tornar um posto de trabalho 

personalizado de forma tal que o indivíduo possa trazer fotos e objetos pessoais 

propicia uma maneira de trabalhar mais motivante ou sinergética? Nem sempre é 

possível, mas manter os olhos fechados para essas questões pode comprometer a 

saúde ocupacional da empresa, bem como a saúde psicofisiológica do funcionário, 

fazendo-se necessário ao administrador dar atenção ao local disposto para que seus 

colaboradores desempenhem suas atividades de forma que a empresa alcance a 

produtividade esperada, e os funcionários sintam-se acolhidos de fato. 

 

AMBIENTE FÍSICO DO TRABALHO 

 

As empresas cada vez mais buscam a satisfação dos clientes internos por 

meio da concessão de diferentes tipos de benefícios, os quais pesam muito para os 

colaboradores na hora de escolher outro lugar para trabalhar. A avaliação dos 

benefícios ofertados é tão importante quanto o salário a ser pago. Nem sempre 

apenas uma quantia maior de salário é um fator determinante para os futuros 
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colaboradores. Algumas empresas mais modernas como a Google, por exemplo, 

utilizam de uma estratégia bem atual, a flexibilização do ambiente de trabalho, os 

funcionários têm a possibilidade de trabalhar em um ambiente não convencional, 

longe de “aquários” dos quais a maioria dos colaboradores estão acostumados. As 

vantagens são tantas que muitas pessoas têm o desejo de pertencer a uma 

organização dessas, a motivação dos empregados pode gerar melhor entrega de 

resultados para a empresa, pois de certa forma o funcionário se sente mais 

estimulado e tende a contribuir mais nos projetos da empresa. 

Na Revolução Industrial, o modo de operação é sistemático, o funcionário 

realiza o mesmo trabalho repetitivo por horas, o que pode causar problemas de 

saúde para esses funcionários a médio e longo prazo. O turnover de funcionários é 

alto, pois há muitas pessoas que querem trabalhar para as indústrias e nem todos os 

funcionários conseguem manter a produtividade alta devido a lesões por esforços 

repetitivos. Nas organizações contemporâneas a segurança com a saúde dos 

colaboradores é crescente, visto que as empresas querem se afastar de problemas 

judiciais e zelam pelo nome. 

Quando o funcionário tem a chance de alterar o   ambiente de trabalho, 

mudar as cores da parede por exemplo, pode chamar a atenção de um colaborador 

e consequentemente retê-lo, “a cor azul por exemplo transmite a paz, aumenta a 

criatividade, contemplação e espiritualidade” (LACY, 1996. p. 75). A ergonomia é 

outro assunto muito importante quando se pensa no desempenho e na qualidade de 

vida de um funcionário. Uma empresa que dispõe de mobiliário precário causa no 

funcionário dores, principalmente na coluna, caso a cadeira seja de má qualidade, 

gera desconforto e perda de produtividade.  A iluminação é um outro fator importante 

de acordo com Iida (2000, p. 253) ‘’O nível de iluminação interfere diretamente no 

mecanismo fisiológico da visão e na musculatura que comanda os movimentos dos 

olhos”, portanto para manter uma boa concentração do trabalhador sobre a tarefa é 

indicado um bom nível de luminosidade no local da atividade.  

A ergonomia é uma prática fundamental para quem deseja manter uma boa 

saúde e ela pode ser mais eficiente no caso de trabalhos mais estruturados, como 

na indústria por exemplo, em que, geralmente cada colaborador tem uma função já 

definida, no uso de determinado equipamento. A Norma Regulamentadora 17, visa 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 
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características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um 

máximo de conforto, segurança e desempenho produtivo. As condições de trabalho 

incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, 

ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à 

própria organização do trabalho. 

Um dos fatores que influenciam no desempenho do colaborador é a 

temperatura do ambiente em que se trabalha, de acordo com Mattos (2011, p. 213) 

 

Em ambientes muito quentes, a temperatura da pele pode se tornar superior 

à interna; neste caso, o núcleo receberá calor, implicando sério risco a 

saúde, e até mesmo à vida. Ao contrário, em ambientes muitos frios, a 

diferença entre as temperaturas da pele e do núcleo pode ser tão grande 

que o núcleo perderá mais calor do que deveria, implicando, igualmente, 

risco à vida.  

 

Um ambiente com condições ideais de temperatura e umidade favorecem o 

bom conforto do colaborador. De acordo com Iida (2000, p. 238) 

 

Quando o homem é obrigado a suportar altas temperaturas, o seu 

rendimento cai. A velocidade do trabalho diminui as pausas se tornam 

maiores e mais frequentes, o grau de concentração diminui e a frequência 

de erros e acidentes tende a aumentar significativamente, principalmente a 

partir dos 30 graus.  

 

Temperaturas extremamente baixas também são prejudicais e influenciam o 

colaborador negativamente que afetam na capacidade de julgar e pensar, reduz 

também a capacidade muscular e motoras como a destreza. O conforto térmico é a 

chave para se obter melhor produtividade, quando a empresa disponibiliza a 

possibilidade de o funcionário personalizar o vestuário, quando ele tem dentro de 

alternativas a liberdade de escolher a cor da jaqueta ou um modelo diferenciado de 

calçado, fato que cria uma identidade maior com a organização. A cultura que a 

empresa cria e sustenta é a chave para a mudança e flexibilização. As empresas 

orgânicas estão mais próximas de contribuírem para com a melhoria dos 

funcionários pois visam estabelecer maior vínculo de identidade e pertencimento a 
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aquele ambiente, em que se permite maior autonomia na hora de escolher dentro de 

limites como pode vir a ser o posto de trabalho.  

 

 

CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A organização mecanicista tende a ser uma estrutura rígida, engessada e é 

altamente controlada para que as metas sejam atingidas, pois o foco é nos 

resultados. Há pouca participação dos membros do baixo escalão na tomada de 

decisões. A especialização do trabalho gera cargos simples, rotineiros e 

padronizados, e também cria, a impessoalidade e tem a necessidade de que exista 

a cadeia hierárquica dentro dos departamentos, para ser controlada e 

supervisionada por um superior. Conforme Robbins (2000, p. 178) 

 

A organização mecanicista é uma estrutura rígida e firmemente controlada. 

Caracteriza-se por alta especialização extensa departamentalização, 

margens de controle estreitas, alta formalização, rede de informação 

limitada (comunicação descendente, principalmente) e pequena 

participação de membros de baixo escalão na tomada de decisões. 

 

A organização mecanicista é eficiente, devido ao controle, regras que devem 

ser seguidas, rotinas visto que essa forma organizacional minimiza o impacto das 

personalidades, julgamentos humanos, humor. o fator humano é anulado, esses 

fatores são vistos na organização mecanicista como causa de ineficiência. A esse 

respeito Robbins (2000, p. 179) declara 

 

Em sua forma ideal, a organização mecanicista se torna uma máquina de 

eficiência, bem lubrificada por regras, regulamentos, rotinas e controles 

similares. Essa forma de organizacional tenta minimizar o impacto das 

personalidades, dos julgamentos humanos e da ambiguidade, porque estes 

fatores são vistos como causa de ineficiências e inconsistências [...]. 

 

A empresa orgânica é a oposta da mecanicista. A orgânica visa o 

treinamento e desenvolvimento humano, o indivíduo é estimulado a tomar decisões 

e recorrem bastante ao trabalho em equipe, assim não necessita de muita 
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supervisão direta. Há uma visível flexibilidade na estrutura que permite mudar 

quando for necessário. Mesmo que haja divisão no trabalho como na gestão 

mecânica, ainda assim as funções não são padronizadas. Mcshane e Glinow (2014, 

p. 351) definem a organização orgânica como 

 

[...] operam com uma grande amplitude de controle, tomada de decisão 

descentralizada e pouca formalização. As tarefas são fluídas, ajustando-se 

ás novas situações e necessidades da organização. [...]  

 

Apresentado ambos os modelos, se pode questionar: uma empresa pode ser 

apenas mecânica a ou apenas orgânica? Para Morgan (1986, p. 125) a empresa 

dificilmente apresenta um único modelo de cultura, acaba por integrar diferentes 

culturas como forma de subculturas 

 

As organizações são minissociedades que têm seus próprios padrões 

distintos de cultura e subcultura. Assim, uma organização pode ver-se como 

um grupo bem integrado ou família que acredita no trabalho conjunto. Outra 

pode estar impregnada pela ideia de que “nós somos os melhores da 

indústria e pretendemos continuar assim [...]. 

 

O modo mais fácil de observar a cultura e a subcultura de uma empresa é 

durante o funcionamento da organização no dia a dia, em que se tem um olhar de 

fora e à medida que se explora o que é racional nos aspectos dessa cultura, 

percebe-se que há explicações históricas para o modo que as coisas são feitas. 

Mas nem sempre os funcionários seguem exatamente os padrões 

específicos de uma cultura. Seres humanos necessitam apresentarem a forma de se 

exporem na individualidade. Alguns grupos de trabalho se estruturam melhor em 

função das pessoas que ali estão. Quando as pessoas não se sentem engajadas 

com a empresa ou com as tarefas elas tendem a não criarem um vínculo, o que 

pode gerar conflitos, baixa produtividade e absenteísmo. 

A cultura realmente afeta a personalização do trabalho em uma empresa? 

Quais aspectos da subcultura podem ser importantes nesse processo? O perfil do 

gestor auxilia ou prejudica? Ou a personalização do posto de trabalho é uma ação 

individual do trabalhador? A resposta para essas indagações é o que se quer 

estudar neste artigo. 
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A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Quando se estuda a organização do trabalho busca-se analisar as formas 

pelas quais o trabalho é executado pelas pessoas. As empresas estabelecem alguns 

padrões e diretrizes, determinadas na cultura organizacional, mas nem sempre o 

que está prescrito é o trabalho real. Para  Wachowicz (2012, p. 155) a organização 

do trabalho  “se relaciona à maneira como as tarefas organizacionais são 

distribuídas em relação ao tempo, envolvendo as pessoas, o ambiente, os recursos 

tecnológicos e a organização em si". 

Alguns aspectos como horário, turno, a forma de executar as tarefas diárias 

sofrem alguma influência na pessoa que está a executar? Começar cedo, sair 

adiantado, determinar as tarefas do dia e fazer um cronograma a ser 

desempenhado, isso é decidido pela chefia ou o funcionário tem a liberdade de 

escolha? Qual a melhor forma para que ele se sinta seguro, confortável e produtivo?   

A empresa, na figura do gestor, interage com os membros da equipe de forma 

democrática ou se vale de uma gestão mecânica e passa as normativas para o 

controle de tempos e movimentos?  

Para que uma empresa se desenvolva de forma contínua é preciso ter 

algumas características que para Hanashiro et al (2008, p. 238) 

 

 São organizações que estão continuamente expandindo sua capacidade de 

criar o futuro. Para uma organização como essa não basta sobreviver, mas 

ampliar a capacidade de criar, e para tal, as pessoas se voltam para a 

aprendizagem coletiva, e estão comprometidas com resultados 

motivadores.   

 

A forma de trabalhar e como conduz o dia-a-dia é uma característica de 

personalidade do indivíduo. Assim, como ele dispõe os papéis utilizados a mesa, o 

melhor momento de ter acesso as redes sociais, quando executar atividades que 

não são relacionadas ao trabalho, essas ações devem ser definidas pelo gestor ou 

pelo trabalhador?  

Um funcionário pode apresentar um melhor desempenho conforme o 

período do dia ou da noite, e assim ele é mais matutino ou mais vespertino ou ainda 
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noturno. O momento em que o organismo possui melhor desenvoltura, isso chama-

se biorritmo.  Para Menna-Barreto apud Fischer et al (2004, p. 33-34) biorritmo nada 

mais é do que 

 

Todas as espécies vivas apresentam algum tipo de ritmicidade biológica e 

que essa ritmicidade é determinada por mecanismos presentes nos próprios 

organismos. A espécie humana não é nenhuma exceção, apresentamos 

ritmos bem evidentes em praticamente todas as funções orgânicas, como 

por exemplo, a temperatura corporal e a produção de hormônios. 

 

Biorritmo também pode ser compreendido como “[...] estudo metódico do 

relógio biológico, contido em nosso ser e na natureza que podemos observar, nada 

mais que são os ritmos bioenergético e biomagnético, ou como podemos 

reconhecer, são nossos ciclos rítmicos biológicos. (SOUZA, 2015). 

A empresa que pretende implantar uma cultura com uma ênfase orgânica 

pode deixar que o funcionário cumpra a jornada diária, por exemplo, de oito horas a 

partir da chegada na empresa para exercer o trabalho com o horário flexível. Dessa 

forma entende-se que o funcionário realiza as atividades no trabalho no turno/ 

horário de maior adaptação ao ritmo de produtividade. Assim, ao escolher o turno se 

pode esperar maior ou melhor satisfação pessoal e profissional, do trabalhador, do 

gestor e da empresa.  

Como a cultura organizacional é própria, a empresa que não se dispor a 

inovar e criar um ambiente mais propício à personalização pode correr o risco de 

apresentar alguns conflitos interpessoais, dificuldades de comunicação, turnover, 

absenteísmo. 

Um fator importante dentro da organização do trabalho é a comunicação. A 

forma pela qual as pessoas interagem com maior ou menor atenção ou com a 

preocupação do feedback de forma assertiva.  Segundo Bueno (2009, p.3-4) 

"entendemos comunicação empresarial como: Conjunto integrado de ações, 

estratégias, planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma 

organização para estabelecer a relação permanente." A personalização dos postos 

de trabalho pode ter um benefício para a melhor identidade do indivíduo com a 

empresa e as tarefas. A possibilidade de ter maior participação nas decisões, 
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mesmo que nas mais simples, o comportamento do funcionário tende a ser mais 

produtivo. 

  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Todo indivíduo é dotado de personalidade, cuja qual já nasce com o ser 

humano e é transformada junto ao desenvolvimento e interações com o ambiente. A 

personalidade pode ser definida como “a organização dinâmica interna daqueles 

sistemas psicofísicos do indivíduo que determinam seu ajuste individual ao 

ambiente.” (ALLPORT apud ROBBINS et al, 2010, p. 127).  

Para o autor, a personalidade não é estática, e sim determinada por 

variáveis como a hereditariedade e o ambiente, que juntas formam o perfil do 

homem. Cada pessoa possui uma identidade única, que diverge dos demais e é 

transformada ao decorrer dos diversos estágios de vida. 

A parte da personalidade composta pela hereditariedade é definida nos 

cromossomos, na estrutura molecular. Considera-se que a genética não é o único 

fator determinante. O ambiente possui uma representatividade considerável nessa 

fórmula, o que também relata Friedman e Schustack (2004) quando afirmam que o 

fator ambiental é evidente na progressão do desenvolvimento humano. 

Todo indivíduo pode ser motivado e não é exclusividade de algumas 

pessoas especiais. Cada personalidade é diferente, logo, cada um necessita de 

fatores, bem como, de  intensidades distintas de esforços para que a motivação 

ocorra, e devem ser direcionadas a aplicar esses esforços para a realização da 

atividade que desempenha no trabalho, que pode vir a determinar a disposição do 

funcionário para persistir que objetivos da organização sejam atingidos.  

Motivação é definida no Dicionário Michaelis (2015) como “série de fatores, 

de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica, que atuam no indivíduo, determinando-

lhe o comportamento.” Robbins et al (2002, p. 134) deixa claro que se trata de um 

“processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma 

pessoa para o alcance de uma determinada meta”. Ainda na análise dos autores 

deve-se alinhar os fatores intensidade, direção e persistência para que a motivação 

seja conduzida para os objetivos da organização.  
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Esse direcionamento dos esforços deve ocorrer pela empresa, para que os 

objetivos do colaborador sejam parelhos aos da organização. Por meio de 

programas de recompensas e ao aplicar as teorias motivacionais a organização 

pode esperar um desempenho melhor dos funcionários. Sobre esse assunto 

Chiavenato (2004, p. 290) 

 

[...] as pessoas e as organizações estão engajadas em um sistema de 

relações de intercâmbio: as pessoas fazem contribuições à organização e 

dela recebem incentivos ou induzimentos. 

 

É um ciclo em que o funcionário contribui para a empresa e a empresa para 

o funcionário. Uma relação que é construída e consolidada em uma troca justa e 

benéfica para todas as partes e resulta em um relacionamento saudável e 

consolidado. Portanto, quando o funcionário sente-se respeitado na individualidade, 

ele naturalmente tem um outro comportamento. 

Assim, como a motivação, os fatores que geram estresse nos indivíduos são 

diferentes e carecem de atenção. O estresse é determinado, por Chiavenato (2004, 

p. 433) como “um conjunto de reações físicas, químicas e mentais de uma pessoa 

decorrente de estímulos ou estressantes que existem no ambiente [...]” 

Esses fatores estressantes podem ser gerados no ambiente de trabalho, os 

quais concorrem diretamente com a motivação e podem descontinuar o processo de 

motivar os colaboradores da organização. As pressões vivenciadas na rotina de 

trabalho do funcionário, uma gerência autoritária e o relacionamento nocivo com os 

colegas de equipe são exemplos desses fatores estressantes.   

O estresse pode não ser decorrente apenas do trabalho, mas quando o 

colaborador está nesse estado, isso reflete no desempenho, independente da fonte. 

Robbins et al (2002) aponta como consequências comportamentais do estresse o 

absenteísmo, rotatividade e alterações na produtividade, o que não é favorável para 

a empresa. Por esta razão, a organização deve cuidar das pessoas que a compõe e 

buscar alternativas para contornar a situação, em que pode-se deixar que as 

pessoas escolham a forma pela qual elas encontram conforto e bem estar.  

Posseti (2011) cita alguns itens como redesenho dos postos de trabalho, 

reciclagens, restruturação do plano de cargos e salários, como formas de 

administrar o estresse da equipe. A personalização do posto de trabalho pode ser a 
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alternativa para redução do estresse e aumento da motivação da equipe, em que o 

resultado pode ser uma elevação do nível de produtividade e melhora individual e 

coletiva. 

  

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Este artigo científico é um estudo bibliográfico e uma pesquisa de campo. 

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 183) uma pesquisa bibliográfica “[...] abrange toda 

bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, [...]. Sua finalidade é 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi escrito [...].” 

Os principais autores a serem referendados nesse estudo é Robbins (2010), 

Iida (2000) e Hanashiro (2009). A ênfase dos autores versa sobre conceitos da 

administração e da ergonomia como cultura, clima, aspectos físicos ambientais, 

personalidade e o organização do trabalho. A pesquisa bibliográfica, realizada ao 

longo do primeiro semestre letivo do ano de 2019, serve de embasamento sobre a 

visão dos autores a respeito do tema do artigo.  

A segunda etapa consiste em uma pesquisa de campo realizada em uma 

instituição de ensino superior da cidade de Curitiba-PR, em que oferece o curso de 

administração, entre os dias 10 a 13 de setembro do ano citado. Uma pesquisa de 

campo é para Marconi e Lakatos (2003, p. 186) “[...] é aquela utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para 

o qual se procura resposta [...]” 

Para a pesquisa foi formulado um questionário contendo: dados 

demográficos da população, que investigam a característica dos funcionários, e 17 

questões objetivas para que sirvam de parâmetro quantitativo, e para cada uma das 

questões, foi necessário o critério de "justifique sua resposta" que servem de 

parâmetro da análise qualitativa, ambos para investigar a possibilidade de 

personalização dos postos além de investigar os aspectos já apresentados na 

fundamentação teórica deste artigo, que são: ambiente físico do trabalho, cultura e 

clima organizacional, organização do trabalho e aspectos psicológicos. O formulário 

é apresentado na íntegra no anexo 01. O questionário foi respondido por onze 

pessoas que perfazem 51% de todos os funcionários do setor administrativo que 

possuem postos de trabalho fixos. A equipe encontrou uma certa dificuldade para 
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que os funcionários pudessem ausentar-se momentaneamente de seus postos para 

responder a pesquisa, porém tudo tramitou de forma harmoniosa. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

A forma pela qual foi realizada a pesquisa de campo já foi descrita no item 

metodologia. No presente momento são apresentados os resultados obtidos. Os 

dados demográficos caracterizam os participantes da pesquisa, sendo assim, a faixa 

etária em média é de trinta e cinco (35) anos. As mulheres apresentam um 

percentual muito expressivo, 91%, e de homens, apenas 9%. Os setores que 

participaram da pesquisa de campo são: biblioteca, área comercial, secretaria e 

recepção, coordenação e DAAC (Departamento de Atenção ao Aluno e ao 

Candidato). 

Os cargos dos funcionários perfazem os percentuais de 55% de 

auxiliares,18% de assistentes acadêmicos e 9% para os cargos de secretária, 

coordenador e bibliotecária. 

Entre os participantes se observa que o tempo médio de serviço na IES é de 

um ano e quatro meses, e os funcionários apresentam os seguintes graus de 

instrução: 27% superior cursando, 18% pós-graduações completas, e no mesmo 

percentual, 18% graduações completas. O valor de 9% se apresenta para mestrado, 

especialista, superior completo e ensino médio completo.  

Quando questionados, na pergunta 1 sobre se o posto em que trabalham é 

permitido a personalização do ambiente ou do uniforme, 73% dos participantes 

afirmam que sim: “Com a devida compreensão de superiores pode-se ajustar 

ambientes e uniformes”; “Somos liberados para usar o que quiser, podemos 

personalizar”. Fica claro, que os funcionários usufruem uma liberdade muito ampla e 

que eles podem escolher a vestimenta pela qual veem para o trabalho e os objetos 

que gostam ou que julgam ter um valor afetivo. Para Neto apud Lima (2017) “[...] o 

aumento na produtividade dos colabores quando se sentem mais confortáveis no 

ambiente em que trabalham e a entrada das gerações mais jovens no mercado, 

trazendo novas exigências.” Sempre que as pessoas puderem escolher suas 

vestimentas e trazerem objetos pessoais para o local de trabalho, elas terão uma 
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produtividade muito maior, agregando ainda percentuais baixos de estresse. (Ver 

anexo 02). 

Na segunda questão busca-se investigar o que é permitido fazer durante o 

expediente e, como alternativas de respostas, se obteve em valores iguais de 55% a 

escolha para conversar com os colegas e realizar as tarefas de forma descontraída:  

“A atividade permite e é conveniente a troca de ideias (conversar)";” Temos um 

ambiente de trabalho leve e descontraído ao mesmo tempo com toda seriedade que 

a função exige”. Percebe-se que o clima organizacional é muito aberto e tranquilo, 

esta mesma percepção é compartilhada por Chiavenato (2004, p. 255) quando o 

autor afirma que “As pessoas estão continuamente engajadas no ajustamento a uma 

variedade de situações, no sentido de satisfazer suas necessidades e manter um 

equilíbrio emocional”. (Ver anexo 02). 

Ao interrogar os participantes quanto ao grau de pertencimento   sentido na 

organização em que trabalham, pertinente a pergunta três, 37% demonstram sentir 

grau intenso e 27% sentem um grau muito intenso: “Me sinto muito bem trabalhando 

aqui e gosto do que faço”; “Comprometo-me muito com o meu trabalho”. É notável 

que os funcionários estão envolvidos emocionalmente com a empresa, gerando um 

maior comprometimento dos colaboradores com a organização, como afirma como 

afirma Yamaoka (2017), ao dizer que os funcionários que possuem maior sentimento 

de pertencimento possuem desempenho superior. (Ver anexo 03) 

Ao serem indagados sobre qual aspecto do ambiente de trabalho 

personalizado melhor se encaixa no perfil do funcionário, foram classificados, de 1 a 

6, em que o 1 é o mais importante, a opção temperatura foi a que obteve a menor 

média, de 2, classificando-se como a mais relevante: “A temperatura não contribui 

nos dias de sol e frio”. A temperatura agradável propicia melhor desempenho do 

funcionário, como foi explicitado no tópico ambientes físicos do trabalho do presente 

artigo. (Ver anexo 03). 

Na quinta questão, os funcionários são indagados sobre quais benefícios a 

personalização do seu posto de trabalho lhe trazem. Para 63% apontam a 

produtividade quando afirmam que: "O ambiente com a cara da gente trás 

satisfação”, ao passo que 36% apontam a saúde emocional: “Ter um ambiente de 

trabalho personalizado pode trazer vários benefícios”. A personalização do ambiente 
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destaca-se como um fator potencializador do nível de produtividade e um aliado para 

a saúde emocional do empregado. (Ver anexo 04). 

Os entrevistados, na sexta questão, respondem que participam ativamente 

da tomada de decisões, totalizando em 64%: “A função que desempenho de 

coordenação, em muitas ocasiões representando a direção implica em tomada de 

decisão constantemente”; “Todos possuem opinião ativa”. Observa-se assim, que o 

empregador dá liberdade ao colaborador para opinar nas tomadas de decisão, em 

que a opinião dele é solicitada. Uma boa decisão se dá quando as ideais são 

compartilhadas dentro da equipe, assim todos podem expor suas ideais e essa co-

participação implica em uma sinergia a maior da equipe, como exposto por McShane 

e Glinow (2014). (Ver anexo 04). 

No que tange em relação as definições de rotina, na sétima questão, 64% 

dos questionados trabalham com rotinas pré-estabelecidas: “A rotina deveria ser 

sem definições”; “Tento seguir, mas é difícil”; “Temos uma rotina pré-definida que 

eventualmente muda”. É evidente que há pouca flexibilidade nos horários e na 

sequência dos afazeres o que pode gerar um descontentamento na equipe. Essa 

mesma ideia Meirinho (2017) afirma que o aumento da produtividade e a motivação 

pessoal é a justificativa mais usual para a flexibilização do trabalho, em que o 

funcionário produz mais quando a pressão da gerência é menor. (Ver anexo 05). 

Ao buscar compreender o rigor com que as metas são cobradas, na oitava 

questão, 64% dos funcionários apontaram que sim, há rigor na cobrança das metas: 

“Cumpre-se aquilo que está planejado”; “Sim, pressão exagerada”. É notório que 

uma das ações de um gestor é especificar metas para que a produtividade esteja 

garantida, mas também é importante considerar que as metas devem estar 

compatíveis com as condições físicas, psicológicas e técnicas dos funcionários 

quando se cobra a mais leva-se a desmotivação. Afirmando sobre metas, Iida (2000, 

p. 289) diz que: “Para que uma tarefa seja motivadora, em primeiro lugar, é 

necessário estabelecer claramente as metas a serem alcançadas”. (Ver anexo 05)  

Quando questionados na nona questão,  sobre como  percebem o 

relacionamento com os colegas no local de trabalho, 55% avaliam como bom: " São 

colegas de trabalho, é necessário ter um bom relacionamento", " Somos de cultura e 

estados diferentes, nos damos bem, cada um respeitando o espaço do outro" e 
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"Relacionamento ótimo entre colegas de trabalho o qual contribui para o bem estar 

no ambiente de trabalho". Evidencia-se que o relacionamento interpessoal é 

importante para o bem estar do funcionário o que pode afetar  diretamente sua 

produtividade de forma muito mais positiva em termos não só do rendimento mas da 

saúde afetiva dentro do setor como demonstra Gordon (2003, p. 100), ao dizer que 

“o desenvolvimento de bons relacionamentos com os colegas deve ser uma de suas 

prioridades, tanto para aumentar a sua produtividade quanto para melhorar as suas 

possibilidades de promoção”. (Ver anexo 06). 

Indagados se possuem objetos pessoais em seu local de trabalho na décima 

questão, 73% afirmam que sim: "Alguns itens, que agregam qualidade ao trabalho. 

Celular, computador, material de pesquisa."; "Tenho objeto de decoração pessoal 

em minha mesa de trabalho"; "Para decoração" e "Tenho carregador, pendrive, etc". 

A personalização do ambiente de trabalho faz com que o clima se torne leve e com a 

"cara" do funcionário, o que influencia diretamente em sua produtividade como 

também traz um conforto como fator de combate ao estresse pois a qualquer 

momento remete-se a uma lembrança pessoal, como cita Ventura (2017) quando 

afirma “Na mesa, sala ou estação de trabalho é importante ter objetos que levantam 

o astral e ainda podem ajudar no desempenho profissional”. (Ver anexo 06). 

Quando questionados se o horário e o local de trabalho são flexíveis, na 

décima primeira questão, 55% dizem que não: "Há um expediente de trabalho 

previamente organizado para atender a demanda de serviço"; "Tenho horário e local 

de trabalho fixos" e "Tenho horário a cumprir de acordo com o setor em que 

trabalho". O local e horário de trabalho na IES são inflexíveis, deixando de aproveitar 

o maior potencial do ser humano, Iida (2000, p. 276) confirma isso ao dizer que: “Em 

determinados dias e horas, o organismo se mostra mais apto para o trabalho.” (Ver 

anexo 07) 

Na décima segunda questão, ao serem inferidos sobre a relação com seu 

bem-estar no trabalho, 37% dizem que é bom: "As características de ambiente de 

relacionamento e de resultados alcançados traduz boas sensações de bem-estar". É 

exatamente essa sensação de bem-estar que se traduz em uma organização 

competitiva e produtiva, pois quem se sente bem pode fazer atividades de forma 

muito mais integrada e motivada. Isso é confirmado por Tadeucci (2009, p. CCCCC), 

quando diz que “os fatores diretamente ligados à motivação como a necessidade de 
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estima pressupõem que o grupo reconheça as potencialidades do indivíduo para que 

posteriormente ele possa desenvolver a autoestima”. (Ver anexo 07). 

No que tange a décima terceira pergunta, ao serem questionados sobre 

quando o funcionário está  estressado e como isso afeta sua atividade profissional a 

média obtida foi 1,5 que corresponde a alteração da capacidade de concentração do 

funcionário: “No geral fico travada”; “A minha concentração é a primeira a ser 

afetada”. Níveis altos de estresse tendem a ser prejudiciais para a saúde, 

deteriorando a capacidade de raciocínio e produtividade, podendo levar a pessoa a 

uma crise de Burnout. “As pessoas estressadas apresentam algumas mudanças 

visíveis de comportamento. Em primeiro lugar, há uma perda de autoestima e da 

autoconfiança, que levam as pessoas se relaxarem dos cuidados com a higiene 

pessoal”. O autor ainda explica que ao mesmo tempo “sofrem de insônia, tornam-se 

agressivas e passam a beber e fumar exageradamente. O “stress” também afeta o 

sistema nervoso central, reduzindo a capacidade do organismo em responder 

estímulos diminuído a vigilância". (IIDA, 2000 p. 304). (Ver anexo 08). 

A décima quarta questão aborda qual fator eleva o nível de estresse do 

funcionário no posto de trabalho, e  55% afirmam que o relacionamento ruim com os 

membros da equipe é o fator crucial: "Ter um relacionamento ruim com colegas de 

trabalho afeta todo trabalho em equipe e portanto, o meu próprio sentimento"; 

"Relacionamento com os colegas tem que prevalecer, afinal é uma equipe";  "Pra 

mim é importante o relacionamento com todos os colegas". O relacionamento 

interpessoal é extremamente importante para o bem-estar do funcionário na 

empresa e pode estar associado a diversos fatores que podem ser desde o valor 

salarial, o modelo de liderança até as condições físicas ambientais. (Ver anexo 08).  

A décima quinta questão aborda se o funcionário associa sua vida pessoal 

com a vida profissional, e para a grande maioria, ou seja, 73% tentam separar o 

máximo possível pois afirmam que: "Procuro sempre deixá-las distintas para a minha 

saúde"; "Saber separar trabalho de vida pessoal é essencial para os dois". Fica 

evidente que os funcionários se importam com tal separação. Atualmente esse tema 

é muito abordado entre as pessoas nas empresas, e Hanashiro et al (2009) 

relaciona que essa distinção entre a vida pessoal e profissional poderia ser menos 

evidente se os próprios funcionários não fossem tão resistentes para isso. (Ver 

anexo 09). 
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Pode-se ver que os participantes consideram que o perfil do funcionário é 

levado em conta para definir tarefas  e postos de trabalho na questão décima sexta, 

em que 73% afirmam que sim: "É sempre adequado ajustar a pessoa certa para 

cada projeto de trabalho"; "Cada pessoa possui aptidões e diferentes perfis, os quais 

influenciam em seu desenvolvimento na empresa". Fica evidente que o perfil do 

funcionário e suas experiências são levados em conta quando é escolhido para 

determinada posição. Um bom gestor busca agregar não somente as qualidades 

técnicas e tecnológicas dos funcionários, mas também as particularidades pois se 

cada um tem um perfil é preciso agregar as necessidades do posto de trabalho com 

o traço de personalidade de cada um. (Ver Anexo 09).  

A última questão aborda como o gestor interfere na produtividade e 45% dos 

entrevistados afirmam que é feito por meio de ações motivacionais e se tem as 

seguintes justificativas: "É comum receber ações de motivação para prosseguirmos 

em nossas metas"; "Um chefe que quer ver sua equipe crescer tem que demonstrar 

ações produtivas".  Fica claro que os participantes fazem a correlação entre 

relacionamentos interpessoais, nível de estresse, as metas e a personalização dos 

postos como aspectos integrados com o trabalho em si, os colegas e a chefia. Iida 

(2000) enfatiza em seu livro que quando o trabalhador está motivado produz mais e 

melhor. Sofre menos efeitos da monotonia e fadiga. (Ver Anexo 10). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

questões ambientais, sociais e psicológicas podem influenciar uma pessoa em seu 

ambiente de trabalho. Além disso, permitiu uma pesquisa de campo para obter 

dados mais consistentes sobre as análises observadas. 

Ao realizar uma análise do ambiente empresarial, verificou-se as partes mais 

complexas do processo, visto que, foram analisadas as opiniões individuais de uma 

amostra dos funcionários de uma instituição de ensino superior que trabalha em 

posto fixo na área administrativa. O questionário com perguntas fechadas e abertas 

possibilitou mostrar um pouco dos sentimentos dos empregados em relação a sua 

rotina de trabalho e suas atividades, fatos que são positivos e negativos de acordo 

com cada indivíduo.  
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Nota-se que esses colaboradores seguem rotina específica e necessitam 

alcançar metas, há também a possibilidade de escolher como será feito determinada 

tarefa. Os funcionários analisados têm a oportunidade de personalizar seu ambiente 

de trabalho, com fotos de familiares, ou acessórios que tragam maior bem-estar para 

este trabalhador. 

Uma das possibilidades de melhoria seria horários e local flexíveis para os 

funcionários de modo que eles consigam realizar algumas de suas tarefas no 

conforto de seus lares, esse poderia ser uma vantagem na melhoria da percepção 

da instituição pelo funcionário. Participar nas decisões também é uma solicitação por 

parte dos funcionários uma vez que todos ou estão há um certo tempo na empresa 

ou já são formados, e assim, podem contribuir com o conhecimento e a experiência. 

Um fator bem significativo observado é o relacionamento com os colegas em 

que a pesquisa aponta ser bom. As pessoas no setor sabem que precisam 

estabelecer uma maior sinergia, mas não há uma ação em prol. Aqui se pode sugerir 

que o gestor faça uma maior ou melhor integração mediante reuniões, discussões 

de problemas com a equipe, estabelecer novos canais de comunicação, ou até 

mesmo, criar uma tarde para se fazer um "café da equipe" em que todos possam 

conversar além dos assuntos profissionais. Dada a importância do assunto, torna-se 

necessário o conhecimento da personalidade de cada funcionário quando 

selecionado para determinada posição/setor. Uma boa gestão associada com o 

modelo de cultura da empresa pode ser um fator importante para o colaborador se 

desenvolva e traga bons resultados a empresa. O ambiente físico é crucial no 

desempenho do funcionário, uma vez que ele passa a maior parte do seu tempo em 

função do trabalho naquele ambiente, tendo assim que ser o mais agradável 

possível para que o colaborador sinta-se bem e tenha uma boa produtividade. 

Outra indicação de melhoria está em considerar que o biorritmo de cada um 

determina seu período de maior ou menor produtividade. Então, sempre que se 

puder deixar que as pessoas escolham seus horários e a forma como executar as 

tarefas se pode ter uma maior produtividade. Há, no entanto, que se respeitar a 

cultura organizacional para que assim se possa integra-la com a forma de 

organização do trabalho de cada um. 
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Observa-se que um dos fatores que podem influenciar para o estresse dos 

participantes é a dificuldade de trabalhar com metas e a necessidade de cumpri-las 

podendo ser por falta de engajamento com seu gestor e desenvolvimento do 

profissional na área comercial. Uma sugestão de melhoria dentro desse aspecto é 

desenvolver mais os gestores e trabalhar os colaboradores para que lidem mais 

facilmente com as metas por meio de feedbacks constantes, cursos, ações 

motivacionais, bônus por meta alcançada. 

Percebemos que o grau de pertencimento na IES é intenso, podendo ser 

consequência da participação ativa dos colaboradores na tomada de decisão. 

Liderar não é apenas delegar tarefas, mas sim interagir e desenvolver a equipe se 

envolvendo no processo de produção, e consequentemente, no comportamento 

humano.  
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Este é um questionário de pesquisa de campo sobre o Estudo dos 

benefícios da Personalização dos Postos de Trabalho nas Empresas, dos alunos 

(Anelise Rodrigues, Jeniffer Gonçalves, Thalyta Mertens e Yuri Bueno), do 8º 

período de Administração da ESIC. Por favor, seja o mais sincero possível, pois os 

dados serão confidenciais. Desde já agradecemos a sua participação.  

 

Dados demográficos 

 

Idade: _____ anos       Sexo:_________       Grau de instrução: ______________ 

Cargo:___________    Tempo de serviço:___________   Setor:______________ 

1.No posto onde você trabalha é permitido a personalização do ambiente ou do 

uniforme?  

(  ) Sim         (  ) Não       

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.Durante seu trabalho o que lhe é permitido fazer? 

(   ) Me ausentar quando eu achar conveniente (   ) Conversar com os colegas 

(   ) Executar as tarefas sem distrações  (   ) Realizar as tarefas de forma 

descontraída   

(   ) Outro:_________________________________  

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3.Qual o grau de pertencimento que você sente com a organização em que 

trabalha?  

(   ) Muito pouco  (   ) Pouco   (   ) Médio  (   ) Intenso   (   ) Muito intenso 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Qual aspecto do ambiente de trabalho personalizado que melhor se encaixa no 

seu perfil? Na sua resposta classifique um para o mais importante e assim 

sucessivamente dentro de sua preferência. 

(  ) Cores  (  ) Temperatura  (  ) Uniforme (  ) Música ambiente (   ) Objetos  

(   ) Iluminação  

(   ) Outro: __________________ 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. O fato de você personalizar o seu posto de trabalho, que benefícios lhe traz? 

(   ) Saúde Física  (   ) Saúde Emocional  (   ) Saúde Financeira   (   ) Produtividade  

(   ) Não posso personalizar  

(   ) Outro:___________ 



 

 
 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6.Com relação a tomada de decisão na organização, como ocorre? 

(  ) Participo Ativamente  (   ) Não me envolvo (   ) Gostaria, mas não posso. 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Com relação ao dia-a-dia de trabalho, como ocorre?  

(   ) Rotina definida   (   ) Sem definição de rotina 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. As metas definidas são cobradas com rigor? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.Como você percebe o relacionamento com os colegas no trabalho? 

(   ) Excelente (   ) Ótimo  (   ) Bom  (   ) Ruim  (   ) Péssimo 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10.Você possui objetos pessoais em seu local de trabalho? 

(  ) Sim (  ) Não    

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Seu horário e local de trabalho são flexíveis? 

(  )Sim  (  ) Não  

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12.Em relação ao seu bem-estar no trabalho, como você classifica? 

(  ) Excelente(   ) Ótimo (  ) Bom  (  ) Ruim  (  ) Péssimo 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Quando você está estressado, como isso afeta sua atividade profissional? Na 

sua resposta classifique um para o mais importante e assim sucessivamente dentro 

de sua preferência. 

(  ) Diminuo meu ritmo de trabalho  (  ) Diminuo minha capacidade de concentração 

(   ) Tenho dificuldade para cumprir prazos   (   ) Irrito-me   

(   ) Ausento-me constantemente (   ) Outro:__________________________ 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Qual o fator que mais eleva seu nível de estresse no posto de trabalho: simples 

escolha 

(   ) Desorganização da mesa/escritório (   ) Ruído                   

(   ) Relacionamento ruim com os membros da equipe  (   ) Horário rígido    



 

 
 

(   ) Repetitividade das tarefas   (   ) Atrito com a chefia  

(   ) Outro: __________ 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Como você associa sua vida pessoal com a sua vida profissional? 

(   ) São distintas  (   ) É a mesma 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. O perfil do funcionário elevado em conta para definir tarefas e postos de 

trabalho? 

(   ) Sim (   )Não 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Como seu gestor interfere na sua produtividade? 

(   ) Cobrança de produtividade constante  (   ) Controle do horário   

(   ) Verificação do uniforme   (   ) Auxilia nos relacionamentos    

(   ) Tem ações motivacionais   (   ) Outro ___________ 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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