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1. RESUMO 

 
O comportamento organizacional tem papel fundamental nas organizações, pois 
propicia uma visão abrangente das necessidades das pessoas podendo beneficiar 
tanto o indivíduo quanto a organização. O principal objetivo deste artigo foi analisar o 
comportamento humano dentro das organizações em Auriflama-SP, procurando 
entender a influência dele em relação ao empregador e seus colaboradores, 
analisando como o mesmo reflete no resultado de uma organização, usado como 
ferramenta para solucionar problemas causados entre o empregador e colaboradores. 
A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa exploratória, utilizando como 
ferramenta de coleta de dados o questionário, buscando informações quantitativas, 
fundamentadas por uma pesquisa bibliográfica, trazendo as informações para a 
compreensão da influência no comportamento organizacional. Os resultados mostram 
que não existe insatisfação dos pesquisados em relação as organizações em que 
prestam serviços, quanto as oportunidades também houve um equilíbrio nas 
respostas. O feedback foi uma das questões, mostrando que as vezes ou quase 
sempre é proporcionado retorno aos colaboradores. A finalidade deste artigo é 
demonstrar o grau de importância do mesmo nas organizações para o crescimento 
destas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Comportamento organizacional é o desenvolvimento do comportamento 

humano dentro das organizações. Ele influência o clima de uma empresa percebendo 

quais visões e impressões as pessoas ligadas a ela possui. Ele reflete também nos 

resultados alcançados dentro de uma empresa como, por exemplo: liderança, 

aprendizagem, adaptação às mudanças, entre outros, que afetam os indivíduos. 

 
Embora se possa visualizar as pessoas como recursos, isto é, como 
portadores de habilidades, capacidades, conhecimentos, motivação de 
trabalho, comunicabilidade, nunca se deve esquecer que as pessoas são 
pessoas, isto é, portadores de características de personalidade, expectativas, 
objetivos pessoais, histórias particulares. (CHIAVENATO, 2002, p.103). 
 

Baseado nas influências do comportamento humano dentro das organizações, 

pode-se justificar que, os indivíduos não são meramente máquinas produtivas, mas 

são sim dotados de necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e auto 

realização. Sendo assim, reconhecidas estas necessidades os colaboradores 

começam a produzir mais e melhor, pois as pessoas precisam se sentir apoiadas, pois 

ao mesmo tempo, precisam uma das outras, ou seja, a organização precisa do 

colaborador e o colaborador precisa da organização. 

As teorias de Maslow sobre a hierarquia das necessidades são divididas em 

cinco categorias e nos mostram os fatores das necessidades humanas. 



Figura 1: Pirâmide das necessidades segundo Maslow 

 
Fonte: Kayo, 2017. 

 

As necessidades fisiológicas e de segurança foram classificadas por Maslow 

como necessidades de nível mais baixo e as de autorrealização de necessidades de 

nível mais acima. 

A diferença entre ambas é que a de nível mais alto estão satisfeitas 

internamente, enquanto que as de nível mais baixo esperam satisfação através de 

motivações como por exemplo, remunerações altas. 

E é com base nesses aspectos que o presente artigo irá tratar do 

comportamento humano nas organizações e mostrará como algumas ações podem 

refletir fortemente nas atitudes dos colaboradores perante a organização. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Este artigo tem como objetivo principal analisar o comportamento humano 

dentro das organizações. 

  Para tanto foram delimitados os seguintes objetivos específicos: a) Entender a 

influência do comportamento humano e organizacional em relação ao empregador e 

seus colaboradores; b) Analisar como o comportamento organizacional reflete no 

resultado de uma organização; c) Abordar o comportamento organizacional como 

ferramenta para solucionar problemas causados entre o empregador e colaboradores. 



4. METODOLOGIA 

 

Para a realização desse trabalho foi escolhido a pesquisa bibliográfica, que de 

acordo com Gil (2002, p. 44) “é desenvolvido com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”, também foi realizada por 

meio de pesquisas exploradas de artigos científicos disponibilizados na internet. 

A pesquisa foi classificada como descritiva, pesquisa descritiva segundo Gil 

(2002, p. 42) é definida como “a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

O procedimento usado, foi a pesquisa de campo. Que de acordo com Severino 

(2007, p. 123) pode ser definida “o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente 

próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos 

ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte 

do pesquisador”.  

A pesquisa foi realizada com os alunos da Uniesp-Fau de Auriflama, com o 

objetivo de saber a satisfação que os mesmos têm em seu ambiente de trabalho, as 

motivações que lhes são proporcionadas e como a liderança age com cada um. 

Utilizou-se de um questionário contendo 21 perguntas como instrumento de 

coleta de dados, aplicados a 75 alunos e classificada como pesquisa quantitativa, 

analisando as respostas dos alunos como colaboradores nas empresas do qual 

prestam serviço. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 A Liderança no Comportamento Organizacional 

 

A questão do comportamento organizacional surgiu como um campo 

interdisciplinar entre os gestores e líderes para a explicação e o entendimento do que 

acontece em volta do indivíduo, dentro desta abordagem pode-se buscar um equilíbrio 

comportamental para que alcancem resultados significativos em conjunto, permitindo 

que os gestores participem de decisões. 

 “Estilo de liderança comportamental demonstrado por líderes que expressam 

amizades, desenvolvem confiança e respeito mútuos e constroem fortes relações 

interpessoais com seus subordinados” (HITT, MILLER, COLELLA, 2013, p.244). 



A liderança por sua vez quando bem entrosada com seus subordinados gera 

amizade e ambos passam a se respeitar e ter confiança um no outro e assim passam 

a desempenharem juntos um bom trabalho dentro da organização. 

  No comportamento organizacional há sempre dúvidas se gestão e liderança são as 

mesmas funções, sabendo que ambas são muito importantes para o sucesso da 

organização diferindo uma da outra, possuindo características diferentes que será 

demonstrado através do quadro 1: 

 

Quadro 1: Gestores versus lideres 

Liderança Gestão 

Mais emocional Mais fria 

Mais relacional Mais voltada para a tarefa 

Mais inovador Mais programada 

Mais proativo Mais reativo 

Mais níveis hierárquicos Menos níveis hierárquicos inferiores 

Mais adequada no início, em situações mais 
turbulentas, de maior volume e grau de 

mudança 

Mais adequada em situações de maior 
estabilidade 

Fonte: Adaptado de Ribeiro, (2008, p. 10). 

 

A liderança como comportamento tem se preocupado em identificar traços tais 

como personalidade e características físicas entre líderes dos não líderes ou então 

entre líderes bem-sucedidos e malsucedidos. 

Mas este conceito de traços mudou para identificação de comportamento de 

lideranças, pois comportamentos podem ser aprendidos e modificados enquanto que 

traços são mais complexos de mudanças porque são rígidos. Neste aspecto podem 

ser classificados três tipos de habilidades exercidas pelos líderes como habilidade 

técnica, humana e conceitual. 

 
A análise das habilidades de liderança ajuda a explicar por que importantes 
executivos algumas vezes se tornam vice-presidentes medíocres. Podem 
não estar usando adequadamente aquele composto de habilidades requerido 
pelos cargos de mais alto nível, particularmente no caso da habilidade 
conceitual (DAVIS, NEWSTROM, 1992, p. 152). 
 

A habilidade técnica é o conhecimento das pessoas com habilidades em 

processo e técnicas no âmbito de cargos operacionais, mas conforme o colaborador 

vai sendo promovido para cargos com responsabilidades de liderança as suas 

habilidades técnicas tornam-se menos importantes, porque cada vez mais a liderança 



não pratica as suas habilidades técnicas adquiridas em funções anteriores, utilizando-

se das habilidades técnicas de seus subordinados. 

Já na habilidade humana, a liderança tem como característica fundamental a 

habilidade de trabalhar com pessoas e desenvolver equipes de trabalho, sendo 

importante para o comportamento de liderança a identificação de problemas, e 

desenvolvimento de maneiras eficazes de colaboração. 

Outra habilidade necessária é a habilidade conceitual que lida com ideias 

diferentemente da habilidade humana e da habilidade técnica. Sendo assim a 

habilidade conceitual faz pensar em termos de modelos, estruturas e amplas 

interligações nos planos de longo prazo. 

 

5.2 Motivação  

 

A motivação é um fator que influência o comportamento humano dentro de uma 

organização, sendo assim faz-se necessário que os gestores se coloquem a 

disposição identificando as necessidades de seus colaboradores para que eles 

desempenhem melhor as suas tarefas. 

Podendo variar de indivíduo para indivíduo e dependendo da situação em que 

cada um vive, a motivação pode mudar o resultado na relação entre eles. Segundo 

Robbins (2005, p.132), a “motivação é o resultado da interação do indivíduo com a 

situação”. 

Alguns indivíduos buscam a motivação por realização, onde ele busca 

desenvolver-se, crescer e progredir para obter sucesso, a realização é mais 

importante do que qualquer recompensa adquirida. O indivíduo assim como uma 

máquina, quando apresenta alguma disfunção por estar relacionada a alguma 

necessidade, precisa ser tratado com atenção, fazendo isso a instituição terá 

trabalhadores produtivos e satisfeitos. 

 

5.3 Satisfação e Insatisfação com o Trabalho 

 

A busca pela satisfação com o trabalho está sendo um fator muito importante 

na vida de um colaborador. No entanto, para Robbins (2005, p.68) há um mito de que 

“funcionários felizes, são funcionários produtivos”, pois um colaborador produtivo 



tende a ser mais feliz, realizando um bom trabalho automaticamente isso irá gerar um 

bem-estar e uma satisfação interior. 

Para que os colaboradores encontrem resultados em suas funções e se sintam 

satisfeitos, ou até mesmo recompensados, o líder tem um papel muito importante na 

interação com cada equipe, buscando conhecer melhor cada um, incentivando-os, 

dando atenção as necessidades de cada integrante da equipe. 

A satisfação do cliente muitas vezes está ligada com a maneira que é tratado 

pelos colaboradores de uma empresa. Colaboradores satisfeitos com seu trabalho se 

torna muito mais amáveis, alegres e atenciosos com seus clientes. Robbins, (2005, 

p.70) afirma que “funcionários satisfeitos aumentam a satisfação e a lealdade dos 

clientes”. 

A insatisfação está muito ligada com o descontentamento dos colaboradores 

com a instituição. Ela pode ser expressada de várias maneiras, o colaborador pode 

se tornar alguém que foge de suas responsabilidades dentro da empresa, gerando até 

um certo transtorno por parte do mesmo. 

Esse descontentamento prejudica tanto o trabalho quanto o funcionário. Para 

se evitar essa insatisfação os gestores precisam tratar seus colaboradores com mais 

importância, buscando conhecer suas necessidades, satisfações e insatisfações, 

assim terá um colaborador satisfeito e desempenhando bem sua função no ambiente 

de trabalho. 

 

6. RESULTADOS 

 

Para demonstrar o quanto a liderança, a motivação, a satisfação e a 

insatisfação influenciam no comportamento organizacional, foi realizado uma 

pesquisa na Uniesp-Fau de Auriflama-SP. 

 Foram entrevistados 75 alunos de diversas empresas da região, sendo 44 

mulheres com idade de 18 a 46 anos e 31 homens com idade de 17 a 42 anos, 

oriundos de várias cidades da região. Sendo aplicado um questionário com 21 

perguntas, onde na primeira etapa os entrevistados tinham a opção de respostas 

como: muito satisfeitos, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito, indiferente e não 

respondeu, e na segunda etapa com as opções: sempre, quase sempre, ás vezes, 

raramente, nunca e não respondeu. 



Os gráficos abaixo demonstram, em porcentual, o grau de satisfação na 

empresa, em que cada aluno trabalha e quais as chances que ela oferece para que o 

funcionário possa progredir: 

 

Figura 2: Grau de satisfação na empresa 

 

Fonte: Comportamento organizacional como ferramenta de relacionamento entre 
colaborador e organização, 2017. 
 

A maioria dos entrevistados responderam estar satisfeitos, mas as mulheres se 

sobressaem com 22%, por gostarem do que fazem e pelas oportunidades que a 

empresa lhes dão em relação aos 18% dos homens quanto ao seu grau de satisfação 

na empresa onde trabalha por haver parceria em ambas as partes. 

 

Figura 3: Oportunidades que a empresa oferece 

 

Fonte: Comportamento organizacional como ferramenta de relacionamento entre 
colaborador e organização, 2017. 

 

Já no segundo gráfico foi identificado que 16% das mulheres estão satisfeitas 

e que 13% dos homens também responderam estar satisfeitos, mas também foi 

observado que 13% dos homens estão muito satisfeitos contra 4% das mulheres no 

que se trata as oportunidades que a empresa oferece aos seus colaboradores.  

No gráfico a seguir será demonstrado o feedback que as empresas têm dado 

aos seus colaboradores: 
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Figura 4: Feedback 

   

Fonte: Comportamento organizacional como ferramenta de relacionamento entre 
colaborador e organização, 2017. 
 

Foi perguntado aos entrevistados se a empresa no qual eles trabalham têm 

dado algum tipo de feedback, percebe-se que 13% das mulheres disseram as vezes 

terem recebido, e já os homens responderam quase sempre com 8%. 

O gráfico 4 mostra a relação entre a liderança e o subordinado quanto a erros 

cometidos, e se a empresa o auxilia ajudando a entender ou puni por este erro:  

 

Figura 5: Aprender com o erro 

 

Fonte: Comportamento organizacional como ferramenta de relacionamento entre 
colaborador e organização, 2017. 
 

Das pessoas que foram pesquisadas, 11% dos homens informaram que sua 

supervisão sempre entende o que aconteceu ao invés de puni-los, já 10% das 

mulheres afirmam que quase sempre tem o apoio da supervisão em relação a erros 

cometidos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou identificar variáveis no comportamento organizacional em 

uma pesquisa realizada do qual foi verificado o feedback dado pela organização aos 

seus colaboradores, a satisfação e a insatisfação entre os mesmos e a motivação para 

a empresa que ele trabalha. 

Os resultados obtidos na pesquisa demonstram o quanto as organizações e os 

colaboradores têm se empenhado em melhorar estes processos e se adequando a 

eles. 

A liderança tem um papel fundamental para que o comportamento 

organizacional dentro de uma empresa possa funcionar corretamente, tendo entre as 

características fundamentais de um bom líder é a capacidade de se relacionar bem 

com os seus colaboradores. 

Outro fator importante em uma organização é tentar implantar soluções que 

ajudem a motivar os seus colaboradores, como por exemplo reconhecer as 

oportunidades para aprimorar e expandir suas habilidades especificas.  

A satisfação e a insatisfação e outra variável que pode influenciar no 

comportamento organizacional quando não se tem a identificação de uma complexa 

somatória de diferentes elementos que possam causar isto. 

Com o resultado pode-se confirmar pela pesquisa a satisfação diante da 

percepção dos entrevistados, constatando a importância da liderança, do feedback e 

da motivação no comportamento organizacional. 
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