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1. RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar o comportamento organizacional dentro de um 

ambiente empresarial, evidenciando a relação entre os líderes e liderados. Através de 

pesquisas e questionários, as influências de cada perfil de liderança sobre um grupo 

de colaboradores foram analisadas. Ao correlacionar os questionários aplicados aos 

gestores e aos seus respectivos subordinados. O objetivo é observar o cotidiano de 

uma organização, realizando um estudo de caso para descrever o comportamento 

organizacional de uma empresa a Agromec-Jales atua no mercado agropecuário, 

desde 1994, atendendo do agricultor familiar até os grandes produtores rurais. As 

informações coletadas pelos autores serviram para analisar e descrever essas 

variáveis. As análises feitas projetam uma empresa na qual seus colaboradores 

demonstram orgulho, motivação e satisfação por fazerem parte da mesma. Levando 

em conta a cultura e o clima organizacional da corporação em questão, observou-se 

que as inter-relações entre os funcionários são em grande parte harmônicas, 

facilitando as atividades diárias em busca da ascensão no mercado e da maximização 

dos lucros. 

 

Palavras-chave: Comportamento organizacional, Mercado Agropecuário, Líderes, 

Liderados.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa analisar o comportamento organizacional dentro de um 

ambiente empresarial, evidenciando a relação entre os líderes e liderados. Através de 

pesquisas e questionários, as influências de cada perfil de liderança sobre um grupo 

de colaboradores foram analisadas. Ao correlacionar os questionários aplicados aos 

gestores e aos seus respectivos subordinados. A figura do líder e sua postura acabam 

por influenciar o comportamento de cada indivíduo sob sua supervisão.  

A empresa escolhida para esse estudo de caso foi a Agromec, localizada na 

cidade de Jales-SP. Fundada em 1994 pelo Sr. Geraldo Mechi essa organização 

volta-se ao comércio varejista de produtos agrícolas e à prestação de serviços para o 

produtor rural. Atuante em toda a região de Jales, busca sempre inovações e 

tecnologias para oferecer aos seus clientes, fortalecendo seus laços éticos e 

profissionais. 
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3. OBJETIVOS 

 

O presente artigo tem por objetivo observar o cotidiano de uma organização, 

realizando um estudo de caso para descrever o comportamento organizacional de 

uma empresa do setor agropecuário a Agromec Jales. Para o alcance dos objetivos 

faz-se necessário delinear objetivos específicos que são: analisar teórica e 

tecnicamente situações reais e cotidianas da empresa escolhida; realizar 

levantamento de dados, observar o cotidiano da organização, interpretar as 

informações reunidas e fundamentar as análises com autores e teorias estudadas em 

sala também serão parte do processo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A empresa escolhida para esse estudo de caso foi a Agromec, localizada na 

cidade de Jales-SP. Fundada em 1994 pelo Sr. Geraldo Mechi essa organização 

volta-se ao comércio varejista de produtos agrícolas e à prestação de serviços para o 

produtor rural. Está localizada na Rua Áureo Fernandes de Faria, nº 27, Distrito 

Industrial II do município de Jales  

O levantamento de dados deve ser feito através de questionários e de 

observação sistemática buscando caracterizar determinado grupo ou fenômeno e 

estabelecer relações entre variáveis (SILVA e MENEZES, 2000). No total, três 

questionários foram aplicados com finalidades específicas: descrição inicial da 

empresa e identificação do perfil dos líderes e liderados da organização.  

Por questões de complexidade e burocracia, o setor de vendas foi o escolhido 

para a análise. O gerente e o supervisor de vendas responderam dois questionários: 

o primeiro para descrever o perfil geral da organização e o segundo para identificação 

do perfil dos líderes da empresa. Para complementar e fundamentar a caracterização 

do comportamento organizacional, a equipe de vendas (interna e externa) respondeu 

um último questionário formulado para liderados. Dos 32 (trinta e dois) vendedores 

que compõem o setor, apenas 24 (vinte e quatro) participaram da pesquisa.  

A aplicação de dois questionários complementares foi fundamental para 

colher dados a fim de identificar os perfis de liderança da Agromec de Jales. O primeiro 

questionário contendo 8 (oito) perguntas, foi aplicado ao gerente de vendas e ao seu 

superior (supervisor administrativo) e visa caracterizar o perfil de liderança de cada 

um deles e auxiliar na determinação da harmonia de interesses, metas e atividades 
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entre os dois gestores quando se tratava da coordenação do grupo de vendedores 

subordinados a eles.  

O segundo questionário, contendo 11 (onze) perguntas, foi aplicado ao grupo 

de 24 (vinte e quatro) vendedores com a finalidade de levantar informações que 

ajudassem a descrever o comportamento desses colaboradores perante seus 

gerentes; o grau de credibilidade, a interação e o respeito entre eles; além de ajudar 

a determinar como cada funcionário enxerga a si mesmo dentro da organização, seus 

superiores e a própria empresa como um todo. 

Os dois questionários apresentam questões interligadas visando uma 

correlação entre os dados coletados para auxiliar na identificação de algumas 

variáveis que permitiram investigar aspectos ligados ao clima organizacional, perfil de 

liderança, qualidade de vida no trabalho, ou seja, do comportamento organizacional 

como um todo. Dessa forma, os discentes tabularam os dados coletados, elaboraram 

gráficos e usaram os autores para analisar e descrever algumas variáveis do 

comportamento organizacional da empresa escolhida. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Perfil Geral da Organização 

 

Embora existam duas lojas, uma em Jales e uma em Votuporanga, a gestão 

de cada organização é independente e realizada pelo Sr. Geraldo Mechi e Sr. José 

Luiz Mechi, respectivamente. Para esse projeto, apenas a loja de Jales será estudada 

e o acadêmico e colaborador da empresa, Higor Flausino de Gouveia intermediou o 

convite feito à mesma para participar da pesquisa.  

A infraestrutura da empresa é dividida em vários setores (estocagem, 

transporte, vendas, administrativo, diretoria), cada um deles com seu respectivo 

gerente. O número total de colaboradores passa de oitenta e as subdivisões em 

setores dos líderes e liderados torna ainda mais complexa e burocrática a análise do 

comportamento organizacional interno.  

O setor de vendas está diretamente ligado ao ramo de atividade da empresa 

(comércio varejista) e o gerenciamento desse setor é crucial para alcançar resultados 

positivos (maximização dos lucros).  
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A empresa iniciou suas atividades em novembro de 1994. Trata-se de um 

estabelecimento voltado para o comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, 

fertilizantes e corretivos de solo. 

     Além dos produtos citados, outros também são comercializados pela empresa: 

rações, maquinários agrícolas, sementes, produtos veterinários, selaria, óleos 

lubrificantes, ferramentas e ferragens, assim como a prestação de serviços de 

assistência técnica no campo e para maquinários. 

A cultura organizacional de uma corporação pode ser associada à definição 

da sua missão, visão e valores. Esses três parâmetros reúnem as características da 

organização e deixam claro aquilo que ela acredita pratica e valoriza, ou seja, 

determinam a identidade da empresa no mercado em que atua (MARQUES, 2016).  

A Agromec Jales define:  Missão - buscar diariamente inovações e tecnologias 

para oferecer aos nossos clientes, fortalecendo nossos laços éticos e profissionais;  

Visão - propagar nossa transparência, honestidade, inovação, qualidade e 

confiabilidade no atendimento aos nossos clientes, contribuindo para o crescimento 

do agronegócio; Valores - oferecer aos clientes o melhor serviço, honestidade, 

pontualidade, comprometimento, ética e transparência, solidez em parcerias, 

responsabilidade ambiental e social, ambiente de trabalho familiar, ousadia, 

segurança e perseverança. 

 

5.2. Análise de mercado 

  

A Agromec Jales atua no mercado agropecuário atendendo desde o agricultor 

familiar até os grandes latifúndios ligados ao agronegócio. Trata-se, portanto, de uma 

unidade (firma) atuante em um mercado específico que está sujeita a uma análise 

parcial, ou seja, está ligada ao conceito de microeconomia.  

A Microeconomia é o campo voltado ao estudo e análise da interação entre 

ofertante e demandante no processo de formação de preço de produtos, bens ou 

serviços e seus fatores de produção. As curvas de oferta e demanda demonstram as 

intenções dos produtores e consumidores respectivamente. São muitas as variáveis 

que influenciam a produção e o consumo: capital disponível, custo dos fatores 

produtivos, preço do bem, preço de outros bens, concorrência, renda do consumidor, 

gosto ou preferência do indivíduo, a sazonalidade do clima, tecnologia disponível, 

entre outras (VASCONCELLOS, 2011).  
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Suas principais concorrentes são a Coopercitrus e a Cimoagro, juntas as três 

empresas atendem uma grande fatia dos consumidores existentes. O que define se 

um negócio vai ter sucesso ou vai fracassar é a competitividade, pois é ela que fará 

qualquer empresa se destacar no mercado em relação aos concorrentes. A 

competitividade nada mais é do que usar todos os recursos disponíveis corretamente 

de acordo com o seu ambiente empresarial (DEGEN, 1989). 

Parte do processo de benchmarking é identificar em quais aspectos uma 

empresa tem vantagens ou desvantagens quando comparada às concorrentes, para 

assim facilitar o desenvolvimento de práticas que conduzam a um desempenho 

superior (CAMP, 1998). Atender desde municípios vizinhos até outros estados é um 

dos diferenciais da organização estudada. Visitas periódicas às propriedades rurais e 

de acordo com as necessidades do cliente fazem parte da rotina da empresa. O 

grande quadro de colaboradores é constantemente orientado e treinado de acordo 

com o que há de mais moderno e atualizado no mercado do agronegócio. Assim 

sendo, a agilidade e a eficácia são marcantes no atendimento prestado pela Agromec 

e garantem aos clientes maior qualidade, produtividade e satisfação. Devido ao 

grande espaço físico da loja, é possível oferecer uma grande variedade de produtos, 

bem como estocar um enorme volume de mercadorias, tornando possíveis vendas à 

pronta-entrega mesmo em grandes quantidades. 

O clima é um grande vilão para a Agromec, pois se um produtor faz um 

investimento alto em sua propriedade visando uma grande colheita e o clima não o 

ajuda, a produção acaba sendo inferior ao esperado e o prejuízo pode aparecer. Com 

ele vem a dificuldade para quitar as compras já realizadas e para efetuar novas 

compras e seguir com a produção.  

Outro fenômeno que afetou diretamente a empresa foi a substituição dos 

diversos cultivos e/ou rebanhos (bovinos, suínos, aves, peixes, caprinos ou ovinos) 

que eram praticados na região pela produção de cana-de-açúcar. O surgimento, na 

última década, de muitas usinas sucroalcooleiras, resultou no arrendamento de uma 

grande quantidade de terras, fazendo com que o número de pequenas propriedades 

rurais diminuísse e ocasionasse uma queda nas vendas para o setor. 

A fixação de preços na agricultura teria o objetivo de garantir renda aos 

produtores rurais. Através da implantação de uma política de preços mínimos o 

governo determinaria o menor preço a ser praticado na comercialização de produtos 

agrícolas (VASCONCELLOS, 2006). Entretanto, os gestores da Agromec Jales 
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alegam que não há uma política que determine um preço mínimo para as mercadorias 

vendidas pelos produtores rurais. Ao adquirir os produtos necessários para o cultivo 

ou criação, esse produtor gasta uma grande quantia e quando vai comercializar seus 

produtos, nada garante um preço mínimo. Dessa forma, se o preço de venda estiver 

muito baixo, ele não conseguirá renda suficiente para suprir os custos e muito menos 

para obter lucro. 

Os diretores não mostram pretensão de abranger o mercado virtual (e-

commerce) devido às restrições no que diz respeito à logística e armazenamento da 

maior parte de seus produtos. Os defensivos agrícolas, por exemplo, que exigem 

métodos de transporte e armazenagem específicos, teriam maiores custos se 

comercializados virtualmente, tornando inviável esse tipo de comércio para o ramo. 

Segundo o fechamento de balanço apurado no encerramento de 2016, a Agromec 

apresentou um crescimento de 13%. 

 

6. RESULTADOS 

Há um consenso para a maioria dos pesquisados, uma vez que as respostas 

foram positivas e quase que unânimes por parte dos colaboradores quanto ao que se 

refere ao orgulho em se trabalhar na referida organização. Observa-se ainda, que as 

respostas obtidas vão ao encontro das respostas correlativas dos liderados, ao passo 

que os primeiros também consideram que os subordinados se sentem orgulhosos de 

trabalhar na Agromec.  

Quando questionados se gostam das atividades que exercem dentro da 

organização, 79% dos liderados afirmaram que sim, gostam muito do que fazem, 

enquanto que 21% responderam que gostam das suas funções.  

Muito embora tenha ocorrido uma avaliação negativa, o percentual com que 

foi apresentada é muito inferior à positiva. Isso pode ser associado ao Clima 

Organizacional, pois ao se sentirem satisfeitos e tendo atendidas suas necessidades, 

passam a estar orgulhosos de seu trabalho na empresa, fazendo com que assim 

desenvolvam suas tarefas com maior disposição e vigor. 

    Esses resultados também são consequências da Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) que é proporcionada aos colaboradores da empresa. Uma vez que 

líderes e liderados afirmam que são levadas em conta as aptidões e as preferências 

de cada funcionário no momento da realocação dos mesmos e da distribuição das 

tarefas, a possibilidade de desenvolvimento do potencial humano fica evidente. 
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Mesmo o estilo democrático sendo apontado por 71% do grupo de 

vendedores, 12% escolheram o estilo autoritário e 17% acreditam que os líderes são 

liberais (Figura 13). As opiniões oscilam provavelmente por conta de fatores como as 

relações interpessoais, situações atípicas no ambiente de trabalho, peculiaridades do 

que cada indivíduo acha certo e errado, etc. Em harmonia com a maioria dos 

liderados, os líderes se auto avaliaram como democráticos. 

Um dos fatores de maior influência dentro da organização é a comunicação. 

Ela pode auxiliar para o crescimento e desenvolvimento da empresa gerando lucro, 

desde que seja feita de forma correta, clara, simples e direta. 

No caso da Agromec, em relação às respostas dos lídere, o primeiro líder 

afirmou que está sempre aberto a novas ideias e o segundo argumentou que 

geralmente está aberto a novas ideias, mas em determinadas ocasiões isso não 

ocorre. Mesmo com uma resposta levemente negativa do segundo em relação ao 

primeiro, observa-se um resultado positivo, o que faz coerência com perfil democrático 

dos líderes.  

Ao serem questionados sobre a abertura de seus chefes para novas ideias, 

54% dos entrevistados responderam que eles sempre estão abertos, 42% indicaram 

que seus chefes são abertos para novas ideias e apenas um liderado afirmou que 

seus superiores são fechados para sugestões. Esse item pode ser trabalhado e 

melhorado através do desenvolvimento da comunicação entre líder e colaboradores. 

 Na atual forma de gestão empresarial, o líder flexível tende a obter melhores 

resultados, alcançando maiores lucros, pois a clareza das informações facilita o 

desempenho do trabalho, visto que uma empresa sem regras, sem normas e sem 

comunicação dificulta as relações interpessoais de trabalho. 

Uma das características mais marcantes do líder democrático é passar 

confiança ao seu grupo de colaboradores. Analisando as respostas dos liderados, 

nota-se que 79% deles confia plenamente em seus superiores, 13% dos vendedores 

confiam e apenas 8% deles são indiferentes à questão.  

Correlacionando esses dados com as respostas do gerente e do supervisor, 

ao que se refere à confiança que esses superiores têm em seus subordinados, nota-

se que embora os mesmos confiem em sua equipe de vendas, essa confiança não é 

plena, dado que os dois líderes apontaram para uma confiança parcial. Nesse caso, 

seria necessário rever os pontos que possam estar promovendo essa desconfiança, 
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mesmo que sendo mínima, para evitar futuras frustrações e equívocos no cotidiano 

de trabalho e consequentemente comprometer o rendimento de toda a equipe.  

Ao analisar os dados coletados, percebe-se que há divergências de opiniões 

entre os subordinados sendo que a maioria considera que são bem remunerados 

(58%), e o restante divide-se entre quem prefere não opinar (29%) e quem está 

totalmente insatisfeito com o salário (13%). Este índice de funcionários insatisfeitos, 

embora pequeno, pode ocasionar a queda do rendimento do setor de vendas. Um 

colaborador desmotivado rende menos e pode influenciar o desempenho de outros da 

equipe. Quando questionados sobre o mesmo assunto, um dos líderes preferiu não 

comentar e o outro afirmou que os funcionários são bem remunerados de acordo com 

as atividades que exercem. 

As questões do questionário dos liderados podem ser associadas à motivação 

da equipe de trabalho. Um bom líder é aquele que mantém relações saudáveis com 

seus liderados, apresentando um comportamento que sirva de exemplo aos demais 

colaboradores e dando atenção dirigida para além de suas questões profissionais. 

Atender às necessidades sociais e emocionais dá direcionamento aos funcionários 

dentro da empresa, o que pode favorecer interesses mútuos. 

Outro fator ligado à motivação é o sentimento de valorização, que foi 

abordado. No caso da Agromec, com relação a se sentirem reconhecidos e 

valorizados, os subordinados apresentaram muitas divergências de opiniões, sendo 

que 50% afirmaram que são totalmente valorizados, 25% disseram que são 

valorizados, 21% responderam que são indiferentes e apenas um deles se sente 

desvalorizado. Esse é um ponto digno de atenção por parte da empresa, pois ela dá 

bastante visibilidade à diversidade de ideias e opiniões dos colaboradores a respeito 

de sua liderança. Essa pequena divergência vem sendo enunciada nas questões 

anteriores. 

Apesar das informações obtidas dos liderados terem sido destoantes, quando 

se relaciona ao quesito motivação, a maioria afirma estar motivado trabalhando na 

empresa (79% dos vendedores) e 21% dos colaboradores preferiram não comentar 

sobre o assunto. Tanto que, fica evidente que a Agromec é uma referência como local 

de trabalho para seus funcionários.  Quando a relação entre os indivíduos que compõe 

a organização (líderes e liderados) é saudável e quando a maioria da equipe se sente 

motivada dentro do ambiente de trabalho, como é o caso da Agromec, os próprios 

funcionários atuam como marketing, e passam a divulgar a empresa tanto para 
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consumidores quanto para quem procura emprego, transformando a corporação em 

um ponto de referência empresarial. Muitas vezes essa divulgação ocorre de forma 

espontânea, pois ao ser reconhecido o colaborador se sente motivado e a organização 

passa a ser um assunto agradável e motivo de orgulho. No caso em questão, 

praticamente todos os colaboradores (96%) afirmaram que costumam indicar o 

estabelecimento como alternativa de emprego para amigos e outros, somente um 

preferiu não comentar. 

Quanto ao nível de segurança e estabilidade, os entrevistados apresentaram 

opiniões diversas, pois 42% deles sentem-se plenamente seguros, 41% desses 

colaboradores afirmaram que se sentem seguros e 17% são indiferentes quanto à 

segurança e estabilidade na organização. 

             No entanto, na visão dos líderes, os subordinados se sentem totalmente 

seguros e estáveis, uma vez que a resposta de ambos foi a mesma, afirmando que o 

nível de segurança é o mais elevado possível. Isso pode significar que existem 

discrepâncias no processo comunicativo do setor. Portanto é preciso observar se a 

comunicação entre os membros da equipe de vendas é clara, aberta e eficiente, para 

assim identificar o que pode estar gerando essa parcela de insegurança. 

Por fim, ao responderem se consideram seu superior imediato um líder, 

apenas 9% dos entrevistados não consideram, 8% preferiram não opinar e a grande 

maioria (83%) afirmou que seu superior é considerado um líder. É possível relacionar 

essa análise aos líderes na qual um afirma que as pessoas gostam de trabalhar com 

ele e outro preferiu não comentar. Quando um indivíduo prefere não tratar de um 

assunto, ele acaba deixando dúvidas em relação a sua autoconfiança e gerando 

incertezas nas pessoas que estão ao seu redor. Portanto, para ser um verdadeiro líder 

é preciso confiar e ser confiável. Um caminho para isso é buscar conhecimento e 

qualificação, ou seja, se atualizar diariamente para assim se tornar referência em 

atitudes que motivem a equipe de trabalho rumo à maximização dos resultados 

obtidos e satisfação coletiva. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos propostos pelo trabalho foram atingidos, pois conseguiu verificar 

a busca diária pela inovação, a integração da equipe de vendas, a qualidade dos 

serviços prestados pela empresa e a confiança entre loja e clientes construída pela 
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organização estudada. Além disso, foi possível identificar alguns pontos a serem 

trabalhados para alcançar uma performance ainda mais alta. Como por exemplo, a 

comunicação dentro do setor de vendas, que mesmo aparentando fluir plenamente 

ainda levanta algumas divergências de opiniões.  

Identificou-se que o perfil de liderança é democrático. Houve uma elevada 

congruência das respostas dos colaboradores e seus superiores, os primeiros se 

sentem à vontade para opinar, debater ideias e trabalhar juntos buscando um mesmo 

objetivo, pois sentem orgulho de compor a equipe de vendas da Agromec-Jales e 

contribuir para o crescimento e desenvolvimento da organização.  

Entretanto, uma minoria descreveu que o estilo de liderança é autoritário, 

afirmando que em determinadas ocasiões, os líderes mantêm uma desigualdade no 

modo de conduzir cada situação e de cobrar resultados. Essa minoria, pode estar 

sujeita a um pequeno grau de desmotivação e de falta de confiança, que se não for 

contornado acabará atingindo a equipe toda e comprometendo seu rendimento.  

Portanto, diante de todas as informações coletadas e das observações 

durante as visitas à empresa foi possível identificar e descrever aspectos da estrutura 

do comportamento organizacional. Levando em conta a cultura e o clima 

organizacional da corporação em questão, observou-se que as inter-relações entre os 

funcionários são em grande parte harmônicas, facilitando as atividades diárias em 

busca da ascensão no mercado e da maximização dos lucros. 
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