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1 RESUMO 

A insatisfação no ambiente de trabalho é algo que a cada dia vem aumentando

mais  e  mais  e  podem  estar  ligados  a  vários  fatores,  neste  caso  está

relacionado com as condições físicas no ambiente de trabalho.

Com isso,  se levantou um problema que consiste em questionar o por que

ainda

há muitas insatisfação no ambiente de trabalhos e quais são as atitudes de

seus colaboradores diante desta situação.

Palavras-chave: Satisfação. Reorganização. Qualidade de vida.

2 INTRODUÇÃO

No decorrer deste trabalho vamos apresentar uma problemática ocorrida

em uma agência  bancária  na Praia Grande -SP,  que gerou vários  conflitos

entre os profissionais e os clientes,  é as alternativas de solução que foram

desenvolvidas  entendendo  que  reorganização  e  a  qualidade  de  vida  no

ambiente  de  trabalho  favorece  a  resolução  de  conflitos  satisfazendo  o

desenvolvimento de seus colaboradores, tendo assim pessoas motivadas.

Este  artigo  pretende  responder  a  seguinte  questão:  Porque  os

colaboradores se sentem insatisfeitos no ambiente de trabalho?

Como  hipóteses:  Más  condições  no  ambiente  de  trabalho  assim

melhorando o ambiente físico e interpessoal entre os colaboradores. O papel

do líder é essencial na evolução de seus funcionários, transmitindo segurança

e confiança.

Segundo  ROBBINS  (2005,  p.  280)  diz  que  “os  líderes  eficazes  vão

construindo a confiança aos poucos e  encorajam liderados a  responder  da

mesma  maneira.’’  por  isso  que  é  de  extrema  importância  o  seu  papel  de

responsabilidade diante da situação.

Projeto  realizado  para  aprimorar  nosso  conhecimento  acadêmico  em

 qualidade de vida , reorganização satisfação no ambiente de trabalho  para a

melhora da empresa. Diante do tema a visão estratégica será desenvolvida

para melhoria da empresa.

Com embasamento em   pesquisas bibliográficas a fim de desenvolver

melhor solução no ambiente de trabalho.



3 OBJETIVOS

Os objetivos gerais deste artigo é minimizar os problemas atuais com a

nova reestruturação, a fim de atingir a melhoria nas condições de trabalho para

os colaboradores e melhorar o nível de satisfação no ambiente. 

Já  os  objetivos  específicos  são:  Aumentar  a  satisfação  dos

colaboradores e melhorar o ambiente físico de trabalho; 

4 METODOLOGIA

O presente trabalho apresentado será sucedido através de pesquisas de

caráter bibliográficas e quantitativa, com o intuito de apresentar fundamentação

teórica do tema estudado.

Gil (2002, p.44) diz que, “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base

em  material  já  elaborado,  constituído  principalmente  de  livros  e  artigos

científicos.”

5 DESENVOLVIMENTO

O fato  que  gerou o  problema foi  duas  agências  do Banco  do  Brasil

situada na Praia Grande que passaram por alguns problemas estruturais, na

qual acarretou um desconforto para os funcionários e um transtorno para os

clientes deixando a situação precária, pois com a junção das duas agências em

um único ambiente de trabalho, houve um fluxo maior de pessoas em um local

sem  estrutura  para  comportar  o  número  de  funcionários  e  clientes,  que

acarretou na insatisfação de ambas as partes.

5.1 CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO

Segundo ROBBINS (2002, p. 13) “Uns dos desafios mas importantes e

abrangentes   enfrentados  pela  organização  hoje  em dia  e  a  adaptação  às

diferenças  entre  pessoa.”    que  são  as  rotinas   organizacionais  para  se

administrar pessoas em seus ambientes de trabalho, ela é muito importante por

desenvolver  o  lado  humano  das  pessoas  tendo  eles  como  parceiros

organizacionais fazendo com que cada pessoa participe e se envolva obtendo

assim melhores resultados organizacionais satisfazendo tanto a organização

quanto  seu  colaborador.  A  análise  dos  funcionários  insatisfeitos  com  o



ambiente de trabalho, no qual temos uma situação muito desagradável e que

vem afetando ao colaboradores da agência do Banco do Brasil, identificamos

que a maioria dos seus aspectos entram em higiene do trabalho, demonstrando

assim  a  necessidades  de  termos  colaboradores  satisfeitos  em  todos  os

aspectos possíveis que foram propostos.

Do ponto de vista de saúde física, o local de trabalho
constitui  a  área  de  ação  da  higiene  do  trabalho,
envolvendo  aspectos  ligados  com  a  exposição  do
organismo humano a agentes externos como ruído, ar,
temperatura, umidade, luminosidade e equipamentos de
trabalho. (CHIAVENATTO, 2008, p.470)

Segundo o Chiavenatto (2008), a higiene do trabalho e muito importante

pois  garante  excelente  condições tanto  pessoais  como materiais  para  seus

colaboradores. Com artigo apresentando identificamos a necessidade de uma

melhor  organização  pois  no  caso  apresentado  era  bem  claro  a  situação

emocional de seus funcionários, e um ambiente no qual era de grande risco,

com  todos  esses  problemas  apresentados  nos  baseamos  na  matéria

verificando o quanto é necessário um plano de ação em que proteja o conforto

de  seu  colaborador,  aumentando assim o  seu  desenvolvimento  produtivo  e

pessoal também tanto de seus funcionários quanto de sua organização como

um todo.

6 RESULTADOS PRELIMINARES

Este item está em desenvolvimento, pretende-se realizar uma pesquisa 

para validar as  hipóteses e atingir os objetivos citados.
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