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O IMPACTO QUE A AUTOMAÇÃO (OU USO DA TECNOLOGIA) TEM SOBRE OS 

FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE PRODUÇÃO DAS EMPRESAS, DETERMINANDO 

ASPECTOS E EFEITOS. 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar o impacto que a automação tem 

sobre os funcionários da área de produção das empresas, determinando aspectos e 

efeitos. Pois a natureza da tecnologia afeta vitalmente a estrutura administrativa das 

empresas. Não somente a estrutura é afetada, mas também o sucesso ou a eficácia 

das organizações relaciona-se ao ajuste entre tecnologia e estrutura.  

O estudo desenvolvido é de natureza quanti-qualitativa, onde foi 

conduzido as pesquisas bibliográficas, avaliando os aspectos do impacto da 

automação. 

Ricard H. Hall (2004: p. 86) comenta que em estudo desenvolvido em 

1969, em algumas organizações inglesas, por Hickson, Pugh e Pheysey, eles 

concluíram que: 

“As variáveis estruturais 

serão associadas à tecnologia das operações somente quando 

forem centralizadas no fluxo de trabalho. Quanto menor a 

organização, mais sua estrutura será permeada por tais efeitos 

tecnológicos; quanto maior a organização, mais efeitos estarão 

limitados a variáveis como o número de tarefas por empregado, 

em atividades vinculadas ao fluxo de trabalho em si, e menos 

estarão presentes como constantes que influenciam a estrutura 

administrativa e hierárquica mais distante”. 

A organização é um sistema humano, dinâmico e complexo, com 

características próprias da sua cultura. Esse conjunto de variáveis deve ser 

continuamente observado, analisado e aperfeiçoado para que resultem motivação e 

produtividade.  

Tem também o objetivo de fornecer dados que visem analisar o impacto 

gerado pela automação sobre os funcionários da empresa, para que possamos 

compreender melhor o clima organizacional e mate-lo de forma a proporcionar sempre 

bem-estar aos funcionários, para que esses nunca percam o foco na produção e o 

ritmo de trabalho. 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

O estudo tem como objetivo analisar avaliar o impacto que a automação 

tem sobre os funcionários da área de produção das empresas.  

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

Para tanto, este projeto tem como objetivos específicos apresentar uma 

forma científica de desenvolver os tópicos que foram analisados, os quais nos 

referimos a seguir: 

 Descrever como a automação influenciou a motivação dos 

funcionários. 

 Elaborar uma descrição dos levantamentos de atitudes após o 

processo de automação dos funcionários. 

 Identificar as mudanças nas empresas após o processo de 

automação. 

 Analisar o impacto das mudanças que ocorreram sob o ponto de vista 

dos funcionários da empresas 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 

um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos 

considerados. Atualmente, o estudo de caso é adotado na investigação de fenômenos 

das mais diversas áreas do conhecimento. (Gil, 1996) 



Segundo Gil (1996: p. 59) a 

maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 

exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases 

iniciais de uma investigação sobre temas complexos, para a 

construção de hipóteses ou reformulação de problemas. 

Também se aplica com pertinência nas situações em que o 

objeto de estudo já é suficientemente conhecido a ponto de ser 

enquadrado em determinado tipo ideal. 

O estudo de caso não é um método, mas sim a escolha de um objeto a 

ser estudado. O estudo de caso pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise 

pode ser um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos, paises ou regiões. 

(Roesch, 1999) 

A vantagem do estudo de caso é estudar pessoas em seu ambiente 

natural, pois é apropriado, quando a ênfase da pesquisa for analisar fenômenos ou 

processos dentro de seu contexto e não traços.  

Segundo Roesch (1999: p. 

155) o estudo de caso é adequado especialmente quando os 

limites entre fenômeno e contexto não são claramente 

evidentes. O pesquisador, portanto, não encara os eventos 

como fatos singulares. Tais estudos proporcionam sentido de 

tempo e história aos eventos. O pesquisador pode examinar 

mudanças nos padrões da vida. Um estudo pode continuar o 

estudo original anos depois. 

 


