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Resumo: A presente pesquisa, na forma de estudo de caso objetivou identificar através da 
Escala de Avaliação de Contexto de trabalho (EACT), como os funcionários de uma 
instituição bancária do setor privado localizado em Tangará da Serra – MT percebem o 
contexto de trabalho no qual estão inseridos. Para tanto, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica, coleta de dados por meio de questionário aplicado a todos os funcionários da 
agência. Desse modo, foi possível relatar, tendo em vista os fatores propostos pela EACT que 
são: Organização do Trabalho, Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais, 
situações que merecem atenção em relação e as ações a serem tomadas no sentido de 
corrigir ou manter a realidade constatada, no caso da última, diante dos aspectos favoráveis 
que foram evidenciados.   
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1. Introdução 

De acordo com Ferreira; Mendes (2008), identificar como os trabalhadores 
consideram o ambiente onde trabalham faz parte de um desafio para as ciências do trabalho. 
Daí a importância buscar e compreender a imagem que as pessoas fazem do seu contexto de 
trabalho, haja vista que uma vez retratada, tais representações podem se tornar indispensáveis 
para a implantação de mudanças promotoras do bem-estar nesse ambiente e ainda tornar os 
processos produtivos mais eficientes e eficazes.  

Como ferramenta que permite a busca dessas informações, Ferreira; Mendes (2006) 
apresentam uma Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT), o qual permite 
diagnosticar as condições, a organização e as relações socioprofissionais de trabalho com base 
na visão dos trabalhadores. 

Assim, tendo como parâmetro a escala de avaliação apresentada pelos autores citados 
no parágrafo anterior, realizou-se no mês de junho de 2009, com os 11 funcionários de uma 
agência bancária do setor privado, localizada em Tangara da Serra - MT, a avaliação do 
contexto de trabalho.  

2. Revisão da Literatura 

Segundo Ferreira; Mendes (2008), o Contexto de Produção de Bens e Serviços 
(CBPS) é formada por três dimensões com interdependência entre si e que formam as bases 
teóricas para a definição dos fatores da EACT. As dimensões são as seguintes: Organização 
do Trabalho (OT); Condições de Trabalho (CT) e Relações Socioprofissionais (RS), conforme 
apresentado no quadro 1.  
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Quadro 1 - Dimensões, definição e componentes do CBPS; Fonte: Ferreira; Mendes (2008, p. 113). 
 

Ferreira; Mendes (2008) citam algumas vantagens no contexto de diagnóstico 
organizacional da EACT :  

- Permite um rápido diagnóstico dos indicadores mais críticos a respeito das 
condições, organização e das relações socioprofissionais de trabalho; 

- Identifica quais os aspectos estão satisfatórios, críticos e graves, o que resulta em 
subsidio para um plano de ação; 

- Oferece indicativos para que permitam aprofundar ou melhorar o diagnóstico 
organizacional; novas hipóteses bem como aspectos para serem melhor explorados através de 
entrevistas.  

Na seqüência brevemente apresentadas cada uma das três dimensões analíticas: OT, 
CT e RS de modo permitir melhor entendimento conceitual inserido em cada uma. 

2.1 Organização do trabalho 

Para Couto (1995) a atividade de cada trabalhador traz consigo aspectos como a 
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repartição de tarefas no tempo e no espaço, sistemas de comunicação, cooperação e 
interligação entre atividades, ações e operações. Enfim, expressa em sua totalidade a melhor 
maneira de divisão das tarefas, normas controles e ritmos de trabalho, considerando-se 
características físicas, sociais e psicológicas do trabalhador objetivando melhor qualidade de 
vida no trabalho e aumento da produtividade, humanizando, assim, o ambiente de trabalho. 

Segundo Chiavenato (2001, p. 53) desde os tempos mais remotos, o ser humano 
realiza trabalhos, seja na busca de sua subsistência ou para a manufatura de produtos. Tais 
trabalhos eram realizados de maneira empírica, desordenada ser qualquer racionalização das 
atividades. No entanto, os primeiros estudos sobre a realização de trabalhos organizados, ou 
seja, desenvolvidos de maneira racional, datam de 1903 quando Frederick Winslow Taylor 
publicou o livro Shop Management (Administração de Oficinas) sobre métodos de 
racionalização e divisão do trabalho.  

Há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais 
(the best way) que pode ser encontrado e aperfeiçoado por meio de uma análise 
científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério 
pessoal de cada operário. (CHIAVENATO, 2001, p.61) 

Portanto, através dos estudos realizados por Taylor foi possível desenvolver padrões 
para a realização de cada trabalho, o que acabou com a subjetividade no desenvolvimento das 
tarefas pelos operários. Porém, os estudos relativos à Administração Científica estavam 
voltados para o aumento da produtividade, com pouco foco nas condições de trabalho e na 
divisão do trabalho nos demais níveis administrativos. 

Como cita Zarifian (1990), no modelo clássico, idealizado por Taylor que implantou a 
divisão do trabalho entre o planejamento e a execução, nota-se que os operários abriram mão 
do seu poder de organização em troca de uma garantia salarial. Por conta dessa divisão, os 
postos de trabalhos não requeriam mão-de-obra qualificada, o que permitiam que fossem 
absorvidos trabalhadores sem qualificação. Por conta dessa realidade, era mais fácil aceitação 
por parte do operário o cumprimento do trabalho prescrito. A produtividade do trabalho era 
mensurada parcialmente, obtida em cada posto de trabalho. Para obter a produtividade total, 
eram somadas as produtividades parciais.  

Sobre as novas abordagens da produtividade, conforme Zarifian (1990), as formas 
antigas sobrevivem e muitas vezes ressurgem como novas. Por isso, o que se observa é uma 
ou mais combinações ao invés de substituições de formas antigas por novas.  

No contexto atual, conforme o esse autor, há uma dissociação física entre o sistema 
técnico e o sistema de trabalho, os quais passam a ser ligados por um novo sistema: o 
“informacional”. Por conta disso, as intervenções manuais não são mais centrais num sistema 
de produção, assim, o estudo dos movimentos dos operários perde sua importância na 
mensuração da produtividade. Diante desse cenário, a racionalização tradicional do trabalho é 
deslocada para as atividades de programação, reparação e manutenção de máquinas. Perante 
esse quadro, a nova lógica de produtividade que emerge é voltada à velocidade de ação do 
sistema técnico em si.  

Observa-se então, de acordo com Zarifian (1990), que os princípios tayloristas não são 
abandonados, mas mudam o foco de aplicação, haja vista que em vez de centralizar na 
operacionalização do trabalho, o foco é centrado nas operações das máquinas. Nessa fase, 
torna-se indispensável à participação e iniciativa dos trabalhadores de modo a formar um 
conhecimento formalizado e sistematizado das operações.  
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Nesse cenário, o rendimento do trabalho passa a ser feito mediante o controle da 
produtividade das máquinas, por conta disso, a regra é não deixar que as máquinas parem. 
Desse modo, o controle pode ser tão rigoroso quanto o clássico, mas pressupõe um aumento 
das competências profissionais. Modifica-se também o sistema de relações profissionais. Para 
que os trabalhadores se envolvam, são necessárias contrapartidas, em muitos casos as 
empresas adotam administração participativa. 

No que se refere à produtividade e flexibilidade, o ponto de partida foi à mudança nos 
princípios econômicos, com a transição do paradigma da produção em massa para o novo 
paradigma da produção flexível. Assim, com o fim da estabilidade, a aplicabilidade dos 
princípios tayloristas torna-se imprópria por conta da rigidez existente, deslocando o critério 
principal de produtividade para a velocidade de resposta distante das mudanças do mercado.  

Essa nova abordagem se caracteriza pelo fluxo puxado pelo mercado consumidor; 
aborda o funcionamento da empresa em sua totalidade e prioriza a racionalidade da gestão de 
fluxos. Por isso, a capacidade de decisão certa no momento certo, é tão importante como à 
rapidez na produção. Esse novo enfoque abre espaço para aos diálogos relacionados aos dois 
processos de aprendizagem: o interno e o externo. Emerge então a abordagem realizada por 
simbolização, entendida como a velocidade em atender a demanda, condicionada pela 
velocidade de reestruturação dos processos técnicos de produção.  

Por conta disso, os conhecimentos dos profissionais, formam a base indispensável para 
os progressos da produtividade, e assim, tem-se a inovação como objetivo principal. Tendo 
esta, características de dimensões múltiplas. 

O trabalho dentro das organizações, de acordo com a abordagem administrativa 
apresentada por Chiavenato (2001, p.198) está divido em três níveis administrativos: 
Estratégico, Tático e Operacional. A partir desta divisão da administração foi possível a 
especialização do trabalho dentro de cada nível bem como o surgimento dos conceitos sobre a 
Hierarquia (delegação de responsabilidade e autoridade). 

2.2 Condições de trabalho 

Inicialmente faz-se necessário um entendimento conceitual no que tange a condições 
de trabalho, haja vista que estas fazem parte do ambiente onde o trabalho se realiza. O 
trabalho, de acordo com Bisso (1990), está ligado à própria existência do homem. No entanto, 
a preocupação em relação aos males que o trabalho possa causar é mais recente. A partir de 
1500 alguns estudiosos já se interessavam pelo assunto, porém, esses resultados foram 
ignorados, isto é, conheciam-se alguns riscos, mas não eram melhoradas as condições de 
trabalho.   

Nesse sentido, Filho (2001, p.22) conceitua condição de trabalho como toda e 
qualquer variável presente no ambiente de trabalho capaz de alterar e/ou condicionar a 
capacidade produtiva do indivíduo, causando ou não agressão ou depreciações a saúde deste. 
Essas variáveis presentes no ambiente de trabalho, para Bisso (1990, p.17) são o conjunto das 
condições técnicas relativas ao ambiente, instalações, máquinas, equipamentos e ferramentas 
e, ainda, as relações interpessoais entre chefes e subordinados e entre colegas, no trabalho.  

Tem-se então que o desenvolvimento de qualquer atividade laboral está diretamente 
relacionado com as variáveis que compõe o ambiente (ruído, temperatura, luminosidade, 
umidade), bem como a adequação dos equipamentos e instalações utilizadas. 

Estudos realizados por Taylor durante o período da Administração Científica sobre a 
organização racional do trabalho e maximização da produção demonstraram, também, a 
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necessidade de uma visão holística sobre as condições de trabalho, levando em consideração 
também aspectos organizacionais tais como a divisão do trabalho, duração das tarefas e 
pausas, ou seja, todo o conteúdo intangível que envolve o trabalho.  

Siqueira (2009, p.115) salienta que as condições de trabalho expressam a qualidade do 
ambiente físico, posto de trabalho, equipamentos e materiais disponibilizados para a execução 
do trabalho. 

Por conta dessa preocupação com o homem no trabalho e os possíveis danos que este 
pode causar ao trabalhador em virtude das condições impróprias é que surge a ergonomia. De 
acordo com Falzon (2007), a ergonomia deriva do grego ergon (trabalho) e nomus (regras), é 
designada ciência do trabalho. Sua prática leva em conta os fatores físicos, cognitivos e 
organizacionais.  

Assim, a ergonomia estabelece um vínculo forte entre saúde e trabalho, e é através da 
compreensão do homem no trabalho que a ação do ergonomista ao “transformar o trabalho” 
age nas causas dos riscos, ou seja, busca a eliminação e não apenas minimização destes, daí a 
expressão de Guérin et al (2001) “compreender o trabalho para transformá-lo”, com isso, a 
preocupação da ergonomia vai além de melhorar a eficácia do sistema de trabalho para evitar 
patologias, ela busca favorecer a saúde vista como um processo em desenvolvimento.  

Em sua forma de atuação, a ergonomia leva em conta, conforme Daniellou (2004), 
dois critérios: de um lado a saúde do trabalhador; de outro a eficácia econômica. Por conta 
disso, ela tem como especificidade a tensão entre dois objetivos: um centrado nas 
organizações e no seu desempenho: eficiência, produtividade, confiabilidade, qualidade etc. O 
outro objetivo está centrado nas pessoas e se desdobra em dimensões como: segurança, saúde, 
conforto, satisfação, prazer etc. Embora haja essa dupla tensão de objetivos e também 
considerando que novas formas de trabalho podem resultar, conforme o caso, em novos 
agravos a saúde, Falzon (2007) acredita que em determinadas circunstâncias e sob certas 
condições o trabalho pode contribuir para a realização do homem e ser um fator de promoção 
à saúde; é nesse sentido que e ergonomia busca atuar. 

2.3 Relações Socioprofissionais 

O estudo do comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho teve seu início com 
a Teoria das Relações Humanas, sendo depois aprofundada coma Teoria comportamental.  

Considerando o foco no indivíduo apresentado pela Teoria Comportamental, desse 
entendimento resultaram, como cita Oliveira (2009), estudos da psicologia organizacional ou 
do trabalho voltados ao comportamento das pessoas, seja na forma individual, grupal e do 
ambiente organizacional, de modo a contemplar o aumento da produtividade, resultante de 
maior conhecimento e controle dos comportamentos, da maior atuação e participação dos 
trabalhadores, da elevação do nível de moral e motivação e ainda da integração dos 
trabalhadores nas atividades que as organizações realizam.  

Tendo em vista esta perspectiva, Oliveira (2009) cita que a organização é vista como 
um sistema social, formado por pessoas com seus anseios e atitudes, as quais se traduzem em 
comportamentos. O sistema social presente no ambiente organizacional é complementado 
pelo sistema técnico, que se constitui de tecnologias, estrutura organizacional, normas, 
procedimentos, métodos e processos de trabalho, máquinas e equipamentos.  

Como resultados de estudos realizados pela Teoria Comportamental, segundo Oliveira 
(2009), resultaram cinco instrumentos administrativos, sendo; 
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- Estudo das necessidades humanas e motivação: o estudioso desses fatores foi 
Maslow em 1954, e conclui que existe uma hierarquia delas a qual determina o nível de 
motivação do ser humano para maior ou menor produtividade derivada desse processo; 

- Clima organizacional: sendo este entendido como o resultado dá análise de como as 
pessoas percebem a organização, seu modelo de administração e também as relações pessoais 
que se estabelecem. Assim, o clima organizacional diz respeito ao nível de moral, aos valores 
e aos comportamentos e atitudes das pessoas nas organizações; 

- Estilo administrativo: refere-se à forma de atuação de uma organização em relação 
as aspectos de centralização e descentralização das decisões, o que resultará em maior ou 
menor nível de participação e também cobrança de resultado, dentre outros. É importante 
destacar que não existe um estilo que por si ao seja o ideal, este dependerá do contexto e da 
preferência de cada organização; 

- Psicologia organizacional: estuda a interação e a interdependência entre a 
organização e os indivíduos que nela trabalham, com objetivo de otimizar as relações 
interpessoais e também os resultados organizacionais.  

- Dinâmica de grupo: é entendida como a interação estruturada e sustentada por 
pessoas com interesses comuns em dada atividade, e que buscam e um ambiente de 
solidariedade um resultado comum.  

Assim, com o aprofundamento da Teoria Comportamental, novas questões sobre o 
relacionamento interpessoal no ambiente trabalho surgiram, são as Relações 
Socioprofissionais, que expressam segundo Siqueira (2009, p.116) os modos de gestão do 
trabalho, da comunicação e da interação profissional.  

A gestão do trabalho, a comunicação e a interação profissional acontecem dentro de 
uma estrutura. Todas as organizações apresentam uma estrutura, a qual pode ser estendida 
como as partes físicas e também a forma como está organizada, isto é, divisão de autoridade, 
órgãos, setores entre outros. Oliveira (2006) entende as principais contribuições de uma 
adequada estrutura organizacional para as organizações diz respeito a melhor definição das 
tarefas, organização das responsabilidades e níveis de autoridade, processo decisório mais 
estruturado, melhoria da comunicação interna e externa entre outras.  

3. Metodologia 

Para coleta de dados neste estudo, utilizou-se como instrumento um questionário 
relacionado a Avaliação do Contexto de Trabalho (EACT) elaborado por Mendes; Ferreira 
(2006), o qual permitiu conhecer o contexto de trabalho sob a óptica do trabalhador. Nesse 
sentido, Siqueira (2009, p.114), afirma que a EACT objetiva captar as representações que os 
indivíduos têm de seu contexto de trabalho, tento como base as condições, a organização e as 
relações socioprofissionais do trabalho. Tal método leva em consideração o ambiente em que 
o individuo está inserido em uma relação trabalho, tendo em vista que ele sofre e percebe as 
mudanças/alterações nesse contexto. 

Os fatores presentes na EACT, suas definições, itens e índices de precisão, que 
integram o questionário, são apresentados no quadro 2. No questionário entregue aos 
funcionários, cada um dos itens que compõem os fatores, em sua resposta apresentava cinco 
alternativas de resposta: nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. 
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Fatores da EACT 

Fatores Definições Itens 
Índices 

de 
precisão 

Condições de 
Trabalho – CT 

Expressa a qualidade 
do ambiente físico, 
posto de trabalho, 
equipamentos e 
materiais 
disponibilizados 
para a execução do 
trabalho. 

10 itens 
- As condições de trabalho são precárias. 
- O Ambiente físico é desconfortável. 
- Existe muito barulho no ambiente de trabalho. 
- O mobiliário existente no local de trabalho é 
inadequado. 
- Os instrumentos de trabalho são insuficientes 
para realizar as tarefas. 
- Os equipamentos necessários para a realização 
das tarefas são precários. 
- O espaço físico para realizar o trabalho é 
inadequado. 
- As condições de trabalho oferecem riscos à 
segurança das pessoas. 
- O material de consumo é insuficiente. 

0,89 

Organização do 
Trabalho – OT 

Expressa a divisão 
das tarefas, normas, 
controle e ritmo de 
trabalho. 

11 itens 
- O ritmo de trabalho é excessivo. 
- As tarefas são cumpridas com pressão temporal. 
- Existe forte cobrança por resultados. 
- As normas para execução das tarefas são rígidas. 
- Existe fiscalização do desempenho. 
- O número de pessoas é insuficiente para se 
realizar as tarefas. 
- Os resultados esperados estão fora da realidade. 
- Falta tempo para realizar pausa de descanso no 
trabalho. 
- Existe divisão entre quem planeja e quem 
executa. 
- As tarefas são repetitivas. 
- As tarefas executadas sofrem descontinuidade. 

0,72 

Relações 
Socioprofissionais – 
RS 

Expressa os modos 
de gestão do 
trabalho, da 
comunicação e da 
interação 
profissional. 

10 itens 
- As tarefas não estão claramente definidas. 
- A autonomia é inexistente. 
- A distribuição das tarefas é injusta. 
- Os funcionários são excluídos das decisões. 
- Existem dificuldades na comunicação chefia-
subordinado. 
- Existem disputas profissionais no local de 
trabalho. 
- Falta integração no ambiente de trabalho. 
- A comunicação entre funcionários é 
insatisfatória. 
- As informações que preciso para executar minhas 
tarefas são de difícil acesso. 
- Falta apoio das chefias para o meu 
desenvolvimento profissional. 

0,87 

Quadro 2 - Fatores da EACT, suas definições, itens e índices de precisão; Fonte: Ferreira; Mendes (2008, p. 
115). 
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Considerando os fatores apresentados no Quadro 2, a avaliação do contexto de 
trabalho neste estudo envolveu pesquisa realizada com todos os funcionários do banco, 
totalizando onze pessoas, e validada através da EACT.  

Na seqüência apresentam-se os dados coletados pela EACT proposto por Siqueira 
(2009, p.120) que abrange questões sobre: a organização do trabalho, as condições do 
trabalho e as relações socioprofissionais. Para Siqueira (2009, p.118) a EACT é construída 
com base em itens negativos, devendo sua análise ser feita por fator, de acordo com os 
parâmetros da Figura 1. desse modo, os dados coletados devem ser analisados observando-se 
qual item dentro da questão apareceu com maior freqüência, por exemplo: a questão que se 
referia ao ritmo de trabalho acelerado apresentou, na opinião dos funcionários, maior 
freqüência do item “Sempre”, ou seja, um resultado negativo que indica necessidade de 
readequação do ritmo de trabalho ou quadro funcional. Essa avaliação negativa irá contribuir 
para o aumento do fator negativo na interpretação da EACT. 

 
Figura 1: Parâmetros básicos para interpretação de resultados da EACT (SIQUEIRA, 2009, p.118) 

 

Os dados coletados foram modelados através do método estatístico de desvio padrão 
que define a dispersão dos eventos através da média das diferenças de cada evento. Assim, o 
método de abordagem utilizado foi à pesquisa quantitativa, que segundo Oliveira (2001, 
p.115) significa quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, bem como 
o emprego de recursos e técnicas estatísticas para compreender a relação: causa e efeito. 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva, pois expôs a realidade encontrada em uma 
instituição bancária em Tangará da Serra - MT. Conforme salienta Vergara (2009, p.45) a 
pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou determinado 
fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Quanto aos meios utilizados, foi pesquisa bibliográfica por se valer de livros, meios 
eletrônicos e fontes primárias e secundárias de pesquisa. Ainda aconteceu na forma de estudo 
de caso pelo fato de aprofundar-se em uma determinada situação encontrada no local: o 
contexto de trabalho percebido pelos funcionários da agência bancária. (VERGARA, 2009).  

4. Análise dos dados 

Como já citado anteriormente, realizou-se a pesquisa nessa agência bancária do setor 
privado, em Tangará da Serra – MT, a qual possui aproximadamente 2 mil clientes e usuários 
que procuram o banco para realizarem pagamentos, saques, depósitos e solicitação de 
empréstimos, dentre outros.  
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Todos os trabalhadores da agência possuem suas funções e jornada de trabalho 
definidas e estabelecidas pelo setor de Recursos Humanos de acordo com a convenção 
sindical para o setor financeiro. Esse banco concede a seus funcionários auxílios e benefícios, 
além dos obrigatórios, os seguintes: programa alimentação, auxílio creche/babá, salário 
educação, auxílio funeral, complemento de auxílio doença, complemento de acidente de 
trabalho, bolsa educacional, seguro vida e saúde e seguro odontológico. 

Quanto ao perfil dos funcionários dessa instituição, identificou-se que 54,5% são do 
sexo feminino e 45,54% são do sexo masculino. Em relação à escolaridade, constatou-se que 
9% possuem ensino superior incompleto e 72,7% tem ensino superior completo. A faixa 
etária média é de 34 anos, e a maioria ocupa cargos administrativos (54,6%) seguida de 
cargos técnicos (45,4%). No que se refere ao tempo de serviço, constatou-se que a maioria, 
81,8% tem mais de cinco anos. Assim, percebe-se através dos dados coletados que predomina 
o sexo feminino, e que a maior parte possui ensino superior, sendo a também a maioria jovens 
e com certo tempo de serviço, o que aponta para estabilidade no quadro funcional.   

No que se relaciona aos três estados de entendimento do contexto de trabalho 
percebido pelo trabalhador, sugeridos por Siqueira (2009) e citados na figura 1, o 
entendimento deste percebido pelo trabalhador, varia numa escala de vai de 1,0 a 5,0. Onde 
cada estado remete a um conjunto de ações a serem tomadas, tanto para manter o estado atual 
(satisfatório), como medidas urgentes para reversão do quadro (Grave). Nesse sentido, a 
pesquisa realizada nesse banco, de modo geral, apresentou um desvio de 1,44 enquadrando-
se, segundo Siqueira (2009) como resultado satisfatório. Diante da realidade constatada, esse 
autor afirma que uma organização que apresenta tal resultado, a preocupação será desenvolver 
ações para a manutenção deste índice, haja vista que é satisfatório, e assim, promover a 
manutenção do ambiente físico (equipamentos, mobiliário, posto de trabalho), revisão 
constante na divisão das tarefas (normas e controles) e aprofundamento das questões 
socioprofissionais. 

Entretanto, conforme salienta Mendes e Ferreira (2006) o contexto de trabalho contém 
três dimensões, que analisadas separadamente retornam um valor acima dos parâmetros gerais 
da EACT. No banco pesquisado, conforme demonstrado na Tabela 1, os resultados obtidos 
por meio da aplicação do questionário, apresenta os valores das três dimensões 
separadamente, os quais diferem dos resultado geral.  

TABELA 1 - Demonstrativo dos fatores da EACT analisados separadamente em um banco privado em Tangará 
da Serra – MT, junho 2009. 

Fatores da EACT Média Desvio Padrão 

Organização do trabalho 4,17 1,07 

Condições de Trabalho 2,37 1,23 

Relações Socioprofissionais 2,90 1,35 

 

Conforme demonstra a Tabela 1, o fator Organização do trabalho foi o item que 
apresentou maior média (4,17), o que sugere deficiência no modo como as tarefas são 
organizadas. Verificou-se sobre o fator OT, alguns itens com resultado negativo. O item “A 
cobrança por resultados é presente” teve maior valor negativo seguido do item “As tarefas são 
cumpridas com pressão temporal”. A partir desse resultado pode-se aferir que a instituição 
exige alto padrão de desempenho de seus funcionários e cobrança constante por resultados, 
demonstrando assim, que a forma de gestão da empresa possui forte influência dos princípios 
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Tayloristas de produtividade, porém, com uma nova roupagem. Conforme salienta Zarifian 
(1990) os princípios tayloristas mudaram de foco e hoje estão voltados para a produção, 
todavia, esse aumento de produtividade vem acompanhado do aumento das cobranças e ritmo 
de trabalho exacerbado. Realidade esta contatada no estudo realizado, pois a análise dos 
resultados da pesquisa evidenciou itens relacionados ao ritmo de trabalho, pressão temporal, 
cobrança, fiscalização do desempenho de pessoal deficitário foram os que apresentaram maior 
média e freqüência. Diante disso, ficou evidenciado que o ambiente de trabalho atualmente 
apresenta influência dos conceitos tayloristas, porém com outro foco na aplicação.  

A divisão entre o trabalho técnico e administrativo no ambiente da agência é nítida. 
No entanto, o volume de trabalho de cada funcionário e o aumento do fluxo de clientes na 
agência no inicio de cada mês, gera confusão no entendimento e desempenho das atribuições, 
criando um distanciamento entre essas duas áreas, resultando num ambiente favorável a 
conflitos e falhas de comunicação. 

Por fim, ainda sobre a organização do trabalho, a análise do item “O número de 
pessoas é suficiente para a realização das tarefas” apresentou um valor positivo denotando a 
existência de um paradoxo, pois os funcionários percebem o um ritmo de trabalho acelerado e 
volume de trabalho além de sua capacidade, entretanto julgam satisfatório o número de 
funcionários da agência. Confirmando o que salienta Zarifian (1990), que os operários abrem 
mão do seu poder de organização em troca de garantia salarial. Evidenciando assim, a força 
dos princípios da teoria clássica da administração no modelo de gestão dessa agência 
bancária. 

Em relação ao fator Condições de Trabalho, o item “As condições de trabalho 
oferecem risco à segurança física das pessoas” apresentou sensível alteração negativa frente 
às demais questões. Os funcionários pesquisados percebem que estão sujeitos ao risco físico e 
também riscos oriundos dos fatores organizacionais. Ou seja, para os funcionários desta 
instituição financeira a deficiência na gestão organizacional também resulta em risco a sua 
saúde. Podendo esse risco resultar das deficiências na organização do trabalho, como 
contatado e comentado anteriormente. Nesse sentido, Filho (2001), salienta que qualquer 
variável pode influenciar o ambiente causando depreciação à saúde dos funcionários. 

Ainda a respeito das condições de trabalho, mesmo sendo o item com melhor média e 
menor índice de respostas negativas, atenção deve ser mantida, haja vista que o ambiente de 
trabalho percebido pelos funcionários é tido como propenso ao surgimento de patologias 
ocupacionais, tais como fadiga crônica, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e 
aumento nos níveis de stress, sendo necessário à readequação dos métodos utilizados na 
organização do trabalho, garantindo assim a satisfação dos envolvidos, a eficiência e a 
eficácia dos sistemas produtivos (FERREIRA, 2003). Para isso o banco deve preocupar-se 
com seu mobiliário no sentido de adequá-lo a necessidade e a antropometria de seus 
funcionários, para prevenir o surgimento das patologias citadas anteriormente.  

Quanto às relações socioprofissionais, este item apresentou uma situação que merece 
atenção, pois, embora com média satisfatória, teve com um desvio padrão elevado em relação 
aos demais, tendo em vista as respostas negativas de três dos dez itens que compõe este fator. 
Dos três itens percebidos negativamente, o item “A autonomia é inexistente” apresentou 
maior freqüência em relação aos demais, o que pode ser relacionado à política adotada pela 
instituição, de influência taylorista, no qual a cobrança de resultados é constate. A falta de 
autonomia dos funcionários mostra claramente a separação existente no modelo taylorista 
entre quem planeja e quem executa o que pode resultar na falta de motivação entre os 
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funcionários, por se sentirem excluídos dos processos decisórios, restando-lhes apenas 
motivar-se através de questões salariais. Há indícios nessa agência da desmotivação dos 
funcionários, pois a área de atendimento apresentou queda nas vendas de serviços. 

O clima organizacional percebido, ou seja, as relações pessoais foram abordadas 
negativamente. Os dois itens “Existe individualismo no ambiente de trabalho” e “Existem 
conflitos no ambiente de trabalho” evidenciam esta situação. Todavia, a solução para esta 
situação remete ao problema hierárquico citado anteriormente. Talvez fosse o momento de a 
empresa repensar a forma como o poder está distribuído, haja vista que apresenta um modelo 
centralizado, tendo os gestores da agência local a se reportarem a alta administração do banco 
situada na Europa. Tendo em vista a certa insatisfação apresentada e queda da produtividade, 
há indícios da necessidade de mudar essa realidade, ou seja, rever atual estrutura. Situação 
esta que aponta para uma estrutura descentralizada, o oposto do que ocorre atualmente, haja 
vista que a autonomia não se faz presente e gera certa insatisfação. Seguindo o raciocínio de 
Oliveira (2009), uma estrutura adequada permite melhor definição das tarefas, 
responsabilidade, melhor estruturação do processo decisório e melhoria na comunicação 
dentre outros, o que certamente sanaria algumas das situações que apareceram como negativas 
na percepção dos funcionários quanto ao contexto de trabalho nesse local.  

De uma forma geral, o contexto de trabalho analisado nessa agência bancária, de 
acordo com a EACT apresentou resultado geral satisfatório. Entretanto se analisado 
separadamente cada um dos três fatores CT, OT e RS, percebe-se que há alguns itens que 
merecem atenção e também melhorias. O principal ponto a ser melhorado diz respeito à 
organização do trabalho que apresentou maior média (4,17) sendo necessário rever a maneira 
como o trabalho é gerido na agência, pois foi constatada a existência de pressão por resultados 
e também temporal quanto para a execução das tarefas, o que pode refletir negativamente na 
satisfação dos funcionários e ainda aumentar os níveis de stress. Tal situação poderia ser 
amenizada com o aumento do quadro funcional, o que reduziria o acúmulo de funções.  

Outro fator que teve itens que indicam e merecem atenção foi Condições de Trabalho, 
pois, segundo os funcionários, as condições atuais oferecem risco à saúde, derivadas da 
constante pressão e a existência de conflitos. Tal situação é reflexo do que foi citado no 
parágrafo anterior a respeito da organização do trabalho. Ainda no que se refere às relações 
socioprofissionais, verificou-se que os itens “Existe individualismo no ambiente de trabalho” 
e “As informações que preciso para executar minhas tarefas são de difícil acesso” foram 
avaliados negativamente. Pois, a maneira como o trabalho é gerido na agência força cada 
funcionário a entender somente da sua atribuição dificultando a troca de experiências, a 
solução para esta situação poderia ser a criação de momentos que possibilitassem o 
compartilhamento de experiências, assim as atribuições e as dificuldades relativas ao trabalho 
desenvolvido seriam acessíveis a todos.  

Diante do estudo realizado pode-se perceber a contribuição da EACT na identificação 
do contexto de trabalho envolvendo os três fatores citados, o que contribui para um rápido 
diagnóstico a cerca de indicadores satisfatórios, críticos e graves, e com base nesses dados 
estabelecer um plano de ação ou ainda, conforme o caso, buscar indicadores de que 
determinados aspectos precisam melhor esclarecidos e desse modo, ir mais a fundo no 
diagnóstico organizacional. Ao concluir este estudo, embora não fosse o objetivo inicial, 
sugere-se, que na medida do possivel, que a agência local, analise e reformule seu método de 
gestão de trabalho, que busque melhorar sua comunicação interna e a ainda a cooperação 
entre os funcionários, o que pode resultar em maior satisfação no ambiente de trabalho e 
fortalecimento das relações interpessoais. Percebe-se então, embora o banco tenha uma 
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estrutura centralizada, algumas medidas simples, a nível dessa agência podem ser adotadas no 
sentido de minimizar situações percebidas negativamente.  
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