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A Insatisfação no Ambiente de Trabalho: A Percepção dos Líderes 

 

The Dissatisfaction in the Workplace: The Perception of Leaders 

 

"Repare bem no que não digo.”  

Paulo Leminski 

 

¹ Lucélia de Souza Carlos 

 

RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar as percepções dos líderes, a cerca da 
insatisfação no ambiente de trabalho. O novo século trouxe, não apenas o avanço 
da tecnologia e da ciência, mas também o agravamento de doenças, cada vez mais 
relacionadas à maneira como se portam às exigências do mercado de trabalho. A 
gestão de pessoas mais participativa, baseada na coerência entre teoria e prática, 
traz várias incumbências aos líderes, dentre elas destaca-se, a gestão de pessoas 
mais transparente e condizente com a realidade atual.  
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Líder; Insatisfação; Ambiente de 
Trabalho. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present study aims to analyze the perceptions of leaders, about the 
dissatisfaction in the workplace. The new century brought not only the advancement 
of technology and science, but also the aggravation of diseases, more and more 
related to the way we behave to the demands of the labor market. The management 
more participatory persons based on consistency between theory and practice, 
brings several tasks to the leaders, among which stands out the management more 
transparent and consistent with the current reality. 
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INTRODUÇÃO 
  

  A arte de “gerir pessoas” não é uma tarefa fácil, mas árdua, pois não existe 

uma fórmula precisa quando o assunto são pessoas. A sociedade vive uma 

constante mudança, seja de hábitos, tendências ou tecnologias, e tudo isso implica 

no ambiente de trabalho, e nas escolhas profissionais dos seres humanos. Em uma 

era de mudanças constantes, as cobranças a cerca dos colaboradores cresce e 

junto, a insatisfação. Por mais que se tenham trabalhos que satisfaçam 

financeiramente, que possibilitem ascensão profissional, estudos realizados pela 

Sociedade Americana de Recursos Humanos (SHRM) mapeiam há dez anos, quão 

contentes as pessoas estão com seu emprego atual. A conclusão é que, nos últimos 

quatro anos, os níveis de satisfação têm caído.      

 Problemas no ambiente profissional, como conflitos com chefes e sobrecarga 

de trabalho, além de serem fatores desmotivacionais, elevam as chances de 

complicações de saúde como o estresse e a estafa mental. Esses fatos 

exemplificados acima impedem o bem-estar dos indivíduos, ocasionando a 

insatisfação.  Não se pode deixar de mencionar, o fato de que a vida pessoal do 

indivíduo também afeta seu desempenho de um modo geral. Em tempos de 

mudanças significativas no modo como o trabalho é realizado e percebido, construir 

um ambiente baseado em transparência, relacionamentos interpessoais sadios, 

autonomia e criatividade, são os maiores desafios para as lideranças.   

 É importante ressaltar que ambientes participativos e que estimulam a 

criatividade e a inovação, podem ser um fator positivo, para a diminuição do índice 

de insatisfação. Além do que é em longo prazo, um importante fator de retenção de 

talentos. A construção deste ambiente muito se dará pela forma como o líder atua. 

Um dos muitos papeis do líder é ser o elo entre o colaborador e a empresa, ou seja, 

um porta-voz de ambas as partes.        

 Em suma, empresas que estimulam a capacidade criativa de seus 

colaboradores tendem a promover ambientes de satisfação aos indivíduos. Através 

de uma pesquisa aplicada a líderes de diversos segmentos organizacionais, analisa-

se a percepção dos líderes a cerca da insatisfação que abrange o ambiente de 

trabalho, algumas causas e possíveis maneiras de diminuir essa situação que 

acarreta em baixa produtividade, turnover, absenteísmo e baixo compromisso 

organizacional.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A LIDERANÇA COMO O PONTO CRUCIAL PARA A GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Quando se fala em gestão de pessoas, não se pode deixar de abordar, aquela 

que ela é o grande responsável pela condução das pessoas nas organizações: a 

liderança. Em momentos de crise, ou de sucesso, o líder tem papel crucial na 

tomada de decisões de uma empresa. Este papel estratégico é essencial, tanto na 

gestão de processos, quanto na de seus liderados. Gerir pessoas pode ser 

considerado uma arte, porém uma arte que se aprende baseando-se nas 

experiências e vivências de cada ser humano. Como não é uma ciência exata, exige 

preparo e desenvolvimento contínuo, pois na maioria dos casos, não existe uma 

única forma para lidar com as variáveis que impactam na satisfação das pessoas. 

  O grande segredo, é que existem líderes que possuem conhecimentos, 

habilidades e atitudes, que são capazes de administrar as incertezas e 

individualidades de cada colaborador.  Para Drucker (1996) “um dos paradoxos 

desafiador e constante dos futuros líderes, será gerenciar múltiplos grupos de 

interesses”. Embora tenha evoluído com o passar dos anos, a gestão de pessoas 

ainda é tratada como algo irrelevante por muitos líderes. Gerir pessoas é e sempre 

será, um desafio constante. Além de competência e autoconhecimento, o líder 

necessita estar empenhado não só com a missão da empresa e seus valores, mas 

ter em mente o que motiva e realmente faz com que seus liderados trabalhem da 

melhor maneira possível.         

 Partindo desta premissa, é possível verificar o quão complexo é o papel do 

líder. De acordo com Hunter (2004) “o líder nunca deve aceitar a mediocridade, as 

pessoas tem necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que 

puderem ser”. Interpretando suas palavras, pode-se inferir que um dos papeis do 

líder é participar ativamente da vida de seus liderados, contribuindo com o 

desenvolvimento e a caminhada profissional dos mesmos. 

 

2.1.1 A Nova Era da Gestão de Pessoas  

 Vivem-se tempos de grande inquietação coletiva. Os seres humanos nunca 

tiveram tantas oportunidades, mas também nunca fora tão infelizes como hoje. 
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Pesquisa realizada pela SHRH (Sociedade Americana de Recursos Humanos) 

citada pela revista Você RH de março de 2013, demonstra que mais da metade da 

população mundial reclama de seu trabalho. Cenários como este, podem ocasionar 

em longo prazo, depressão ou outra doença mental. Esse crescimento de 

insatisfação e infelicidade teve início entre o final do século XX e início do século 

XXI, com a chegada da expressão “fim do emprego/trabalho”. Na concepção de 

Teixeira et al. (2010) “o novo mundo de negócios que envolve cada vez mais as 

organizações, esta dando lugar a profundas modificações na natureza do trabalho”. 

As organizações e a própria mídia por se assim dizer, vem desde então, pregando o 

quanto o trabalho é a extensão de felicidade do ser humano, quando a pessoa se 

identifica com a função.          

 Para muitos estudiosos, entre eles, Chiavenato e Gil não somente o fator 

financeiro não motiva mais as pessoas.  Para permanência e retenção de talentos, 

as empresas precisarão cada vez mais, mostrar outros atrativos aos colaboradores, 

sendo um deles, o reconhecimento profissional. Segundo Gil (2001, p.44) “os 

empregados mais produtivos são os que mais se identificam com a cultura da 

empresa e com seus objetivos; são os que mais “vestem a camisa”: os verdadeiros 

parceiros da empresa”. A produtividade por vezes, vai muito ao encontro da forma 

que a empresa se empenha para conquistar seus clientes internos, os 

colaboradores, isto é, práticas de gestão transparentes são mais atrativas. Pode-se 

considerar ainda que, enxergar a empresa como um parceiro, é um fator de 

motivação e desenvolvimento.         

 Gil (2001) ressalta ainda que a motivação ou disposição para empenhar-se o 

melhor possível no desenvolvimento de suas atribuições tem muito a ver com o 

próprio empregado, mas também é fortemente influenciada pela empresa. 

Baseando-se nesta colocação, pode-se inferir que a insatisfação, pode gerar sérios 

danos a organização, portanto identificar suas causas e uma maneira de amenizar o 

cenário de insatisfação.  A parceria e a interação devem ser constantes entre a 

empresa e o colaborador, pois pessoas são movidas por desafios. Desafiar-se é sair 

da zona de conforto, é analisar, articular, ponderar e sem dúvida arriscar-se. Dutra 

enfatiza que,  

a maior complexidade das empresas, tanto em termos tecnológicos quanto 
das relações organizacionais, irá gerar um aumento de seu padrão de 
exigência em relação às pessoas. Essa maior exigência não será somente 
em termos da qualificação e/ou formação das pessoas, mas também de sua 
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capacidade de resposta para as necessidades da empresa e/ou negócio 
(2009, p. 206). 

  

 Em uma era onde a inteligência emocional tem uma importância maior que a 

capacidade intelectual, saber trabalhar sob pressão, é um diferencial no mercado de 

trabalho. Contudo, a lista de exigências e regramentos inerentes a cada função, 

pode acarretar em estresse e estafa para alguns profissionais. O fator determinante 

para conter estas problemáticas oriundas do grau de exigência que o mercado 

delimita muito se dará pela forma como o colaborador encara sua carreira, e da 

forma como a empresa monitora estes casos.  Todo ser humano estimulado, pode 

vir a movimentar-se, ou seja, a trocar sua zona de conforto, por algo mais 

estimulante e desafiador. Portanto, cada vez mais as empresas buscam propiciar 

ambientes que satisfaçam e engajem seus colaboradores.     

 Os profissionais são selecionados no mercado de trabalho ou sentem-se 

atraídos por determinadas empresas, não só pela vaga, mas principalmente pelo rol 

de possibilidades que se vinculam a oportunidades, e pela essência que cada 

empresa carrega. Encontrar pessoas que estejam dispostas a serem leais e 

comprometidas com a organização, torna-se cada vez mais uma tarefa meticulosa, 

que exige além de técnicas, conhecimento em relação ao comportamento humano. 

É evidenciado por Gramigna que:  

 
É necessário discutir e refletir sobre os fatores que atraem um 

profissional em seu ambiente de trabalho. Percebemos que, hoje, a 
lealdade de um colaborador está atrelada a um conjunto de condições 
diferentes das que eram de valor anteriormente. Estabilidade, plano de 
benefícios abrangente ou possibilidade de trabalhar em uma grande 
corporação já não atraem tanto os talentos (2007, p. 8). 

 

 Faz-se necessário alinhar esta realidade a prática das políticas de recursos 

humanos, isto é, a gestão de pessoas precisa estar ciente de que, o formato básico 

de atratividade oferecido anteriormente, não conseguirá manter as organizações 

competitivas no mercado. As empresas são feitas de pessoas e sem elas, não há 

serviços, produtos, etc.. Dutra argumenta que, 

A obtenção desse envolvimento e comprometimento não se dá com 
um discurso bonito e bem preparado sobre os objetivos sociais ou sobre a 
importância da empresa, nem se dá com a cooptação das pessoas com 
salários, benefícios ou facilidades, mas pelo atendimento concreto de suas 
expectativas e necessidades no tempo. Ou seja, caso a pessoa não 
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verifique vantagens concretas para si própria na relação com a empresa no 
presente e no futuro, ela dificilmente irá comprometer-se (2009, p. 24). 

 

 Em outras palavras, o comprometimento está muito relacionado com o 

alinhamento das expectativas. Caso não haja discrepância entre os mesmos, a 

tendência é de possivelmente ocorrer uma integração entre as partes envolvidas. 

Tanto a organização, como o colaborador precisa enxergar as vantagens de 

permanecer com aquela proposta de trabalho. Quando há um acerto entre as partes, 

tem-se a possibilidade em longo prazo, manter-se um relacionamento mais coeso. 

  Em meio à insatisfação, a questão vital para as empresas hoje é a retenção 

de talentos. Sem o talento, as demais vertentes, capital, estratégias, produtos 

inovadores, não tem como se autoafirmarem. Elas precisam estar em sintonia 

constante para que, nenhuma ação destoe do que realmente as partes se propõem. 

Pessoas estimuladas, desafiadas, são as que mais produzem e consequentemente, 

são as que mais se empenham.  Dutra (2009) ressalta que a transparência nos 

critérios que norteiam as relações e práticas de gestão que privilegiem a conciliação 

de expectativas das pessoas e empresas é a maneira de se obter um 

desenvolvimento de ambos os lados.       

 Desde o momento da captação de um colaborador, as expectativas da 

empresa, assim como as expectativas do candidato precisam ficar claras. As 

dúvidas geradas no início de um contrato de trabalho podem futuramente contribuir, 

para um relacionamento corporativo malsucedido. Gramigna (2007) também enfatiza 

que além de propagar que “as pessoas são nosso maior bem”, “aqui valorizamos 

nossos talentos” e outros jargões, faz-se necessário definir um plano para tratar 

dessa maior riqueza, os seres humanos, responsáveis pelo funcionamento da 

máquina empresarial. Através das colocações dos autores, pode-se favorecer que 

não há mais espaço para discursos que divergem da prática.    

 A gestão de pessoas deve ser o mais transparente possível, não deixando 

lacunas para possíveis impasses. É sabido, que muito do desenvolvimento 

organizacional, vai ao encontro das nuances do cenário que se está vivendo. 

Chiavenato (1999) considera que “com a melhoria na solução dos problemas, 

flexibilidade, reatividade, incremento da qualidade do trabalho e aumento da 

eficácia, o desenvolvimento organizacional muda à organização rumo à determinada 

direção”. Tanto o desenvolvimento humano quanto o organizacional, estão 

atrelados, um não sobrevive sem o outro.      
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 Conforme escreve Gil (2001) as empresas que promovem seu ajustamento 

cultural em relação às mudanças ambientais apresentam melhores condições para 

desenvolver-se quando comparadas às mais rígidas em relação aos estímulos 

externos. A junção das duas formas é um aliado importante e decisivo por vezes na 

obtenção do sucesso. Além disso, profissionais e empresas preparados para as 

exigências do mercado, atuam de uma forma mais positiva perante as adversidades 

do dia a dia. Quando as pessoas sentem-se pertencentes aos ambientes que estão 

inseridas, os níveis de satisfação tendem a diminuir, visto que há um sentimento de 

acolhida e participação mútua, e consequentemente, a produtividade aumenta. 

 

2.2 INOVAÇÃO COMO FATOR REVERSIVO DA INSATISFAÇÃO 

 

 Sem dúvida, inovar é a palavra de ordem. O que torna algo revolucionário hoje, 

amanhã já pode ser considerado obsoleto. Com o avanço da globalização no final 

dos anos 70, o mundo passou a ser um só. A internet propiciou não apenas uma 

aproximação entre as pessoas, mas o próprio desenvolvimento intelectual e o 

fascínio pelo novo. Mesmo com todos os avanços já citados, diversos segmentos, 

ainda insistem em conduzir seus colaboradores da mesma forma que fazíamos há 

anos atrás. Na concepção de Gramigna (2007) o fenômeno da inovação apresenta 

características inusitadas: não pode ser tocado, ouvido ou provado. Porém, quando 

acontece, é sentido, pensado e percebido. Há, segundo o mesmo autor, que o 

gestor de pessoas precisa ser um questionador, um insatisfeito e um empreendedor.

  Empreender é inovar. Gerir pessoas, nada mais é do que inovar. É como 

lapidar uma pedra e dela, extrair o melhor. Espera-se do líder um comportamento 

instigador para com seus liderados, motivando os mesmos a pensarem por si, e 

assim, contribuir de uma forma mais contundente e eficaz com a organização. 

Chiavenato evidencia que: 

 
A habilidade de encorajar a criatividade e tolerar erros parece ser 

hoje em dia uma das mais importantes responsabilidades gerenciais. [...] A 
inovação requer criatividade. Inovação é processo de criar novas ideias e 
colocá-las em prática. É o ato de convergir novas ideias para aplicações 
concretas na situação. [...] Os gerentes estão sendo solicitados a criar 
novos ambientes de trabalho que estimulam a criatividade e o surgimento 
de novas ideias através da gestão de pessoas (1999, p. 317).  
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 Pessoas em geral, necessitam serem instigadas para saírem de sua zona de 

conforto. Ambientes que instiguem a inovação são mais permissivos ao erro. Por 

não serem intransigentes as pessoas tem menos receios de ousar. A falta de receios 

gera contentamento, e ambientes onde as pessoas sentem-se mais livres para 

ousar, o nível de insatisfação não impera. Essa provocação, por vezes, leva ao 

confronto de ideias, e dessas ideias podem surgir diversas situações inovadoras, ou 

no mínimo criativas.          

 Em continuidade Gramigna (2007) salienta que o processo de inovação, para 

ser efetivo, exige das pessoas uma constante observação, análise e crítica do que já 

existe, bem como a crença de que mesmo aquilo que é considerado bom pode 

sempre ser melhorado. A criatividade é um fator propulsor da motivação visto que 

motiva e inspira as pessoas a produzirem sem estarem cientes do produto final. 

Além disso, aumenta a capacidade produtiva do indivíduo, produzindo um 

sentimento de pertencimento, fazendo com que, a insatisfação não se consolide.  

 

2.3 MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 A valorização do capital humano, ao longo dos anos, fora encarada de acordo 

com o cenário que se encontrava. Já tivemos momentos de desvalorização, 

comparado ao número de horas trabalhado, e a exaustiva demanda de trabalho, 

trabalho esse, mais braçal até os anos 90. Ainda assim, passa-se cada vez mais 

horas no ambiente de trabalho ou mesmo fora dele, pois a tecnologia nos 

proporciona um contato, quase que constante com as atividades profissionais.  

 O argumento de Dutra (2009) é que ao analisar a realidade organizacional mais 

atentamente, verificamos nossa tendência para considerar, como justos e 

adequados, critérios de diferenciação que apontem o nível de agregação de valor da 

pessoa para a empresa. Em outras palavras, a atração de ambos os lados dar-se-á 

de acordo com a análise que cada lado fará no decorrer da vivência. A motivação, 

como já fora comprovada, é interna e não externa, como se pensava até pouco 

tempo atrás. Como explica Gil, 

 
a motivação ou disposição para empenhar-se o melhor possível no 
desenvolvimento de suas atribuições tem naturalmente muito a ver com o 
próprio empregado, mas também é fortemente influenciada pela empresa. 
Hoje, reconhece-se que os empregados preferem trabalhar em empresas 
que oferecem qualidade de vida, ou seja, capazes de proporcionar 
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segurança e satisfação. Assim, cabe à empresa cuidar para que o ambiente 
oferecido a seus empregados seja suficientemente motivador, se quiser 
manter empregados qualificados (2001, p. 45).  

 

 Ao longo da vida, desempenham-se inúmeros papeis, sendo que o profissional, 

é o que demanda mais tempo. Passam-se mais tempo nos ambientes profissionais 

do que com a família ou em outro ambiente. E sabido que a motivação é intrínseca, 

mas também pode ser estimulada, ou seja, empresas que propiciam mais qualidade 

de vida, liberdade de expressão, podem ao longo do tempo, criar relação de longo 

prazo com seus colaboradores. Conquistar pessoas é tarefa dos gestores. E 

gestores, antes de tudo, precisam estar aptos para gerir pessoas. Gil faz menção à 

motivação,  

 
[...] como a chave do comprometimento. É muito mais fácil conseguir 
pessoas competentes do que comprometidas. Por isso, identificar fatores 
capazes de promover a motivação dos empregados e dominar as técnicas 
adequadas para trabalhar com ela vem se tornando tarefa mais importante 
para os gerentes (2001, p. 201). 
 

 Só o retorno financeiro não motiva, e temas como qualidade de vida tão 

difundida e o próprio reconhecimento por ações bem desempenhadas, geram um 

clima mais inspirador aos colaboradores. Líderes a frente de seu tempo, conseguem 

perceber estas nuances e não apenas se autodestacarem, mas criar ambientes 

propícios para o desenvolvimento coletivo, motivando suas equipes a serem 

melhores a cada dia. Pode-se por via de regras, manter um colaborador, em um 

curto espaço de tempo, motivado, mas é de suma importância saber que a 

motivação financeira, não é o único fator motivacional e de valorização.   

 Chiavenato (2003) reforça que “as recompensas não financeiras oferecidas 

pela organização, como orgulho, autoestima, reconhecimento, segurança no 

emprego, etc., afetam a satisfação das pessoas”.  As empresas estão valorizando 

cada vez mais o comprometimento das pessoas, mas para tanto, há de se pensar 

também, qual o papel da organização para impulsionar o fator motivação de seus 

colaboradores. É uma via de mão dupla, onde não há possibilidade de apenas um 

dos lados se empenhar. A interação deve ser constante, pois motivação é a força 

que impulsiona as pessoas a agirem e atuarem em suas atividades de uma forma 

mais satisfeita. Para Cavalcanti et al:  

 

A autonomia do indivíduo também é fator relevante para o 
envolvimento com o trabalho que realiza. A prática de gestão de gestão 
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associada a essa variável é o empowerment, que consiste no processo de 
partilhar o poder com os funcionários, aumentando sua capacidade de 
desempenhar suas funções na crença de que influenciam a empresa com 
sua contribuição” (2009, p. 101). 
 
 

 Gil apud Archer (1990) salienta ainda que motivação tem sempre origem em 

uma necessidade. Assim, cada um de nós dispõe de motivações próprias, geradas 

por necessidades distintas e não se pode, a rigor, afirmar que uma pessoa seja 

capaz de motivar outra. Mesmo sendo movidos por necessidades individuais, é 

importante salientar que as ações motivacionais, são uma poderosa arma de 

retenção e atração de talentos.  Cenários de insatisfação, por vezes, apresentam-

se em ambientes onde as lideranças desconhecem as necessidades individuais de 

cada colaborador. A motivação externa, isto é, a maneira como as pessoas 

enxergam tudo o que esta a sua volta, implica na produtividade e crescimento do 

indivíduo. Trabalhar a satisfação no ambiente de trabalho é uma forma de se 

aproximar dos colaboradores. 

   

2.4 INSATISFAÇÃO E FELICIDADE – DOIS PARADIGMAS PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

 

 A insatisfação circula nos ambientes empresariais e com isso, a procura por 

métodos ou situações que possam diminuir o impacto desse fator, tornou-se, em 

muitas organizações, a busca pela felicidade. Bergamini considera que:  

 
As técnicas e estratégias administrativas em uso pairam apenas na 

superfície dos problemas humanos. Certos modismos, como os da 
qualidade total e reengenharia, que de início chamaram a atenção de 
executivos e administradores, com o passar do tempo mostram não cumprir 
a eficácia prometida. Esses modismos não se preocupam em considerar as 
características humanas de ordem mais profunda. Um dos seus inúmeros 
pontos cegos reside na falta absoluta de sensibilidade para com os 
aspectos pouco comuns a vida das empresas. Seus dirigentes não querem 
admitir que sua empresa esteja doente e possa desaparecer (2013, p. 146 e 
147). 

 

 O que muitos gestores divergem e para isso, buscam respostas fora das 

organizações, para tempos em que insatisfação está presente, é que as soluções 

estão vinculadas ao conhecimento mais aprofundado de seus colaboradores. Cada 

colaborador traz consigo expectativas, anseios, frustrações. Suas ações e 

posicionamentos perante o trabalho, muito se dará por estas peculiaridades. 
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Bergamini (2013) pondera ainda que existem momentos nos quais o tipo e a 

intensidade das solicitações são desgastantes, o que leva uma pessoa a fechar-se e 

impedir que suas necessidades latentes consigam expressar-se.    

 A insatisfação compromete a entrega, o resultado de todo um projeto. Quando 

as pessoas não se sentem parte integrante de um contexto, a tendência é o 

isolamento, a introspecção. Cavalcanti et al (2009) explicam que um elemento 

bastante relevante diz respeito ao significado do trabalho para cada indivíduo. O 

significado do trabalho tem diferentes interpretações, dependendo da visão de cada 

indivíduo, sendo assim a insatisfação por vezes, pode funcionar como um 

mecanismo de defesa, atuando mais como um inibidor de emoções, nos momentos 

conflitantes.           

 Bergamini (2013) ressalta que o trabalho começa a fazer parte integrante das 

pessoas no momento em que passa a representar às expectativas mais concretas, 

como as menos palpáveis, que são anseios e expectativas pessoais. Por mais 

filosófico que se apresenta o conceito de felicidade, a insatisfação no ambiente de 

trabalho esta atrelada a forma como as pessoas encaram sua profissão, cargo ou 

função dentro da empresa. Interpretando as palavras do autor, não é possível 

conhecer a mais íntima necessidade de cada colaborador, mas conhecer a 

essência, o que aquele trabalho representa na vida de cada pessoa, é fundamental.  

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

  A pesquisa em questão é de caráter exploratória e quantitativa, e tem por 

finalidade apontar quais os fatores, na percepção dos líderes que desencadeiam 

cenários insatisfatórios nos ambientes de trabalho. Para Chinazzo et al apud Gil 

(2009) o planejamento da pesquisa exploratória deve ser flexível para facilitar a 

análise dos “mais variados aspectos relativos ao fato estudado.” Os dados primários 

foram levantados através de pesquisa bibliográfica.      

 Na concepção de Oliveira (1999) a pesquisa bibliográfica não deve ser 

confundida, como acontece frequentemente, com a pesquisa de documentos. Ela 

tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se 

realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno. O instrumento desenvolvido 

para coleta dos dados foi um questionário composto de 16 questões, sendo 5, 
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referente aos dados dos respondentes, e 11 afirmativas referentes ao tema 

estudado, que foram respondidas de acordo com uma régua de concordância 

adaptada da Escala Likert³, cujas opções de resposta são apresentadas como: 

concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo parcialmente e discordo 

totalmente.            

 Os questionários foram distribuídos aleatoriamente a gestores de organizações 

dos mais diversos segmentos, onde variáveis como: a insatisfação e suas nuances, 

motivação e autonomia como aliados na propagação dos cenários de insatisfação, 

inovação e criatividade também como fatores de contensão, dentre outras 

abordagens citadas ao longo do referencial.  A terceira e última parte, será a 

análise dos dados coletados, averiguando qual a percepção dos líderes em relação 

ao cenário de insatisfação que é eminente nas organizações. Os dados coletados 

serão analisados e terão como premissa confirmar ou não, as informações coletadas 

na pesquisa bibliográfica. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 O questionário busca identificar quais as percepções dos lideres a cerca da 

insatisfação no ambiente de trabalho. Para fins de análise, serão destacadas as 

questões, cujas respostas agregam relevância para fundamentar a teoria. A 

pesquisa foi respondida por 19 gestores de faixa etária, gênero, segmento, cargo e 

tempo de atuação variada. Nos gráficos abaixo, pode-se visualizar os dados 

referentes à população entrevistada: 

 

 

 
 
 
 
 
 

3

                                            

3 A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado 
nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. 
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Gráfico 1 a 5: Dados de Identificação dos Gestores Entrevistados 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 
 

 O segundo gráfico apresenta as respostas tabuladas das afirmativas 6 a 16 

que foram formuladas através da pesquisa bibliográfica, desenvolvida no referencial 

teórico.  

 

 

Gráfico 6: Percepções dos Líderes 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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 O artigo em questão teve como foco a insatisfação nos ambientes de trabalho e 

seus possíveis causadores, assim como mostrar as percepções dos líderes a cerca 

do assunto. Na afirmativa 6, os líderes deparam-se com uma variável importante 

sobre o assunto que a atuação da liderança influencia na satisfação do ambiente de 

trabalho. Dos 19 entrevistados, 18 confirmaram totalmente a afirmativa em questão. 

Conforme Gil (2001) a chave do comprometimento dos colaboradores está atrelada 

ao conhecimento que o líder tem de sua equipe e o uso que ele faz desse 

conhecimento, ou seja, a influência do mesmo sobre os colaboradores. Isso mostra 

que os líderes tem consciência do seu impacto no ambiente e no índice de 

satisfação dos colaboradores.        

 A afirmativa 7 busca identificar se para gerar ambientes de satisfação o líder 

deve considerar os diferentes interesses e expectativas de seus liderados. A maioria 

dos entrevistados concordou que existe essa necessidade, e que o líder precisa 

conciliar esse papel para ter ambientes de insatisfação. Os resultados vão ao 

encontro do que Drucker (1996) disse ao mencionar a importância do líder em 

gerenciar os mais diferentes interesses. Ressalta-se aqui, quão positivo torna-se o 

ambiente onde as pessoas tem suas expectativas atendidas.      

  Na afirmativa 9 os líderes se deparam com a contensão da insatisfação em 

ambientes participativos. A maioria dos respondentes, 8 gestores, indicou que 

concordam parcialmente que ambientes onde a participação dos colaboradores é 

ativa evitam cenários de insatisfação. Sendo que 7 gestores concordaram com a 

afirmativa explicitada. Teixeira et al (2010) ressaltam que os empregados não 

aceitam mais desempenhar, cegamente, papéis e atribuições que lhes são 

imputados. Em outras palavras, eles requerem maior participação no ambiente 

organizacional.           

 No que diz respeito a formas de contensão da insatisfação nos ambientes de 

trabalho, na afirmativa 11, 12 gestores apontaram que concordam que as lideranças 

que estimulam a criatividade e inovação de seus colaboradores promovem 

ambientes de maior satisfação. Chiavenato (1999) explicita que os gerentes estão 

sendo convidados a criar novos ambientes de trabalho encorajando a criatividade e 

tolerando o erro.           

 A afirmativa 12 menciona as inúmeras mudanças ocorridas na natureza do 

trabalho e seus impactos na satisfação dos colaboradores. Dos 19 gestores 
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entrevistados, 12 foram categóricos em concordar plenamente que as mudanças 

ocorridas nas últimas décadas contribuíram para o cenário de insatisfação que 

rodeia as organizações. Contudo, houve 4 respondentes que concordam 

parcialmente, 2 discordam parcialmente e 1 discorda totalmente. O posicionamento 

dos líderes entra em conformidade com o que Bergamini evidencia quando fala 

sobre que a intensidade das solicitações é desgastante, levando as pessoas a 

isolarem-se e impedirem que suas necessidades sejam expostas.  Nota-se nesta 

afirmativa que não há uma unanimidade entre os líderes. Com isso, sugere-se um 

estudo mais aprofundado sobre o tema.       

 Com relação à autonomia mencionada na afirmativa 13, como um fator positivo 

para conter a insatisfação, 11 gestores concordaram parcialmente de que ela seja 

um fator de contensão. Não se pode afirmar, a partir da percepção dos líderes, que 

a autonomia irá evitar a insatisfação totalmente. Cavalcanti et al (2009) acrescentam 

que o compartilhamento de poder deve ocorrer como um processo, em que a 

maturidade do colaborador deve ser considerada. A mesma refere-se ao desejo de 

realização, à disposição para aceitar responsabilidades e à competência 

relacionadas à tarefa. Entende-se assim, que a autonomia como medida de 

satisfação nos colaboradores, dependerá, entre outros fatores de cada colaborador 

isoladamente e não do grupo, ou ambiente que os indivíduos estão inseridos. 

 Na afirmativa 14, buscou-se identificar se a falta de transparência nas 

organizações resulta em cenários de insatisfação. Dos 19 respondentes, 16 

concordaram totalmente com a afirmativa em questão. O resultado obtido vai ao 

encontro do que Dutra (2009) ressalta quando diz que a transparência nas 

organizações é o que norteia as relações de ambos os lados. Entende-se aqui, que 

a transparência pode conter a insatisfação nos ambientes de trabalho.   

  Verifica-se, com base nas respostas do questionário e na pesquisa 

bibliográfica realizada, que os líderes tem consciência de seu papel a cerca dos 

cenários de insatisfação, presentes nos colaboradores e que se propagam nas 

organizações. Fica claro, através da análise feita nas respostas, que as percepções 

dos líderes sustentam os aspectos levantados no decorrer deste artigo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos desta pesquisa foram atingidos, pois através da análise dos 

resultados do questionário, evidenciam-se as percepções dos líderes a cerca da 

insatisfação nos ambientes de trabalho. Os resultados apontam que mecanismos de 

contensão, como ambientes que estimulam a criatividade e a inovação dos 

colaboradores, colaboram para inibir o crescimento dos índices crescentes de 

insatisfação no ambiente de trabalho, isso porque, ambientes que propiciam estes 

cenários, tendem a serem mais permissivos as falhas de seus colaboradores, por 

vezes, extinguindo esse conceito relacionado ao erro.  

 Constatou-se que as lideranças reconhecem que tem influência no ambiente de 

trabalho. Quase as totalidades dos entrevistados concordaram que a atuação do 

líder, impacta nos níveis de satisfação dos colaboradores. O reconhecimento e 

valorização foram apontados também, com um fator para conter a insatisfação no 

ambiente de trabalho. Em virtude do que fora exposto nos resultados da pesquisa, 

entende-se ainda que conflitos entre chefias e colaboradores prejudicam o clima 

organizacional, influenciando de maneira negativa, criando assim, ambientes de 

insatisfação. As consequências desses altos índices de insatisfação mencionados 

ao longo da pesquisa e que são referências em outros estudos, conforme também 

ilustrado no referencial teórico, tem sido desastrosas para as organizações.  

  A pressão e a sobrecarga de trabalho, assim como a falta de transparência, e 

os conflitos entre chefia e colaboradores conforme concordância das lideranças, no 

instrumento de pesquisa, são fatores que causam insatisfação nos colaboradores. 

Cabe salientar que, ambientes de satisfação impactam no comprometimento do 

colaborador, resultando em comprometimento quanto a entrega dos resultados na 

organização. A produtividade esta atrelada ao nível de comprometimento entre o 

colaborador e a organização e é neste quesito que o líder evidencia a sua influência 

no ambiente. Pode-se constatar também, que o retorno financeiro, satisfaz o 

colaborador apenas por tempo um determinado      

  Pela observação dos aspectos analisados, propõe-se um estudo de caso 

mais aprofundado como, por exemplo, a contensão da insatisfação já no momento 

da contratação, isto é, quando da entrevista com o candidato, resgatar informações 

que possibilitem identificar quais são as necessidades mais evidentes de cada 
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colaborador. Sendo assim, o mesmo terá consciência não só do que é esperado 

para o cargo, mas o que a empresa poderá proporcionar a ele. Sugere-se também, 

um estudo focado na autonomia como fator de contensão da insatisfação, visto que 

fora a afirmativa que mais apresentou opiniões contrastantes. 

 A infelicidade, por sua vez, nunca fora antes tão debatida e estudada, 

principalmente nos cenários corporativos. A responsabilidade da empresa e das 

lideranças vai ao encontro da responsabilidade que o próprio indivíduo tem sobre 

sua vida. No decorrer deste artigo, buscou-se evidenciar se as percepções dos 

líderes, na prática, estavam de acordo com as diversas pesquisas, já apresentadas 

sobre o tema. Tendo em vista os aspectos abordados, acredita-se que apesar de a 

sociedade viver uma crise de valores, este estudo proporcionou uma visão concreta 

sobre as percepções dos líderes.        

 Contudo, cabe salientar que esta pesquisa analisou apenas algumas variáveis 

que implicam na insatisfação nos ambientes de trabalho. Falar sobre insatisfação 

remete a raízes de cunho filosófico e sociológico, que possibilitam discussões na 

qual, a própria felicidade é analisada, do ponto de vista de que os seres humanos, 

são eternos insatisfeitos. 
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APÊNDICE  

QUESTIONÁRIO 

 

O presente questionário é parte integrante do artigo “A Insatisfação no Ambiente de Trabalho: A Percepção dos Líderes”, 

apresentado como requisito parcial para obtenção do título de especialista em Gestão de Pessoas a Faculdades Integradas 

São Judas Tadeu. As informações coletadas neste questionário serão utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento do 

artigo, garantindo assim, o sigilo da identidade dos entrevistados. Não há necessidade da sua identificação e/ou assinatura, 

entretanto, por se tratar de metodologia científica, é importante o conhecimento dos dados abaixo.  

Agradeço de antemão a disponibilidade. 
Cordialmente, 
 
Lucélia de Souza Carlos 

============================================================================= 

 

Dados pessoais: 

 

1. Faixa etária: 

(   ) 18 a 25 anos        (   ) 26 a 35 anos        (   ) 36 a 45 anos        (   ) mais de 45 anos 

 

2. Gênero: 

(   ) Masculino       (   ) Feminino 

 

3. Qual o segmento que atua? 

(   ) Indústria        (   ) Comércio        (   ) Serviços       (   ) Outro ____________________ 

 

4. Qual o cargo que possui? 

(   ) Diretor       (   ) Gerente        (   ) Coordenador        (   ) Supervisor/Encarregado        (   ) Outro _________________ 

 

5. Há quanto ocupa a posição de liderança? 

(   ) menos de 1 ano       (   ) 1 a 3 anos       (   ) 4 a 6 anos       (   ) mais de 6 anos 

 

Em relação ao tema abordado:   

 

6. A atuação da liderança tem influência no nível de satisfação no ambiente de trabalho. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

7. Para gerar ambientes de satisfação o líder deve conciliar diferentes interesses e expectativas de seus liderados. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

8. Conflitos entre chefia e subordinados ocasionam insatisfação nos colaboradores. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

9. Ambientes participativos evitam a insatisfação do colaborador. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

10. Empresas que reconhecem e valorizam o colaborador tem ambientes de satisfação. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 
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11. Líderes que estimulam a capacidade criativa e inovação de seus colaboradores promovem ambientes de 

satisfação. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

12. As inúmeras mudanças na natureza do trabalho ocorridas nas últimas décadas impactam nos níveis de satisfação 

dos colaboradores. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

13. A autonomia é um fator positivo para conter a insatisfação. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

14. A falta de transparência na organização provoca cenários de insatisfação. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

15. A pressão e a sobrecarga de trabalho são fatores de insatisfação. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

16. O retorno financeiro satisfaz por tempo determinado o colaborador. 

(   ) Concordo totalmente  (   ) Concordo parcialmente  (   ) Discordo parcialmente  (   ) Discordo totalmente 

 

 

 

 

 


