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INTRODUÇÃO
Nessa pesquisa partimos do entendimento que o líder é a principal variável
interveniente no processo de escolha do tipo de ambiente oferecido para os seus
colaboradores. Pois, a empresa possui um corpo físico, ou seja, ela possui um local,
um ambiente, uma localização física e geográfica, está situada nas coordenadas
espaço-temporais. Assim, ela é a materialização de um tipo de psique, de uma
psicologia específica de seu líder (MENEGHETTI, 2013a)1.
A pedagoga italiana Maria Montessori 2 previa em seu método um especial
olhar ao ambiente na relação com as crianças. Para ela, o ambiente deve ter todo o
preparo do ponto de vista da adequação do mobiliário escolar construído
especialmente para dar a criança autonomia e liberdade. Por exemplo, as fechaduras
das portas colocadas na altura em que as crianças, sem a intervenção do adulto,
possam se movimentar livremente, entrar ou sair, sem a necessidade do auxílio do
adulto. Assim, nas escolas montessorianas, todo o mobiliário escolar e outros recursos
(cadeiras, mesas, armários, janelas, portas, banheiros etc.) foi pensado e projetado
com a mesma finalidade.
Outra importante contribuição de seu método é que previa cultivar na criança a
noção de ordem, visto que, para essa pedagoga, a criança

já nasce e possui

naturalmente desde tenra idade, contudo ela desaprende a ordem interior e exterior na
interação com os adultos. Portanto, propunha em seu método fazer com que as
crianças olhassem para o ambiente e “ouvissem a voz das coisas”. Por exemplo, o que
um prato sujo sobre uma mesa estaria dizendo à criança? Estaria dizendo “lave-me,
guarde-me, por favor!”. Maria Montessori considerava que o espaço do ambiente da
criança forma a extensão do território do seu corpo. Para ela, o espaço físico
circundante à pessoa é a continuidade de sua personalidade. Sabemos que a pedagoga
italiana explorou essa concepção apenas no contexto das relações educacionais

1

MENEGHETTI, A. Psicologia do líder. Recanto Maestro (RS): ONTOED, 2013a.

2

MONTESSORI, M. Mente absorvente. Rio de Janeiro: Editorial Nórdica, 1987.
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escolares, muito embora esses princípios para ela eram válidos em diversas fases da
escolaridade, ou seja, desde o ensino fundamental até o superior. Contudo, esses seus
princípios não foram utilizados em outros contextos, como é o caso deste estudo,
quais sejam, as organizações.
Assim, é preciso não apenas tomar cuidado com o corpo, mas especialmente
cuidar de todo o ambiente porque é o ambiente que o nutre, o informa e o determina
os vetores das dinâmicas interativas humanas.
O que se propõe nesta pesquisa portanto é estudar as correlações entre as
particularidades pessoais do líder e os fatores ambientais que interferem sobre o clima
psicológico na organização.
Portanto, na primeira parte deste estudo expomos a revisão da literatura a
respeito dos aspectos ergonômicos no contexto do trabalho bem como levamos em
consideração a figura do líder o qual atua como o polo diádico mais estruturado e
portanto dinamizador para que se possa gerar e manter relações funcionais de
crescimento e ganho mútuo entre os colaboradores e o business no contexto
organizacional. Neste aspecto a fundamentação teórica expõe a compreensão de como
o líder por meio de sua psicologia e estilo de vida e de díade podem estender à
organização aspectos de saúde e evolução funcional.
No segundo capítulo expomos o percurso metodológico dessa pesquisa
ressaltando o problema, as hipóteses, as tarefas de pesquisa, a amostra, os
instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise dos dados. Em
seguida, no terceiro capítulo expomos os resultados dos dados empíricos bem como
os descrevemos fazendo as correlações entre os dados a fim de verificar se
confirmamos nossas hipóteses ou não. E, por fim, elaboramos uma consideração final
a respeito dos resultados da nossa pesquisa e finalizamos com algumas conclusões
possíveis derivadas dessa pesquisa.
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1 O LÍDER E A ERGONÔMIA DO BUSINESS

Neste capítulo vamos desenvolver em um primeiro momento a compreensão
dos estudos a respeito da ergonomia e em seguida, como a partir da ciência
Ontopsicológica podemos compreender que o líder

é o vetor de decisão da

arquitetura ergonômica e através dela emite constantemente informações que podem
favorecer ou não o desenvolvimento mais humanizado nas relações de trabalho com
os seus colaboradores.

1.1 ARQUITETURA ERGONÔMICA E AMBIENTE DE TRABALHO
Contribuindo para as definições da ergonomia podemos encontrar diversas
áreas envolvidas tais como engenharia, fisiologia e psicologia que, uniram seus
esforços para realizar um trabalho interdisciplinar que solucionasse a interação entre o
homem e o trabalho, no sistema homem-máquina-ambiente (IIDA, 2005)3. Conforme
Machado (2009, p. 1)4 a ergonomia desenvolveu um conjunto de princípios os quais
“buscam atender as mais variadas formas de atividades ocupacionais e, em
decorrência, fornecer subsídios para propiciar qualidade de vida adequada as pessoas
nas suas diversas ocupações”. Estes princípios visam portanto “[...] obter uma
interação adequada e confortável do ser humano com o ambiente onde trabalha e
ainda melhorar a produtividade, reduzir os custos laborais que se manifestam através
de absenteísmo, rotatividade, conflitos e pela falta de interesse para o trabalho
(COUTO, 1995)5” (idem). Atualmente, encontram-se importantes definições do termo

3

IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2a. ed. São Paulo: Blucher, 2005.

4

MACHADO, R. C. O ambiente ergonômico em instituição de ensino superior e seu reflexo na
atividade docente e na qualidade de vida na organização. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia de
Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis.
5

COUTO, H. A. Ergonomia aplicada ao trabalho: manual técnico da máquina humana. Belo
Horizonte: Ergo, 1995.
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que resultou dessa junção, o conceito de ergonomia, cunhada a 12 de junho de 1949.
A acepção mais antiga é da Ergonomics Society, da Inglaterra, país sede das primeiras
intervenções neste campo:
Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho,
equipamento, ambiente e particularmente a aplicação dos conhecimentos
de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas que surgem
desse relacionamento (IIDA, p. 2, 2005).

No Brasil, a Associação Brasileira de Ergonomia adota a seguinte definição:
Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas com a
tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e
projetos que visem melhorar, de forma integrada e não dissociada, a
segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas
(IIDA, p. 2, 2005).

Já a International Ergonomics Association aprovou, no ano 2000, uma
definição em âmbito internacional, conceituando a ergonomia e suas especializações.
Ergonomia (ou Fatores Humanos) é a disciplina científica que estuda as
interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema, e a
profissão que aplica teorias, princípios, dados e métodos, a projetos que
visem aperfeiçoar o bem estar humano e o desempenho global de sistemas
(IIDA, pp. 2-3, 2005).

Formado pelos termos ergon (trabalho) e nomos (regras, leis naturais), ou seja,
o estudo das leis do trabalho. O neologismo ergonomia só adquiriu status de
disciplina no início da década de 1950, com a fundação da Ergonomics Research
Society, na Inglaterra. Hoje, a ergonomia tem uma visão mais ampla, abrangendo
atividades de planejamento e projeto, que ocorrem antes, durante e depois do trabalho.
Segundo Iida (2005) a disciplina visa à atividade de trabalho no seu todo, desde o
processo de produção até o envolvimento do trabalhador com o ambiente de trabalho,
a sua saúde, segurança e satisfação. Portanto, “partindo do princípio que a maior parte
do tempo da vida das pessoas se passa no trabalho, seria ideal que pudéssemos
transformar em algo prazeroso e saudável a execução do mesmo, ou seja, um lugar
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onde se possa sentir motivado realizando-o plenamente com alegria e
satisfação” (SILVA e LUCAS, 2009)6.
A Ergonomia pode ser concebida como o estudo da adaptação do trabalho ao
homem, abrangendo não somente equipamentos utilizados para transformar materiais,
mas todos os aspectos organizacionais de como esse trabalho são programados e
controlados para produzir os resultados desejados. Trata-se de adequar o trabalho ao
homem e, não vice-versa (SILVA e LUCAS, 20097; WEIL, 20018 ). Conforme IEA
(2007)9, o conceito de Ergonomia é classificado em dois grupos: primeiro a
Ergonomia física, que se refere às características da anatomia humana, antropometria,
fisiologia e biomecânica e sua relação com a atividade física. Envolve aspectos tais
como a postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, etc.; e
segundo a Ergonomia cognitiva que se refere aos processos mentais, tais como
percepção, memória, raciocínio e resposta motora. Envolve aspectos tais como carga
mental de trabalho, tomada de decisão, desempenho especializada, interação homem computador, estresse, entre outros. Tendo isso em vista, verifica-se que sendo o
homem, o principal agente de modificações do processo produtivo é primordial a
análise da execução de sua tarefa, segundo sua própria visão, partindo-se,
posteriormente, para alterações do processo, salientando-se os pontos positivos e
negativos em busca de maior produtividade.
De acordo com Bins Ely (2005)10, a caracterização da atividade de trabalho é
um elemento fundamental para instrumentalizar o desempenho dos sistemas de
6

SILVA, Andrea Aparecida; LUCAS, Elaine Rosângela de Oliveira. Abordagem ergonômica do
ambiente de trabalho na percepção dos trabalhadores: estudo de caso em biblioteca universitária.
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.14, n.2, 382-406, jul./dez., 2009.
7

SILVA, Andrea Aparecida; LUCAS, Elaine Rosângela de Oliveira. Abordagem ergonômica do
ambiente de trabalho na percepção dos trabalhadores: estudo de caso em biblioteca universitária.
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.14, n.2, 382-406, jul./dez., 2009.
8 WEIL,

Pierre. Relações Humanas no trabalho. 50o. ed. Petropolis: Vozes, 2001.

9

IEA – International Ergonomics Association. Disponível em http://www.iea.cc. Acesso em 19 maio
2013.
10

BINS ELY, V. H. M.; TURKIENICZ, B. Método da grade de atributos: avaliando a relação entre
usuário e ambiente. Ambiente Construído. Porto Alegre, vol. 5, n.2, p.77-88, abr./jun. 2005.
Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ ambienteconstruido/issue/view/283>. Acesso em:
17 mai 2013.
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produção, objetivando atingir um funcionamento estável em quantidade e qualidade.
Toda atividade humana exige um determinado ambiente físico para sua realização.
Portanto, se considerarmos tanto a diversidade de atividades quanto a diversidade
humana – diferenças nas habilidades, por exemplo –, podemos entender que as
características do ambiente podem dificultar ou facilitar a realização das atividades.
Quando um ambiente físico responde às necessidades dos usuários tanto em termos
funcionais (físico/cognitivos) quanto formais (psicológicos), certamente terá um
impacto positivo na realização do trabalho.
Esse entendimento estabelece a necessidade de uma abordagem sistêmica
quando se trata de avaliar o ambiente sob a ótica da Ergonomia. Uma completa
avaliação ergonômica do ambiente abrange um vasto leque de variáveis, demandando
esforços a partir de diversas áreas envolvidas no processo de projeção do espaço
edificado. Atualmente, a Ergonomia vem sendo considerada como uma abordagem
interdisciplinar de estudos sobre o trabalho humano e suas interações com a
tecnologia e sociedade, passando a produzir conhecimentos para orientar
transformações no ambiente de trabalho. Para Ferreira e Mendes (2003), a Ergonomia
abrange como dimensões conceituais:
Primeiro: o contexto de trabalho que designa o meio físico, instrumental e
social onde se realiza a atividade de trabalho. Ele pode ser designado genericamente
como um contexto de produção de bens ou serviços (CPBS), no qual se encontram os
parâmetros estruturadores da ação humana. Esses parâmetros manifestam-se,
principalmente, sob a forma de informações econômicas ou institucionais, política de
pessoal, determinações jurídicas externas, localização espacial, condições de trabalho,
organização do processo de trabalho, tarefas prescritas. A compreensão do
desempenho humano é inseparável do diagnóstico dos elementos do CPBS que
podem estar na origem, por exemplo, de erros ou acidentes de trabalho.
Segundo: o indivíduo, que assume em Ergonomia contornos singulares, cuja
designação já é um distintivo de qual indivíduo se fala: o trabalhador ou a
trabalhadora. Em ergonomia, o indivíduo é sujeito ativo que pensa, age e sente; por
meio de sua atividade de trabalho, constrói e reconstrói sua experiência de trabalho
cotidianamente. A acepção conceitual distancia-se – a rigor se opõe – das noções de
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filiação taylorista, de "trabalhador médio" e do "ser humano como variável de ajuste".
Nesse sentido, a diversidade e a variabilidade interindividuais (gênero, idade,
dimensões corporais, experiência, competências) e intra-individuais (transformações
físicas e mentais do próprio trabalhador em função das variações temporais em curto,
médio e longos prazos) assumem valor heurístico central na concepção de indivíduo
em ergonomia como fatores fundamentais para se compreender os comportamentos
em situação de trabalho.
Terceiro: o trabalho, que comporta dois eixos, cujos sentidos são
complementares. Em primeiro lugar, o trabalho assume um sentido macro em função
de seu caráter histórico e antropogenético como traço distintivo da espécie humana.
Em poucas palavras, o trabalho é, historicamente, o "modo de ser" que possibilitou a
espécie a sua acepção humana stricto sensu. Em segundo lugar, o trabalho é ação
humana de mediação adaptativa (regulação) por meio do qual os trabalhadores
respondem às contradições (problemas, dificuldades, limites, indicadores críticos)
existentes nos contextos de trabalho com o objetivo (finalismo) de cumprir as tarefas
prescritas e, ao mesmo tempo, garantir o próprio bem-estar. O trabalho-atividade
ocupa lugar epistemológico fundamental no diagnóstico da interação indivíduoambiente.
Com o avanço tecnológico, o trabalho está em constante transformação. A
forma de organização do ambiente de trabalho, a gestão do processo de trabalho exige
um novo perfil do trabalhador, mais comunicativo e polivalente. Os efeitos da nova
base tecnológica da produção sobre o desenvolvimento humano passou a ser objeto de
pesquisa da Ergonomia. Segundo Abrahão e Pinho (2002, p. 50)11:
A Ergonomia vem trabalhando, de forma sistemática, na introdução destas
novas tecnologias, demonstrando a transformação do conteúdo e da
natureza do trabalho e das consequências destas mudanças na saúde e na
produtividade.

Em pesquisas sobre a Ergonomia, observa-se que o fator ambiente de trabalho,
possui um importante papel para o desenvolvimento das atividades de trabalho dentro

11

ABRAHÃO, J.I.; PINHO, D.L.M. Teoria e prática ergonômica: seus limites e possibilidades. In:
PAZ, M.G.T.; TAMAYO, A. Escola, Saúde e Trabalho: estudos psicológicos. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 2002.
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das empresas. O que demonstra que a Ergonomia envolve diferentes setores da
sociedade, como demonstra Oliveira (2002, p. 129):
Essa preocupação do enfoque multidisciplinar para a melhora do ambiente
laboral é de suma importância, porque o homem passa a maior parte de sua
vida útil no trabalho, exatamente no período de plenitude de suas forças
físicas e mentais, daí porque o trabalho frequentemente determina o seu
estilo de vida, influencia nas condições de saúde, interfere na aparência e
apresentação pessoal, e até determina, muitas vezes, a forma da morte.

Segundo Oliveira (2002), inicialmente a Ergonomia se limitava a tratar de
desenhos de móveis, equipamentos e instrumentos de trabalho. Atualmente ela
abrange questões como a higiene e a organização do trabalho, bem como o seu
ambiente e as relações entre as pessoas inseridas neste. De acordo com Iida (2008, p.
35), a Ergonomia “(...) deve visar à maneira como os espaços são construídos,
buscando uma adequação do processo produtivo por meio de uma configuração
espacial que reflita as exigências do trabalho e favoreça a saúde, à segurança e à
eficiência”. O ambiente de trabalho é um conjunto de fatores interdependentes que
atua direta e indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos resultados do
próprio trabalho.
Conforme a Norma Regulamentadora No 17 (NR 17), o ambiente de trabalho
deve proporcionar conforto e boas condições àqueles que desenvolvem suas
atividades. Os estudos dos ergonomistas realizados a partir das medidas
antropométricas da população já conquistaram avanços significativos, embora estes,
ainda não estejam devidadamente incorporados nas práticas de organização de
ambientes em locais de trabalho. Para ilustrar os avanços da ergonomia, a seguir
expõe-se uma cadeira construída 1964 para fazer a avaliação da população das
empresas a fim de adequar o mobiliário as proporções antropométricas para os
colaboradores. A cadeira possui no acento e no encosto réguas reguláveis as quais,
conforme o peso e a estatura da pessoa que senta ela se ajusta, permitindo ser usada
para estabelecer as médias da população desejada.
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!
Foto 1: cadeira utilizada pela Giroflex desde 1964 para a avaliação
antropométrica das diferentes populações.

Assim, a questão do ambiente de trabalho envolve um âmbito maior de
discussão, pois engloba a finalidade de preservar a saúde do trabalhador em sua
integralidade. Sobre a importância do tema, Machado (2001)12 argumenta que:
A questão ambiental, em discussões nos últimos anos, produziu reflexões
importantes para a compreensão na relação entre saúde e trabalho. O meio
ambiente e o ambiente de trabalho fazem uma aproximação, alargando a
questão da saúde para relacioná-la a proteção do ambiente de trabalho. Há
sem dúvida uma estreita relação entre saúde dos trabalhadores e ambiente
de trabalho, o que revela um novo paradigma (p. 47).

O ser humano em regra, dedica o seu tempo ao descanso, ao lazer e ao
trabalho quando encontra possibilidade de uma ocupação, o que está cada vez mais
difícil. Embora o trabalho seja essencial para o desenvolvimento do ser humano e
base de organização da vida social, dadas às condições econômicas atuais, os

12

MACHADO, S. O direito à proteção ao meio ambiente de trabalho no Brasil. São Paulo: LTr,
2001.
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trabalhadores convivem com a sombra do desemprego. O medo de perder seu posto
na empresa faz com que os trabalhadores se sujeitam a condições desfavoráveis para a
realização do seu trabalho, tais como: ritmo acelerado de atividades, prolongamento
da jornada de trabalho, ansiedade e medo frente aos constantes desafios da inovação
tecnológica.
Pensando nisso, Bins Ely (2005), destaca que os aspectos ambientais são de
suma importância para a realização de atividades de forma eficaz, tornando um
grande desafio projetar ambientes adequados que respondam às necessidades dos
usuários e permitam a realização das atividades sem ocasionar maior esforço na
realização de tarefas, insatisfação e impactos na saúde do usuário, através de doenças
laborais, comprometendo o desempenho e a segurança. Planejar e organizar as
instalações são decisões importantes, pois além implicar investimentos mais
adequados às necessidades humanas têm um caráter estratégico com impacto de longo
prazo, afetando a sobrevivência da empresa e evitando assim as desgastantes
reclamatórias trabalhistas.
De acordo com Santana (1996)13, o melhor caminho para alcançar a
produtividade é planejar áreas de trabalho de forma que os trabalhadores não tenham
que alcançar objetos e se deslocar além de certos limites, pois se as limitações e
capacidades do homem forem respeitadas na sua atividade laboral, isso proporcionará
uma performance mais criativa, mais inteligente e, portanto, mais eficiente. Para a
criação de um espaço de trabalho que atenda às características de usabilidade – que
permita a adequação às tarefas a cujo desempenho ele se destina, ao usuário que o
utilizará e ao contexto em que será usado com efetividade, eficiência e satisfação – é
importante avaliar quais os fatores que levam à obtenção de uma qualidade ambiental
satisfatória. Tais ambientes, quando mal projetados, podem gerar uma carga insalubre
sobre os aspectos físicos, psicológicos e sociais do trabalho, afetando a eficiência de
todo o processo produtivo.

13

SANTANA, A. M. C. A abordagem ergonômica como proposta para melhoria do trabalho e
produtividade em serviços de alimentação. Florianópolis: Mestrado – Programa de Pós- Graduação
em Engenharia de Produção/UFSC, 1996.
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Nessa direção, Roelofsen (2002)14 revela que o ambiente é o maior
responsável por afetar a produtividade no que se relaciona ao stress e insatisfação no
trabalho. No plano estritamente operacional a emergência de disfunções (técnicas e
ambientais) de natureza complexa, atinge diretamente aos operadores, causando-lhes
transtornos físicos e psíquicos que resultam em transtornos de produtividade. Para
Pastore (2001)15, a falta de um planejamento nas empresas acarreta principalmente
em: 1) erros frequentes na execução de tarefas em virtude, sobretudo, de condições
pouco adequadas de trabalho e formação profissional deficiente; 2) retrabalho que
decorre inexoravelmente da existência de erros ou falhas de concepção, que impacta
na redução da eficácia do processo produtivo, no aumento do custo humano do
trabalho e, não raro, repercute na insatisfação de usuários e consumidores; 3) perda e
desperdício de material, decorrentes de desenhos de tarefas e processos de trabalho
com baixos graus de eficácia e eficiência que, em consequência, aumentam os custos
de produção, que por sua vez, repercutem no preço final das mercadorias (caso do
setor privado) e comprometem a qualidade dos serviços públicos prestados aos
usuários-contribuintes; 4) danificação de máquinas e equipamentos que resultam de
procedimentos inadequados e, comumente, de produtos oriundos de projetos
industriais de concepção deficiente, retardando tempo de produção, aumentando
custos, gerando insatisfação, acidentes e doenças entre trabalhadores; e 5) queda e
redução da produtividade e da qualidade almejadas de produtos e serviços que
impactam na perda de competitividade (no caso do setor privado) e do afastamento da
missão maior das agências governamentais de proporcionar o exercício da cidadania
aos usuários-contribuintes (caso do setor público).
A produtividade de um trabalhador passa, inevitavelmente, pelas condições em
que ele exerce sua atividade profissional. É por isso que a Ergonomia, centrada nas
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características humanas, se constitui como engrenagem para o desenvolvimento de
uma empresa. Batiz, Santos e Licea (2009)16 defendem que:
Um trabalhador será mais produtivo na medida em que esteja satisfeito e
motivado no trabalho, e essa satisfação e motivação dependem em grande
medida das condições de trabalho em que ele desenvolve suas atividades e
da forma como ele participa na busca e solução dos problemas, existindo
uma relação direta e estreita entre produtividade, satisfação e motivação.
(p. 191).

De modo geral, tais indicadores críticos são ilustrativos dos dilemas
contemporâneos da produção que inquietam dirigentes e gestores de instituições
públicas e privadas. Conforme Ferreira (2008), o modelo atual de gestão do trabalho,
potencializa a ocorrência de mal-estar em trabalhadores e coloca em risco a eficiência
e a eficácia duradouras do processo de trabalho quando: 1) inibe ou restringe a
autonomia na execução de tarefas, dificultando ou obstaculizando o estabelecimento
pessoal de ritmos e a produção; 2) prescreve tarefas fragmentadas e de ciclos curtos;
3) estabelece prazos exíguos para execução de tarefas; 4) impõe controle temporal por
parte de chefias, clientes, colegas e, principalmente, de máquinas; e 5) induz a
aceleração de desempenhos por meio de recompensas monetárias.
Hubault (1995, 2006)17 destaca que ao longo de sua história, a produção
científica em Ergonomia tem, insistentemente, mostrado que a distância entre o
trabalho prescrito e o trabalho real constitui uma descontinuidade fundamental,
fundadora de um conflito de duas lógicas: (a) do modelo da realidade em geral e da
(b) atividade em particular. Para Ferreira (2008), as aceleradas mudanças no mundo
do trabalho são, ao mesmo tempo, causa e consequência das transformações que
ocorrem para além-muros das organizações. Tais mudanças colocam no centro da
cena um processo de reestruturação produtiva, cujo suporte principal localiza-se nas
inovações tecnológicas que deste o século XXI, vem buscando instalar um novo
16
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paradigma produtivo com base no desenho de um novo perfil para as organizações,
para a gestão do trabalho e para a competência esperada dos trabalhadores. Nesta
perspectiva, não se deve esquecer que as relações de trabalho desenvolvem-se num
ambiente de competitividade e conflito de interesses capitalistas, por isso as condições
de trabalho deve levar em conta a questão da qualidade do ambiente em que se
trabalha, voltando-se principalmente para a qualidade de vida dos trabalhadores e
mais ainda para o desenvolvimento cultural humano, pois este é um fator
indispensável para o bom funcionamento de uma empresa.

1.2 AMBIENTE DE TRABALHO E ERGONOMIA
Como a ergonomia possui o objetivo de produzir um ambiente de trabalho
mais humanizado (SILVA e LUCAS, 2009)18 podemos então nos perguntar, que
concepção de homem ou que humanismo ela porta. Desta forma, consideramos
fundamental definir essa concepção nessa nossa pesquisa.
O ser humano torna-se a chave fundamental para pensar a cultura
organizacional e as relações com o trabalho e a organização. Segundo Erikson
(1998)19 o trabalho é um dos aspectos mais relevantes da identidade individual, tal
como o próprio nome, o sexo e a nacionalidade. O sucesso e a satisfação no trabalho e
na família reafirmam o senso de identidade individual e trazem o reconhecimento
social da mesma. O tipo de trabalho exercido influencia as metas definidas para a vida
e as recompensas que o sujeito espera alcançar com as mesmas.
As tendências contemporâneas do mundo do trabalho - contratos temporários,
insegurança no emprego, mudanças tecnológicas aceleradas - apresentam obstáculos
importantes a uma vivência de estabilidade ou consolidação de carreira. Estes
processos têm gerado reflexões sobre o projeto e estilo de vida das pessoas na
atualidade, pois significam novos imperativos para o comportamento dos indivíduos
com relação as suas carreiras profissionais. Se a estrutura ocupacional estável do
18

SILVA, Andrea Aparecida; LUCAS, Elaine Rosângela de Oliveira. Abordagem ergonômica do
ambiente de trabalho na percepção dos trabalhadores: estudo de caso em biblioteca universitária.
Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v.14, n.2, 382-406, jul./dez., 2009.
19

ERICKSON, E. O ciclo de vida completo. Porto Alegre: Artmed, 1998.

!16

passado não demandava a iniciativa e a criatividade em alto grau, o cenário emergente
requer o planejamento independente da vida e da carreira. Os conhecimentos,
tecnologias e práticas profissionais renovam-se em ritmo acelerado, exigindo que os
sujeitos mobilizem-se continuamente para manter suas posições de trabalho.
De acordo com Holland (1997) 20, a personalidade das pessoas está associada
ao seu ambiente de trabalho e profissão. Para o autor, em nossa cultura, as pessoas
podem ser classificadas conforme seis tipos de interesse ou personalidade vocacional:
realista, investigativo, artístico, social, empreendedor e convencional. O realista
prefere tarefas que exijam habilidades técnicas e destreza física, através da
manipulação de objetos, ferramentas e máquinas. O investigativo tem preferência por
aspectos teóricos e abstratos, preferindo atividades que envolvam raciocínio e
entendimento. O artístico prefere usar a intuição e a criatividade, e tende a ser
desordenado e passional. A inclinação social preocupa-se com o bem-estar de pessoas
dependentes e confia mais nos sentimentos do que em recursos intelectuais. O
empreendedor quer realizar suas ambições de sucesso e busca as pessoas para dirigilas, influenciá-las e persuadi-las na busca de seus objetivos. O tipo convencional
caracteriza-se por ser metódico e conservador.
Nas últimas décadas, a classificação feita por Holland (1997) têm se mostrado
consistentemente relacionados com fatores de personalidade. As inclinações realistas
e investigativas apresentaram traços de introversão e carência de habilidades sociais.
As tendências artísticas e investigativas correlacionaram com a abertura à experiência.
O tipo social está associado com traços de amabilidade e extroversão. O interesse
empreendedor se caracterizou por traços de extroversão e assertividade. E o interesse
convencional mostrou inclinação para a disciplina, responsabilidade e necessidade de
realização.
Para Vasconcelos (2001), a motivação do trabalhador é um fator crucial para o
desenvolvimento das empresas. A motivação no comportamento humano é algo que
faz uma pessoa perseguir um determinado objetivo durante certo tempo, o qual pode
ser curto ou longo, e que não pode ser explicado somente pelos seus conhecimentos,
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experiência e habilidades, sim por seus efeitos. Motivar e incentivar pessoas são
funções inerentes à atividade administrativa desde que esta existe, porém hoje elas
nos são apresentadas sob um novo enfoque: “as pessoas são a razão de tudo”. Ainda
conforme o autor, a fachada de uma organização reflete exatamente o que ela é por
dentro, seu funcionamento interno tem estreitas ligações com seu desempenho
externo. O autor, no entanto, conclui que motivar uma equipe não é tarefa fácil, não
há uma fórmula mágica para motivar, por isso, é necessário combinar uma série de
atitudes essenciais ao comportamento humano e que podem trazer motivação aos
trabalhadores e estimulá-los a contribuir com a qualidade para os melhores resultados
das suas organizações.
Para Dias (2005)21, a motivação é a satisfação das necessidades do ser
humano, e pode-se dizer que as metas são os passos para alcançar esses objetivos e as
suas necessidades. A meta é o resultado sucessivo a obter na programação de um
trabalho. Motivação é algo endógeno, ou seja, só o próprio indivíduo pode se motivar.
Wiesel (2004)22 destaca que:
A motivação é um processo individual e fruto do nosso crescimento
pessoal. A evolução nos impulsiona para o desejo de possibilidades
maiores, em que nada é trivial e tudo é útil para um significativo
crescimento. A receita para grandes resultados está justamente nas
pequenas coisas, dependendo, é claro, do foco que olharmos do nosso grau
de dedicação, esforço e da qualidade das nossas ações (p. 64).

A motivação do ser humano é essencial para a busca dos seus sonhos e
objetivos, tanto pessoais como profissionais. Pessoas motivadas desempenham melhor
suas atividades, buscando sempre a qualidade de seus serviços. A mesma lógica
ocorre com o endomarketing, o marketing da própria empresa. É ela que deve
encontrar sentido e com isso auto motivar-se, difundir seus valores e promover a
disseminação de sua própria motivação. As empresas que, de alguma maneira, já
conseguiram descobrir a origem da motivação dos seus colaboradores devem
trabalhar no sentido de mantê-la e incrementá-la, de forma a maximizar as
potencialidades de seus mais importantes recursos: as pessoas.
21
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Associado a motivação encontram-se fatores culturais que são de suma
importância para o desenvolvimento do trabalhador na sua profissão e para o bom
funcionamento das empresas. Dentre esses fatores destacam-se a estética do ambiente
de trabalho, a literatura que os funcionários leem, a música que escutam, as obras de
arte que apreciam e a higiene que possuem condigo mesmo e com o ambiente de
trabalho. As preferencias pessoais e o estilo de vida de cada pessoa é refletida no
campo profissional. Segundo Vasconcellos (2001)23, estes fatores podem interferir na
produção, podendo produzir satisfação ou insatisfação para trabalhadores,
empresários e consumidores. O autor cita como fatores higiênicos que mais produzem
insatisfação a política e a administração da empresa, as relações interpessoais com os
colegas de trabalho, condições de trabalho, salários, segurança e limpeza do ambiente
de trabalho. Como fatores motivadores que produzem satisfação, Vasconcellos (2001)
destaca: a realização na profissão, o reconhecimento, a responsabilidade, o progresso
e o desenvolvimento dos profissionais e da empresa no mercado de trabalho.
No entanto, Rodrigues (1999)24 aponta que em busca de uma maior
visibilidade da empresa no setor comercial e dos funcionários inseridos dentro desta
logística, as empresas fazem com que os seres humanos não desfrutem do rápido
progresso alcançado com o avanço das ciências, e sim, que vejam o trabalho como um
fim em si mesmo. Com o sucessivo avanço do mercado de trabalho, nota-se que as
pessoas têm trabalhado cada vez mais, e esquecido de si mesmas. Handy (1995, p.
25)25, com base nesta realidade declarou que:
O problema começou quando transformamos e tempo em uma mercadoria,
quando compramos o tempo das pessoas em nossas empresas em vez de
comprar a produção. Quanto mais tempo você vende, nessas condições,
mais dinheiro fará. Então, há uma troca inevitável entre o tempo e o
dinheiro. As empresas, por sua vez, tornam-se mais exigentes. Querem
menos tempo das pessoas que eles pagam por hora, porém mais das
pessoas que pagam por ano, porque no último caso, cada hora extra
durante o ano é gratuita.
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Seguindo esta afirmação de Handy (1995), um fator que vem crescendo dentro
da cultura humana voltada para o mercado de trabalho é o uso e o desenvolvimento
das capacidades dos seres humanos. Este fator implica o aproveitamento do talento
humano ou o capital intelectual, como atualmente se denomina. É necessário,
portanto, reconhecer a necessidade de concessão de autonomia, incentivo a utilização
da capacidade plena de cada indivíduo no desempenho de suas funções a cerca dos
resultados obtidos no trabalho e no processo como um todo. Entretanto, é preciso
ressaltar de acordo com Assunção e Lima (2003)26, que nenhum trabalhador é igual ao
outro e que diante de uma variabilidade, cada um se comportará de uma maneira e
elaborará uma estratégia própria para contorná-la. “Para a ergonomia, não existe
população padrão, normal, média, como o homem-boi de Taylor. Ao contrário, as
populações no trabalho são caracterizadas pelas diferenças entre cada um dos
membros” (ASSUNÇÃO & LIMA, 2003, p. 02).
Para o sociólogo Oswaldo Lopez-Ruiz (2007) 27, o ser humano inserido no
mercado de trabalho acaba por esquecer-se de sua cultura humana e torna-se num
verdadeiro capital humano, com um conjunto de habilidades, capacidades e destrezas
que:
[...] em função do avanço do capitalismo, deve se tornar valor de troca.
Para isso acontecer; esses atributos humanos precisam, de certa maneira,
ser abstraídos das pessoas concretas que os detêm, das pessoas concretas
nas quais existem, e se articular (alinhar) em função de um fim externo a
elas. Argumentaremos, portanto, que o “humano”, um conjunto de
capacidades, destrezas e aptidões próprias dos homens, adquire valor de
mercado e se apresenta como forma de capital – entendido como uma
soma de valores de troca que serve de base real a uma empresa capitalista
(p. 18).

De todo modo, os indivíduos e as coletividades são cada vez mais investidos
por novas tecnologias e mecanismos de governo que fazem de sua formação e de sua
educação, num sentido amplo, uma espécie de competição desenfreada, cujo
progresso se mede pelo acúmulo de pontos, como num esquema de milhagem,
traduzidos como índices de produtividade. E são avaliados de acordo com os
26
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investimentos que são permanentemente induzidos a fazer para valorizarem-se como
microempresas num mercado cada vez mais competitivo. O novo empreendedor já
não pode mais ser caracterizado com um passivo na contabilidade das grandes
empresas e corporações; na verdade, há quem diga ele já não é mais nem mesmo um
ativo, senão um investidor, uma espécie de sócio que investe na empresa em que
trabalha o seu capital humano.
Nesse contexto, perguntas como “quem é o empreendedor?” ou “o que é
empreendedorismo?” se tornam o ponto central para a cultura humana voltada ao
empreendedorismo. O empreendedorismo deve alcançar uma posição
multidimensional, englobando no seu todo o ser humano enquanto empreendedor, a
empresa e o ambiente de trabalho. Sob esta ótica, o empreendedor deve ser capaz de
envolver o seu empreendimento para a construção de novos significados, que
contribuam para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. Um dos fatores que
contribuem para a estagnação e alienação do empreendedor é falta de uma cultura
humana dentro da empresa. A necessidade de uma cultura própria e definida implica
considerar as particularidades da empresa para delinear a sua cultura organizacional.
A cultura vigente em algumas empresas tem sido questionada pelo fato de não mais
refletir a sua realidade empresarial, dificultando a adaptação das pessoas ao modelo
que lhes é imposto.
Observamos que a compreensão da necessidade de mudança, o
direcionamento da empresa para a gestão participativa e o desenvolvimento de uma
cultura própria e definida são características essenciais para que efetivamente haja
reformulações num sistema tradicional de administração. Porém, há dificuldades em
exercitar esses conceitos na prática. Os desafios na sua implementação decorrem do
fato de que os dirigentes, bem como os empregados, geralmente são resistentes a
mudanças. Desse modo, os gestores precisam alargar seus horizontes em relação aos
vários desafios profissionais que se apresentam. O que há em comum entre estes
requisitos é a ideia de que eles contribuem no sentido de pressionar as empresas a um
maior conhecimento e racionalização de suas atividades. As empresas poderão obter
posições mais consistentes, ao mesmo tempo em que alcançam uma rentabilidade
individual perante o mercado.
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Semler (2002)28 ressalta que para criar a necessidade de mudança é preciso
que os dirigentes despertem a atenção daqueles que desejam mudar. Para fazer com
que as pessoas mudem é preciso convencê-las de que precisam mudar. Estes são
alguns dos ingredientes mais importantes no processo de mudança nas organizações
das empresas. Para Silva e De Marchi (1997)29, dos muitos desafios que se
apresentam para o mundo empresarial na atualidade, dois são fundamentais. O
primeiro está relacionado à necessidade de uma força de trabalho saudável, motivada
e preparada para a extrema competição atualmente existente. O segundo desafio é
capacidade das empresas responder à demanda de seus funcionários em relação a uma
melhor qualidade de vida.
Para Levering (1986)30, um bom lugar para se trabalhar possibilita, entre
outras coisas, que as pessoas tenham além do trabalho, outros compromissos em suas
vidas, como a família, os amigos e os hobbies pessoais. Não é justo que um local de
trabalho seja a única coisa nas vidas das pessoas, é necessário que o trabalhador tenha
direito e acesso à cultura e que esta possa influenciar significativamente no seu
trabalho, pois isso refletirá diretamente no funcionamento da empresa e na visão que
os consumidores terão do produto que esta produz. Um contexto com esta
característica permitirá que as pessoas se desenvolvam e se tornem mais
completamente humanas. “O importante é que as pessoas, tanto psicologicamente,
quanto fisicamente, estejam bem e sintam-se integradas e funcionalmente
competentes. Esse aspecto da integração ocorre quando o sujeito tem um sentimento
de vínculo com a instituição que supera o limite das horas trabalhadas ou do cargo
que ocupa” (MACHADO, 2009, p. 30)31.
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Conforme Silva e Lucas (2009)32 em um ambiente de trabalho, considerado do
ponto de vista ergonômico, são distinguidos pelos seus

fatores atuantes em sua

constituição. “Estes fatores podem ser denominados como Fatores Principais e
Secundários. Verdussen (1978) relaciona como Fatores Principais: temperatura,
ruídos, vibrações, odores e cores. Como Secundários encontram-se: arquitetura,
relações humanas, remuneração, estabilidade e apoio social”. Estas autoras,
desenvolveram estudos sobre a percepção dos trabalhadores em uma biblioteca,
contexto em que verificaram que houve entre os pesquisados um alto grau de
insatisfação em relação ao ambiente de trabalho, tais como: ruídos, iluminação,
ventilação, temperatura, espaço físico, layout, dentre outros. Apesar dos resultados
apontarem que esses trabalhadores pesquisados gostam da instituição a qual
trabalham, eles manifestam sentir desgaste físico e mental além de dores em algum
local de seu corpo.
A infelicidade causada nos ambientes de trabalho, como foi descrita no filme
“Tempos Modernos” (1936) de Charles Chaplin, deve ser esquecida. Neste sentido, o
novo desafio que marcará o empreendedorismo está em torno de como inventar e
difundir uma nova organização empresarial, capaz de elevar a qualidade de vida e do
trabalho, em busca de um ser humano mais qualificado enquanto pessoa e enquanto
profissional. Por isso segundo Weil (2001) pode se pensar não apenas em adaptar o
trabalho ao homem, mas sobretudo adaptar o homem ao homem, visto que, a
habilidade de relacionamento nas organizações ainda é um fator que desafia os líderes
e os colaboradores.
Apesar das teorias administrativas terem considerado vários aspectos em
relação ao ser humano, ainda carecem estudos que dizem respeito a relação entre o
líder como fator propulsor de bem estar do ponto de vista de gerar um ambiente
ergonomicamente saudável para os seus colaboradores, visto que, Meneghetti (2013a)
compreende o líder como um hierarca de funções.
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1.3 O AMBIENTE DA EMPRESA COMO EXTENSÃO DO ESPAÇO PSÍQUICO
DA PSICOLOGIA DO LÍDER
Meneghetti (2013a) compreende que a psicologia do líder é fenomenizada no
contexto da empresa, ou seja, a empresa revela a fenomenologia do líder. Meneghetti
(2013a, p. 22), por líder,
indica o dirigente, aquele que controla as operações. Ele é uma capacidade
de síntese de um contexto de relações. Ele é o centro operativo de diversas
relações e funções. O líder é aquele que consegue lidar hierarquicamente
com muitas funções, construir e controlar essas funções, desenvolver e
conduzi-las sempre com uma precisa referência a um objetivo, a um
escopo definido. Uma vez estabelecido o escopo, o líder é aquele que irá
criar os meios e as pessoas que serão função para que o escopo possa ser
atingido.

Para Meneghetti (2013a) então, se o líder é “o centro operativo de diversas
relações e funções (idem)” significa que é dele que partem todas as dinâmicas e
vetorialidades decisivas que operam tanto do ponto de vista das relações conscientes e
inconscientes, físicas em sentido concreto-matéricas e dinâmicas. Tudo o que ocorre
na empresa está vinculado diretamente a sua psicologia pois é ele que “irá criar os
meios e as pessoas que serão função para que o escopo possa ser atingido (idem)”. Por
isso, essa psicologia específica pode ser observada, percebida em todo o contexto
dinâmico das relações interpessoais considerando todas as linguagens, conscientes e
inconscientes. Portanto, se queremos conhecer o ser humano devemos levar em
consideração todo o homem (MENEGHETTI, 2010). Por isso, as linguagens não
verbais são canais importantes de informação que revelam muitos elementos de toda a
dinâmica da atividade psíquica inconsciente, ou seja, todo aquele conjunto de
informações que não passa pelo filtro deformante da consciência não exata ou alterada
pela doxa societária e pelas tantas informações meméticas que povoam as mentes das
pessoas. As informações não verbais muitas vezes expressam muito melhor as
realidades e são portanto, informações reversíveis, ou seja, dotadas de capacidade de
nexo entre a coisa e a sua representação refletida em sua consciência.
Esses princípios, nos levam a compreender que todas as informações que o ser
humano colhe com os seus cinco sentidos são por meio de seu corpo na relação que
este estabelece com um ambiente. A percepção humana decorre da interação do
organismo e essa estrutura informática básica e elementar é estruturante da atividade
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psíquica humana. Se o homem a conhecer melhor pode compreender-se e também
aprender a se mover com maior vantagem em sentido de crescimento evolutivo. Caso
o ser humano desconsiderar essa linguagem, o ser humano elimina um enorme
potencial cognoscitivo a respeito de si mesmo e de como ocorre as interferências das
coisas sobre si e de como ele faz interferência sobre as coisas de seu meio
(MENEGHETTI, 2010).
Como uma pessoa com a sua presença pode nos causar simpatia ou antipatia,
assim também o ambiente pode ser mais aconchegante, acolhedor, receptivo ou não.
Mas cada pessoa, organiza o seu ambiente à sua imagem e semelhança. Até mesmo
sabemos que, quando a pessoa está em estado de desorganização interna de si mesma,
o seu ambiente reflete a sua desorganização psíquica.

Por meio do contexto

informático oferecido pelo ambiente já se pode compreender muitos elementos a
respeito de uma pessoa e de uma organização. Também no ambiente de trabalho,
embora existe a possibilidade de cada colaborador personalizar o seu pequeno espaço,
em grandes proporções o espaço já está definido pelo líder tais como: o tipo de prédio
(tamanho total e das peças, distribuição dos espaços, mobiliário, iluminação,
decoração, cores, layout, etc.). “Na vida, a autonomia não existe: o sujeito acontece e
vive bem na medida 264em que funcionam os conjuntos, mas o conjunto se qualifica
se a unidade de ação, extremo daquela relação, é válida sobretudo para si
mesma” (MENEGHETTI, 2010, p. 236). Isso significa que, tudo na vida é díade, ou
seja, estamos sempre imersos em um conjunto holístico semovente que existe e
porque existe desse modo, é possível a nossa existência, se não fosse assim, não
poderíamos existir.
Meneghetti compreende portanto que, cada ser humano, conforme o seu
projeto vital está imerso em um ambiente, e explica que “O conceito de
potencialidade vem entendido como possibilidade prevista no habitat ou
organograma geral do ambiente ecológico. A nossa existência é possível porque já
existe esse ambiente que potencialmente a consente” (p. 252). Isso significa que o
ambiente ou “o habitat dá a energia, e a semente a especifica em forma ou tipo de
destino” (MENEGHETTI, 2010, p. 253). É o ser humano em contato com o seu
ambiente que o estrutura conforme a configuração de sua atividade psíquica. Tudo na
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vida é díade e é por isso que torna-se fundamental estudar se o estilo de díade que
formaliza as relações entre o individuo e o ambiente é aquela díade aprendida nos
primeiros anos de vida ou o se é a díade provisório atuante, ou seja, a díade das
relações de trabalho.
A primeira e fundamental díade para o ser humana é entre ele e a vida. “Único
critério de vitalidade de um ambiente é o indivíduo conforme a projetação do
conjunto. O critério de saúde está no indivíduo, contanto que ele se demonstre
funcional com o ambiente do qual faz parte. O sistema deve ser circular ao interior do
indivíduo, mas também o indivíduo deve ter abertura ao sistema.” (MENEGHETTI,
2010, p. 236). O ser humano foi estruturado existencialmente dentro da díade adultomãe e filho no interior de um grupo familiar. Aprendeu a ver a si mesmo por meio do
filtro da simbologia da cultura familiar e pela inserção do filtro desorganizante do
monitor de deflexão o qual, não consente a reversibilidade da informação. A distorção
ocorre porque cada indivíduo no contexto dessa díade, dentro de si, aceitou trair o seu
instinto vital, em uma situação ocasional particular de interação com o adulto mãe, em
função de um primado afetivo materno. Por isso, aprendeu a estabelecer uma relação
consigo, com os outros e com o mundo, a partir de uma língua-mãe. Ou seja,
estruturou-se conforme uma gratificação e um primado infantil ao invés de construirse por meio de uma fidelidade ao seu projeto de natureza. “Como fazer para saber
quem – entre o sujeito e o ambiente – está em perda? Como individuar, no âmbito de
uma interação, a pessoa que se coloca de maneira disfuncional? Como fazer para
encontrar o erro? Uma forma de verificar é a análise global do ambiente em todos os
seus aspectos e a análise do sujeito. Porém, esse é um procedimento muito
longo.” (MENEGHETTI, 2010, p. 251).
Para que se possa reeducar o Eu a saber e a fazer a si mesmo, é preciso que o
líder passe por um processo de autenticação de sua consciência por meio do
instrumento da escola Ontopsicológica, a psicoterapia de autenticação. A psicoterapia
“é uma reorganização do sistema crítico lógico consciente que o sujeito tem no
administrar a própria existência. Para fazer isso é importante pilotar bem o modo de
entrada na díade, o modo de contato que se faz” (MENEGHETTI, 2005, p. 288)33 . Ou
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seja, nesse processo é possível que o líder reveja todas aquelas suas estruturas
alojadas na consciência e no seu inconsciente que não são conforme ao seu projeto de
natureza ou Em Si ôntico. “O método ontopsicológico, através da leitura dos
‘anagramas’ oníricos do sujeito, consente saber se a disfunção depende do ambiente
ou da unidade de ação. Em qualquer momento da díade, pode-se conhecer, átimo por
átimo, onde está o defeito e como resolver” (idem). O Eu do indivíduo deve portanto
reaprender a identificar e compreender o conjunto informativo por meio do
conhecimento de seu corpo, de toda a linguagem não verbal e inconsciente a qual
também é manifesta pelo organísmico do sujeito, ou seja, “conjunto de funções
materiais e psíquicas para uma unidade de ação” (MENEGHETTI, 2012, p. 198)34.
Quando dizemos Eu, segundo Meneghetti (2014)35, aquilo que entendemos por
Eu já é um Eu formatado e não reflete o conjunto total de informações que a nossa
unidade de ação pode colher, selecionamos aquelas informações que o filtro nos
possibilita. Por isso, se começarmos a utilizar as informações a partir do critério
organismo, ou do nosso primeiro cérebro visceral, “o critério organísmico é vetor de
emocionalidade com ausência de interferências cerebrais, ideológicas. É a exclusão de
qualquer imagem, síntese ou programa definido como memética” (MENEGHETTI,
2012, p. 70).
Consideramos esse conjunto informativo da linguagem não verbal como um
importante canal de aprendizagem de como a vida se põe no aqui, agora e assim – em
sua ecceidade semovente. Entendemos que podemos transpor os elementos da
constituição fisionômica, cinésico e proxêmica para o contexto da organização por
meio dos aspectos físicos e estruturais, ou seja, assim como o ser humano possui um
corpo uma empresa também possui uma materialidade corpórea. Por isso, nesta
pesquisa compreendemos que as linguagens não verbais da empresa são expressas
também por essas três linguagens.
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Em seu estudo Machado (2009)36 desenvolve o conceito de ergonomia levando
em consideração dois grandes fatores: a postura e o movimento. Poderíamos dizer que
estes dois elementos equivalem do ponto de vista do estudo psicológico a linguagem
não verbal dos aspectos da fisionômica, cinésico e a proxêmica. A fisionômica por
exemplo, diz respeito aos modo como a organização se apresenta, seus aspectos
morfológicos, suas expressões, seus traços, seu design, sua estética, seu estilo físico.
Os seus traços físicos expressam um estilo de pensamento, uma forma mentis,
portanto, todas as características físicas constitutivas partem de uma específica forma
pensante, o seu líder. Isso porque “a energia que funda todas as energias é a
inteligência e, o líder é a fenomenologia histórica expressa dessa
energia” (MENEGHETTI, 2013a)37 . O líder é o arquiteto, aquele que projeta e propõe
o espaço operativo do trabalho do seu colaborador de um certo modo ou de outro. Ele
que fornece a arquitetura, o modelo, o design da operacionalidade da sua obra, do seu
projeto, de seu core business. Também a cinesica, ou seja, a projeção daquele espaço
que movimentos permite, quais são os movimentos próprios daquela atividade laboral
e como os movimentos são vividos naquele ambiente. E, os aspectos proxêmicos, ou
seja, como ocorre as relações entre os movimentos entre objetos e pessoas e pessoas e
pessoas no contexto organizacional ou ainda como os indivíduos movem-se dentro
daquele espaço.
Ou seja, para além da linguagem econômica de mercado, quando nesta
pesquisa trabalhamos o princípio ergonômico no contexto organizacional - esse visa
resultados quantitativos que servem ao ganho concreto no contexto das relações
sociais - estamos entendendo ele mais do que uma visão higiênica ou saudável do ser
humano, certamente todas essas dimensões implícitas, mas sim estamos considerando
prioritariamente ele como constituindo de um princípio de desenvolvimento psíquico
do ser humano. Assim, quando nos referimos ao ser humano, o consideramos em sua
integralidade, em seus aspectos conscientes e inconscientes. Logo, estamos
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compreendo ele em sua expressão tanto em referência a linguagem verbal e não
verbal. Esta pesquisa, compreende também que os elementos ergonômicos são uma
forma de comunicação não verbal que revela, informa e interfere nas relações
interpessoais no contexto do trabalho. Dito de outro modo, o espaço psíquico se
materializa no espaço físico, o formaliza, o estrutura e, por isso, o espaço físico é a
expressão fenomênica de toda a arquitetura da inteligência do líder e das pessoas que
interagem naquele contexto organizacional.
Pensar que o ser humano passa a maior parte de sua vida no ambiente de
trabalho possui diversas implicações, dessas tantas, uma diz respeito ao exercício
estético e ao prazer que pode ser propiciado no contexto laborativo. Contudo, o bom
gosto implícito nesse ambiente é propiciado pelo líder que gera o posto de trabalho e
que, com a sua inteligência, o administra (MENEGHETTI, 2013a)38 . “[...] dentro do
próprio espaço ambiental, cada um deve encontrar um modo no qual exista o
enveramento de uma estrutura pessoal para temperar e viver a si mesmo em constante
ampliação do instinto naturístico” (MENEGHETTI, 2003, p. 211)39. E, sendo a
empresa a fenomenologia exposta da psicologia do líder (MENEGHETTI, 2013a) ela
pode revelar então se o Líder em sua empresa está possibilitando, as passagens
técnicas para a construção de relações psicossociais40, ou ainda, díades41 funcionais ao
contexto de trabalho – provisórias ocasionais.
A díade provisório-atuante é aquela díade que a pessoa faz quando está em
interação social, na relação com os outros e portanto caracteriza-se pela
ocasionalidade da relação. Nessa é fundamental compreender que a realidade do
campo semântico está presente e, portanto, existe sempre uma polarização de um na
referência com o outro. E, é por isso, que é preciso aumentar o cuidado no contato
com o outro com a resposta organísmica. O campo semântico é um transdutor
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informático, não transporta a energia mas o dá o módulo da passagem da energia, por
isso, é capaz de formalizar um quântico energético no interior de uma relação. O
colocar-se a auscultar o cérebro vicerotônico faz com que antecipadamente
conseguimos colher a informação antes que essa seja deturpada pela nossa
consciência. O radar organísmico nos dá a primeira informação e não sofre o filtro da
nossa consciência já desviada. Esse dá a informação sempre real, ou seja, se naquela
existe uma posição de vantagem ou realização para aquela unidade de ação e, portanto
é acretiva ou não. Conforme Meneghetti (2010) é preciso “vigiar o miricismo
cotidiano dos impactos, o particular das interações emotivas (um modo de sorrir, de
apresentar-se, etc.). Pode-se ter impacto com uma pessoa que ressoa interiormente de
modo positivo, mas pode-se também relacionar-se com uma que deteriora; ao sofrer o
impacto, caso se esteja atento ao miricismo emocional, pode-se saber” (idem, p. 242).
Outra importante critério para nas relações diádicas com os outros não sermos
executores de intencionalidades alheias “é que em cada impacto relacional é preciso
ter claro o escopo daquela díade” (p. 243). Isso significa que se nas relações com os
outros não tivermos a mente sobre o escopo e perdermos a objetividade da motivação
da relação com aquelas pessoas nós acabamos entrando em estado de perda. E, por
fim, o outro critério é “manter o próprio profissionalismo e uma profunda dignidade
de si mesmo” (p. 245). Meneghetti lembra que a verdadeira díade, aquela que faz o
homem evoluir é entre o ser e a existência e, portanto, em nosso constante viver
devemos buscar atuar sempre de acordo com essa dialética que é a primária e
fundamental forma de existência, aquela que dá o modo vencedor ao crescimento
personológico da pessoa. O estilo de vida do líder depende do estilo de díade que ele
estabelece em sua vida, e para isso, deve rever a sua estruturação egóica, porque é o
Eu que decide e age na história. E, se o seu eu não aprender a se uniformar com as
informações de seu iso de natureza, ou Em Si ôntico, as suas decisões serão sempre
pautadas sobre um Ego já predeterminado no interior das primeiras díades
familísticas. Por meio delas, houve a inserção do programa, ou seja, foi digitado em
seu Eu os códigos base por meio dos quais ele opera. Portanto, na vida a pessoa opera
apenas relações que sempre repetem o mesmo estilo de relações aprendidas no
pequeno grupo familiar quando estava em tenra idade.
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Além do que foi dito é importante esclarecer o quanto o ambiente contribui
com a estruturação egóica da pessoa além de reforçar a personalidade do indivíduo.
Na verdade, a sua identidade tem como referência matérica o seu corpo e, a extensão
do corpo é o seu ambiente. Entre corpo e ambiente existe uma síntese simbiótica de
extrema interdependência, de fato, um corpo não sobrevive fora de um contexto
biológico específico. Cada individuação necessita de um corpo mas por sua vez, esse
corpo necessita de um ambiente que o contenha, que o mantenha, que o permita viver,
subsistir e poder ter a sua expressão identitária única, própria. Assim, o ambiente,
pensado do ponto de vista de seus aspectos fisionômicos ou ainda, ergonômicos
podem favorecer o desenvolvimento qualitativo não apenas das relações humanas no
contexto do trabalho, mas sobretudo, possibilitar um contexto favorável para o
crescimento evolutivo da personalidade do líder e de seus colaboradores. “O
organismo coloca-se em relação com o ambiente e o ambiente, por sua vez, é
interagente; a partir do momento em que interage, diferencia o organismo. Um
homem que vive nos países quentes constrói um tipo de civilização, um que vive nos
países frios constrói um outro” (MENEGHETTI, 2010, p. 255).
Conforme Meneghetti (2014) 42, quando nascemos sobre nós existiu a massiva
influência do ambiente, mas especialmente, por meio da seleção daquele adulto-mãe
que exercia a função de mediação entre a criança e o ambiente. O ambiente o qual
interagimos e fazemos parte desde a infância tem referências sempre aos aspectos
tanto conscientes quanto inconscientes, portanto, como estavam as coordenadas as
vetorialidades da atividade psíquica naquele adulto preponderante no contexto da
formação da criança. Neste caso, quando nos referimos ao ambiente, o entendemos
em sede Ontopsicológica como “Lat. Ambitus entis = o cerco ou espaço daquele ente.
Colocação de sentido de uma individuação em um inteiro. Espaço territorial ou
mental de uma individuação, de uma relação ou de um asserto dinâmico. Espaço de
interação de um sujeito: esta interação pode reforçar ou desagregar seja o sujeito que
as suas relações.” (MENEGHETTI, 2012, p. 21)43. Compreendemos por ambiente não
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apenas o espaço físico, ele é também um espaço mental, é territorialidade, mas em
sentido psico-física e, principalmente em sentido dinâmico, visto que, a vida,
continuamente escorre, é movimento aberto contínuo, não para jamais. Além disso,
por meio desse conceito, conseguimos compreender que quando nos referimos ao
ambiente estamos tratando das relações que existem entre as individuações e,
portanto, estamos estabelecendo dinâmicas diádicas, ou seja, estamos estabelecendo
não apenas primárias, mas sobretudo, relações que são percursos determinantes em
nossas experiências e por isso, tornam-se referências emblemáticas em novas
interações sucessivas.
Portanto, quando nos referimos ao ambiente ergonômico estamos sempre nos
remetendo a formas humanas de pensar as relações do ser humano entre outros seres
humanos no contexto do espaço psico-físico. E, critério destas interações sempre são
em relação à saúde e mas especialmente o seu desenvolvimento evolutivo em
funcionalidade integral (MENEGHETTI, 2010)44. E, deste modo se chega as
demonstrações previstas pela ciência Ontopsicológica, quando se aplica a
metodologia Ontopsicológica, ou seja, “1) desaparecimento do sintoma ou problema,
2) desenvolvimento do sujeito no plano da funcionalidade integral a si mesmo sobre a
globalidade existencial” (idem, p. 137).
Além disso, quando Meneghetti (2010) 45 trabalha a evolução humana por meio
de sua metodologia de intervenção e explica como de ver preparado o ambiente em
um Residence46 a fim de que se tenham as premissas de crescimento global do
humano essencializa o princípio de organização do ambiente: “um lugar
ecologicamente sadio, simples, culturalmente humanista, feito para uma
convivialidade serena [...].

O ambiente (casas, hortas, plantas etc.) deve ser

construído segundo a primeira dimensão mais instintiva do ser humano, posicionado
em um contexto sem dúvida poético e ecológico” (MENEGHETTI, 2010, p. 362). O
ambiente sempre é o que mantém o indivíduo e, contido nesse ambiente, o indivíduo
44
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registra e reage segundo as informações que dele registra. Por isso, a sua formalização
são importantes, porque podem contribuir a evolução do ser humano ou não.
Sugere ainda Meneghetti (2010) que se possa manter contato, pelo menos de
vez em quando, com os denominados “genius loci” que são “uma presença espiritual,
vivente e inteligente, uma alma que por próprio corpo tem um espaço preciso feito de
variações químico-vegetais. Nele se vive o coração da vida e da natureza mais do que
em qualquer outro lugar. É um ponto preferencial onde a vida natural concentra
particulares referimentos de valor psíquico”. (MENEGHETTI, 2010, p. 362). Esses
lugares geralmente são existentes na natureza mas é preciso saber identificar e saber
intervir para não destruir a potencialidade imanente da sua força pulsante vital. De
certo modo, se não é possível o contato com esse ambiente, o ser humano, em seu
ambiente residencial ou laboral pode, também criar alguns lugares que sejam
propulsores para restabelecer o equilíbrio e a vitalidade do sujeito. Portanto, em
alguns dos espaços podem ser reproduzidos “pequenos genius loci” que quando o
indivíduo faz o contato com ele, imediatamente faz o acesso ao coração da vida e
restabelece assim a possibilidade de contato com o iso de natureza, ou seja, contato da
sua essência com a essência da vida.
Embora não o líder muitas vezes possa no contexto do trabalho considerar ou
desenvolver o conceito de “genius loci” ele pode prover ao seu corpo de
colaboradores um ambiente ergonomicamente saudável, ou seja, que minimize
desvios ou doenças bem como o estresse decorrentes do desconforto ambiental. Pois
gostar de permanecer horas no ambiente de trabalho muito tem a ver com gostar de
permanecer naquele lugar, do ponto de vista físico. Ambientes mais aconchegantes
fazem com que as pessoas queiram e gostem de ficar por mais tempo, contrariamente
ocorre com ambientes considerados desagradáveis. Esse princípio deriva de que, o
Em Si ôntico idêntica o que é seu e que assim também o monitor de deflexão
desorganiza a informação, portanto, é preciso saber qual é a dinâmica que líder
promove no ambiente de seu business, se ele desenvolve uma dinâmica de saúde e
evolução significa que ele cultive a sua interioridade.
Portanto, para que o líder possa promover um ambiente ergonomicamente
saudável no contexto da empresa ele precisa levar em consideração a sua higiene
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psíquica, pois se ele é a mente que ordena as relações a fim de que elas atinjam o
escopo do business então ele deve ter um especial cuidado com o seu estilo de vida e,
principalmente ao cultivo de sua interioridade. “Quando o homem entra em relação
com uma coisa, uma pessoa, um ambiente, o seu Em Si ôntico estabelece a
preferencialidade ôntica. Ao mesmo tempo, o monitor de deflexão também dita a
própria lei, por isso se obtém uma desinformação, uma interferência constante de
memórias estabilizantes recebidas pela história, não pela vida” (MENEGHETTI,
2010, p. 126)47. Desta forma, o projeto de vida que cada um possui intrínseco a si
mesmo, imediatamente identifica o que é para si e o que não é para si, e mais, se o que
contata lhe é distônico ou acretivo a sua unidade de ação. E, conforme Meneghetti
(2013b)48 o grande perigo do líder é que ele em seu tempo livre cultiva sempre um
tipo de vício particular que aos poucos o destrói. Para realizar uma verdadeira higiene
psíquica o líder deve estar fazendo o seu processo de autenticação e constante
metanóia.
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2 PROGRAMA E MÉTODOS DA PESQUISA
2.1 CAMPO PROBLEMÁTICO DA PESQUISA
A relação entre o estilo de vida do líder no ambiente de trabalho e a
performance nos resultados. Problema de pesquisa: existe correlação entre o estilo
de vida do líder no ambiente de trabalho e a performance em seus resultados?
Pretende-se realizar uma pesquisa que visa apontar o estilo de vida do líder
no ambiente de trabalho e sua decisão em adquirem mobiliário corporativo com
design conforto e identificar se sua bagagem cultural está relacionada com a
decisão da compra de mobiliários corporativos que sejam com design,
esteticamente agradáveis, ergonômicos e cuidem da saúde do ser humano. Este
trabalho também pretende evidenciar a complexa composição de alguns
mobiliários corporativos, design, como ergonomia, tecnologia, conceitos, matériaprima, mão-de-obra empregada, entre outros, para elucidar sua importância no
desenvolvimento de aspectos ligados ao ser humano.
A motivação para realização desta análise parte do fato de que o
pesquisador, que trabalha há mais de 20 anos no ramo de mobiliário corporativo,
verificou inúmeros casos de pessoas que adquirem produtos de baixa qualidade,
utilizando-se como único critério o menor preço, e acabam por despender tempo e
dinheiro em constantes manutenções e ajustes, além de favorecer o
desenvolvimento de problemas ligados à saúde física de seus usuários com o
desconforto e possíveis reclamatórias trabalhistas. Igualmente, este trabalho quer
ampliar a consciência das pessoas para o fato de que o estilo de vida do líder
favorece o desenvolvimento profissional do ser humano e o ambiente de trabalho,
pois conforto, qualidade, saúde e bem-estar são requisitos para a realização de uma
estimulante busca pela qualificação de cada indivíduo, fazendo com que as pessoas
apresentem um resultado melhor para as empresas tornando-as mais competitivas.
Do ponto de vista da revisão da literatura, não encontramos estudos que
permitam estabelecer as relações entre a personalidade do líder e as características
ergonômicas do ambiente de trabalho de seu business e a satisfação dos
colaboradores. Os principais estudos a respeito dos aspectos ergonômicos quando
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se referem as características psicológicas referem-se a questão da qualidade de vida
ou ainda ao estresse. Essa pesquisa portanto, se coloca como contra-ponto as
demais pesquisas que estudam a relação entre aspectos psicológicos e ergonômicos
no ambiente de trabalho, visto que, parte dos pressupostos da novidade científica
da ciência Ontopsicológica. No contexto da pesquisa, consideramos fundamental a
premissa desenvolvida por Meneghetti (2010; 2013a) a respeito da psicologia do
líder ser a primeira intencionalidade e portanto aquela estruturante fundamental do
conjunto do que se define por “semiótica ambiental ergonômica” em toda a
organização. Além de tudo, fundamental é considerar na pesquisa as descobertas
científicas da ciência Ontopsicológica, ou seja, a realidade do campo semântico, o
critério ético do ser humano – o Em Si ôntico – e, o filtro desorganizador dos
processos psíquicos do ser humano, o monitor de deflexão. Por isso, essa pesquisa
distingue-se das demais porque considera que o ambiente é já projeção fenomênica
de uma mente que o arquiteta, o líder.

2.2 ESCOPO E TAREFAS DA PESQUISA
Buscamos explicitar se as características psicológicas do líder possui
relação com a satisfação dos colaboradores em relação as características
ergonômicas ou não do ambiente corporativo. De modo mais específico iremos
investigar a correlação das particularidades pessoais do líder com os fatores do
meio profissional que interferem sobre o clima psicológico da organização.
PROBLEMA DE PESQUISA
Existem correlações entre a percepção do líder, dos colaboradores do grupo
A e B em relação aos aspectos ergonômicos no que se refere ao conforto
psicológico e a eficiência no trabalho?
OBJETIVOS
1. Individuar as percepções dos líderes em relação ao ambiente de trabalho
que interferem sobre o clima psicológico da organização e na eficiência do
trabalho.
2. Distinguir se existe diferenças significativas em relação a percepção do
ambiente ergonômico corporativo entre os colaboradores do grupo A e B.
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3. Verificar se existe correlação entre os cinco grande fatores de
personalidade e a visão dos líderes em relação ao ambiente ergonomicamente
adequado com as visões dos colaboradores A e B.
2.3 HIPÓTESE E OBJETO DA PESQUISA
Hipótese Principal

Existem correlações entre a percepção do líder, dos colaboradores do grupo A
e B em relação aos aspectos ergonômicos no que se refere ao conforto psicológico e a
eficiência no trabalho.

Hipóteses secundárias
1. Os três grupos - líderes e colaboradores do grupo A (trabalham em
empresas ergonômicas) e B (trabalham em empresas não ergonômicas) distinguem se a sua empresa possuem ou não possuem cuidados ergonômicos;
2. Existe a maior aproximação na identificação de variáveis que interferem
no clima psicológico da organização e na eficiência do trabalho entre o líder e os
colaboradores do grupo A que do B;
3. Existe diferenças significativas entre os colaboradores do grupo A e B em
relação a influência do ambiente ergonomicamente projetado em relação ao
conforto psicológico e a eficiência no trabalho.

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
A pesquisa foi desenvolvida com líderes de pequenas, médias e grandes
empresas – além de profissionais liberais, colaboradores de duas empresas que
possuem e que não possuem mobiliários ergonómicos e, empresários, conforme o
especificado no Quadro 1.
Quadro 1: Amostra da Pesquisa
DESCRIÇÃO

GRUPO

N
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Colaboradores Empresa A (Ergonômico)

A

40

Colaboradores Empresa B (Não Ergonômica)

B

63

Empresários

C

20

Total

123

Fonte: Autor (2014)

Podemos perceber no Gráfico 1 que para o Grupo A, ou seja, dos 40
funcionários da empresa que possui o mobiliário corporativo ergonômico, 27 (67,5%)
são do sexo masculino e 13 (32,5%) são do sexo feminino.
Em relação a idade, 23 (57,5%) possui entre 21 a 30 anos, portanto, a maioria
da amostra pode ser considerada jovem; 11 (27,5%) colaboradores possui idade entre
21 a 40 anos; 5 (12,5%) dos colaboradores possui idade de 41 a 50 anos e, 1 (2,5%)
não respondeu. Em relação ao estado civil, 23 (57,5%) são solteiros; 14 (35%) são
casados; 2 (5%) assinalaram a opção outro e 1 (2,5%) é separado.
Em relação ao grau de instrução da amostra dos colaboradores da empresa A,
podemos observar que 17 (42,5%) possuem ensino superior incompleto; 9 (22,5%)
possuem ensino superior completo e, o mesmo percentual possui pós-graduação; 3
(7,5%) deles possui o primário incompleto e, 1 (2,5%) possui o segundo grau
incompleto e o mesmo índice possui o segundo grau completo.
Em relação a função ocupada dentro da empresa, podemos observar que 13
(32,5%) possui a função no suporte da empresa; 10 (25%) está no setor comercial da
empresa; 7 (17,5%) são recepcionistas; 5 (12,5%) são supervisores/consultores; 3
(7,5%) são do setor administrativo; 2 (5%) são analistas.
Em relação ao tempo que trabalha na empresa 10 (25%) trabalha a meio ano; 7
(17,5%) trabalha de um a dois anos; 5 (12,5%) trabalha de três a cinco anos; 3 (7,5%)
trabalha de meio ano a um ano e, 2 (5%) trabalha de dois a três anos. Isso quer dizer
que a maior parte da amostra desse grupo possui pouco tempo de experiência nessa
empresa.
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Frequência
Porcentual

!
Gráfico 1 – Grupo A – 40 colaboradores
Fonte: Pesquisa 2014
Legenda

IDADE

que

ESTADO
CIVIL

GRAU DE
INSTRUÇÃO

FUNÇÃO QUE
EXERCE
DENTRO DA
EMPRESA

TEMPO
QUETRABALHA
NA EMPRESA

0 - Não
respondeu

1 -Primário
incompleto

1 - até 20
anos

1 - Solteiro(a)

2 - Primário Completo 2 -administrador/
auxiliar
administrativo

2 - Entre meio e
um ano

2 - de 21 a
30 anos

2 - Casado(a)

3 - Segundo G.
Incompleto

3 - recepcionista

3 - De um a dois
anos

3 - de 31 a
40 anos

3 - Viúvo(a)

4 - Segundo G.
Completo

4 - Analista

4 - De dois a três
anos

1 - Comercial

1 - Menos de
meio ano
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4 - de 41 a
50 anos

4 - Separado (a)

5 - Ensino Superior
Incompleto

5 – Supervisor/
consultor

5 - De três a
cinco anos

5 - Outro

6 - Ensino Superior
Completo

6 - Suporte

6 - Mais de cinco
anos

7 – Pós-Graduação

Em relação ao Grupo B, do total de 40 colaboradores, podemos perceber no
Gráfico 2 da empresa que não possui o mobiliário corporativo ergonômico, 15
(22,7%) são do sexo masculino e 51 (77,3%) são do sexo feminino.
Em relação a idade, 25 (37,9%) possui entre 21 a 30 anos, portanto, a maioria
da amostra pode ser considerada jovem; 17 (25,8%) colaboradores possui idade entre
41 a 50 anos; 11 (16,7%) dos colaboradores possui idade de até 20 anos e, 8 (12,5%)
dos colaboradores possui idade de 41 a 50 anos. Em relação ao estado civil, 46
(69,7%) são solteiros; 11 (16,7%) são casados; 2 (3%) não responderam nenhuma
opção e 5 (7,6%) é separado.
Em relação ao grau de instrução da amostra dos colaboradores da empresa B,
podemos observar que 35 (53%) possuem ensino superior incompleto; 18 (27,3%)
possuem superior completo e; 5 (7,6%) deles possui o primário completo e, 3 (4,5%)
possuem o primário incompleto e 2 (3%) possuem pós graduação.
Em relação a função ocupada dentro da empresa, podemos observar que 28
(42,4%) possui a função de atendente; 22 (33,3%) são operadores; 8 (12,1%) possui
função administrativa; 3 (4,5%) são supervisores e 3 (4,5%) são monitores.
Em relação ao tempo que trabalha na empresa 29 (43,9%) trabalha a meio ano;
17 (25,8%) trabalha de um a dois anos; 10 (15,2%) trabalha de três a cinco anos; 6
(9,1%) trabalha de meio ano a um ano e, 4 (6,1%) trabalha de dois a três anos. Isso
quer dizer que a maior parte da amostra desse grupo possui pouco tempo de
experiência nessa empresa.
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Frequência
Porcentual

!
Gráfico 2 – Grupo B – 63 colaboradores
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Fonte: Pesquisa 2014
Legenda

IDADE

que

ESTADO
CIVIL

GRAU DE
INSTRUÇÃO

0 - Não
respondeu

1 -Primário
incompleto

1 - até 20
anos

1 - Solteiro(a)

2 - Primário Completo

2 - de 21 a
30 anos

2 - Casado(a)

3 - de 31 a
40 anos

3 - Viúvo(a)

4 - de 41 a
50 anos

4 - Separado (a)
5 - Outro

FUNÇÃO QUE
EXERCE
DENTRO DA
EMPRESA

TEMPO
QUETRABALHA
NA EMPRESA

1 – Operador

1 - Menos de
meio ano

2 -Supervisor

2 - Entre meio e
um ano

3 - Segundo G.
Incompleto

3 - Monitor

3 - De um a dois
anos

4 - Segundo G.
Completo

4 - atendente

4 - De dois a três
anos

5 - Ensino Superior
Incompleto

5–

5 - De três a
cinco anos

6 - Ensino Superior
Completo

6-

6 - Mais de cinco
anos

Podemos perceber no Gráfico 3 que para o Grupo C, ou seja, dos 20
empresários, 16 (84,2%) são do sexo masculino e 3 (15,8%) são do sexo feminino.
Em relação a idade, 8 (42,1%) possui mais de 51 anos, portanto; 6 (31,6%)
colaboradores possui idade entre 41 á 50 anos; 4 (21,1%) dos colaboradores possui
idade entre 31 á 40 anos e, 1 (5,3%) não respondeu.
Em relação ao estado civil, 8 (42,1%) são separados(as) / divorciados(as); 8
(42,1%) são casados; 1 (5,3%) assinalaram a opção outro; 1 (5,3%) são solteiros e 1
(5,3%) não responderam.
Em relação ao grau de instrução da amostra dos colaboradores da empresa C,
podemos observar que 11 (57,9%) possuem pós graduação; 2 (10,5%) assinalaram
outros; 2 (10,5%) deles possui ensino superior incompleto; 2 (10,5%) possui primário
incompleto; 1 (5,3%) possui segundo grau completo e 1(5,3%) possui ensino superior
completo.
Em relação a função ocupada dentro da empresa, podemos observar que 11
(57,9%) possui a função de presidente/ diretor; 2 (10,5%)tem a função de vice
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presidente; 1 ( 5,3%) assinalaram outros; 1 (5,3%) assinalaram todas; 1 (5,3%) são
gerentes; 1 (5,3%) possui a função de consultor; 1 (5,3%)

possui a função sócio

gestor e 1 (5,3%) são advogados na empresa.
Em relação ao tempo que trabalha na empresa 18 (94,7%) trabalha a meio ano;
1 (5,3%) trabalha de um a dois anos; Isso quer dizer que a maior parte da amostra
desse grupo possui pouco tempo de experiência nessa empresa.

Porcentual
Frequência

!
Gráfico 3 – Grupo C – 20
Fonte: Pesquisa 2014
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Legenda

IDADE

ESTADO
CIVIL

GRAU DE
INSTRUÇÃO

0 - Não
respondeu

0 - Não
respondeu

1 -Primário
incompleto

1 - até 20
anos

1 - Solteiro(a)

2 - Primário Completo

2 - de 21 a
30 anos

2 - Casado(a)

3 - de 31 a
40 anos

3 - Viúvo(a)

4 - de 41 a
50 anos

FUNÇÃO QUE
EXERCE
DENTRO DA
EMPRESA

TEMPO
QUETRABALHA
NA EMPRESA

1 – Presidente/
Diretor

1 - Menos de
meio ano

2 -Todas

2 - Entre meio e
um ano

3 - Segundo G.
Incompleto

3 - Gerente

3 - De um a dois
anos

4 - Segundo G.
Completo

4 – Vice-Presidente

4 - De dois a três
anos

4 - Separado (a)

5 - Ensino Superior
Incompleto

5 – Supervisor/
consultor

5 - De três a
cinco anos

5 - Outro

6 - Ensino Superior
Completo

6 – Socio

6 - Mais de cinco
anos

2.5 PROCEDIMENTO DA PESQUISA
A primeira fase da realização desta pesquisa deu-se por ocasião do MBA –
Business Intuition da Faculdade Antonio Meneghetti no Brasil, no qual, realizamos
uma pesquisa que fez a correlação entre a cultura humanista do líder e a utilização
de mobiliário ergonômico. Tendo encontrado nela correlações positivas passamos
agora a aprofundar nossos estudos nessa mesma direção. Na segunda etapa de
pesquisa desenvolvemos um novo instrumento de coleta de dados o qual o
denominamos de questionário do autor, o qual, buscou avaliar hipóteses que se
referem a identificação dos colaboradores com um ambiente de trabalho
ergonomicamente saudável e outro embora não ergonômico, que tivesse condições
ambientais dentro de um padrão de normalidade.
As variáveis que mensuramos no questionário do autor aplicado a todos os
pesquisados foram: a) identificação dos pesquisados com o ambiente
ergonomicamente correto ou não; b) relação entre o ambiente ergonomicamente
correto e o clima psicológico dos colaboradores; c) relação entre o ambiente
ergonomicamente correto e a produtividade no trabalho; d) tempo livre e estilo de
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vida dos pesquisados; e) mericismo cotidiano; f) estilo de díade no trabalho; g)
grau de envolvimento com o cliente e a sua satisfação.
Além da aplicação deste questionário do autor nós aplicamos o teste do
BIG 5 para avaliar os cinco grandes fatores orientadores da personalidade das
pessoas.
Para a realização da pesquisa entrou-se em contato inicialmente com os
líderes e estes foram imediatamente convidados para participarem da pesquisa.
Depois do aceite, alguns deles, os quais eram empresários que possuíam o cuidado
com os aspectos ergonômicos e aqueles que não possuem, passamos a solicitar a
permissão para poder aplicar em suas organizações, com seus colaboradores.
Embora tenhamos tido problemas com o atraso e envio dos questionários pelos
pesquisado, nos colocamos a fazer o passo seguinte, aplicar o BIG5 e o diferencial
semântico.
2.6 MÉTODOS E PROGRAMA DA PESQUISA
Do ponto de vista da investigação, esta é uma pesquisa exploratória-descritiva
de campo. A pesquisa exploratória se caracteriza por conhecer um campo o qual ainda
tem poucos estudos realizados. A importância deste tipo de pesquisa decorre de sua
utilidade para estudos posteriores na medida em que construindo um percurso
investigativo e adquirindo um volume de informações pode posteriormente dedicar-se
a abertura de novas temáticas que não são possíveis de se confrontar no recorte inicial
realizado na pesquisa exploratória. Como o próprio nome diz, a exploração dos dados
se faz tendo em vista a necessidade de empreender estudos sobre as características
psicológicas do líder em relação aos aspectos ergonomicos no ambiente de trabalho e
o clima psicológico dos colaboradores na organização.
A forma da coleta de dados foi com fontes primárias, ou seja, junto as pessoas,
realizando inicialmente o contato inicial, seu consentimento e, posteriormente
entregando o
Esta pesquisa estabelece a relação com os dados quantitativos e tratados
analiticamente. “É correto afirmar que a maior parte da pesquisa quantitativa está
centrada ao redor do levantamento de dados (survey) e de questionários, apoiada pelo
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SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e pelo SAS (Statistics for Social
Sciences) como programas padrões de análise estatística”. (BAUER, 2007, p. 23)49 .
Essa pesquisa utilizou instrumentos complementares para a coleta dos dados:
questionário de questões abertas e fechadas (suporte de fotos), testes estandartizados
BIG5 e diferencial semântico. Os questionários, geralmente, são vistos como menos
dispendiosos, uma vez que podem ser enviados e recolhidos sem a necessidade de um
encontro, uma conversa, e podem ser aplicados a um grande volume de pessoas
simultaneamente. Ele também evita a impressão pessoal do entrevistador, ou sua
influência direta sobre quem o está respondendo, revelando mais segurança e
autonomia a quem o responde, “e, com isto, se sentirem mais à vontade para expressar
pontos de vista que temam colocá-los em situação problemática ou que julguem não
ter aprovação” (KIDDER et. al., 1987, p. 17)50 . O Questionário, constituído de 15
questões abertas e fechadas foi respondido por todos os participantes da pesquisa. O
objetivo do Questionário do Autor nessa pesquisa foi levantar informações a respeito
de grandes temas:
A) percepção do ambiente ergnonômico no contexto do trabalho;
B) elementos do ambiente de trabalho e influência no clima psicológico da
empresa;
C) ambiente ergonômico e eficácia no trabalho
D) mericismo cotidiano do líder e ambiente ergonômico da empresa
E) estilo de díade nas relações interpessoais e o saber servir.
A análise estatística foi inicialmente realizada por meio das principais medidas
descritivas como média, desvio padrão e proporção, de acordo com a variável
considerada. Estes resultados são apresentados em imagens e figuras. Aplicou-se
algumas técnicas de estatística multivariada, nas quais as variáveis originais são
analisadas simultaneamente. Corbetta (2002) salienta que tal análise é feita sobre uma
matriz de dados a qual se estabelece uma unidade de análise.
- Estatísticas descritivas básicas (médias) e análise de frequência
49

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som. Um
manual Prático. Tradução Pedrinho A. Guareschi. 6a. ed. Petropolis, RJ: Vozes, 2007.
50

KIDDER, Louise H. (org.). Métodos de pesquisa nas relações sociais. Medidas de Pesquisa em
Ciências Sociais. Vol. 2. São Paulo: E.P.U., 1987.
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- Análise comparativa (para identificar diferenças estatisticamente
significativas nas variáveis dimensionais foi usado o critério Mann-Whitney, QuiQuadrado, Kruscal-Wallis
- Análise de correlação R-Spearman
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3 AMBIENTE DE TRABALHO, EFICIÊNCIA E CLIMA
PSICOLÓGICO

Esse capítulo é dedicado a análise dos dados coletados na pesquisa empírica a
fim de analisar se as hipóteses podem ser sustentadas e que outras importantes
relações podem ser construídas a partir do que o material coletado e da análise
estatística nos permite inferir.

3.1 PERCEPÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DOS GRUPOS
Da análise da estatística básica podemos perceber no Gráfico 4 que tanto os
componentes dos grupos A (97,4%), B (80%) e C (93,8%) identificaram que o
ambiente um o qual, com imagens, reproduziu um contexto organizacional que reflete
cuidados ergonômicos é o mais próximo do ambiente de seu trabalho. Apesar dos três
grupos apresentarem elevado percentual, o grupo B, que é aquele grupo formado por
colaboradores que em sua empresa não possui conforto ergonômico identificaram-se
menos que os dois outros grupos de colaboradores e líderes que trabalham em
organizações com conforto ergonômico. No teste do Qui-quadrado de Pearson
encontramos o valor de 7,434a com diferença 2 e sigma assintótico de 0,024 para os
dois lados, sendo que para as 2 células (33,3%) o valor esperado é menor do que 5 e a
contagem mínima esperada é 2,00.
Importante salientar que, apesar do grupo B não trabalhar em ambientes com
cuidados ergonômicos, a sua percepção em relação ao ambiente de trabalho é positiva,
o que pode significar que, apesar do ambiente não ser ergonomicamente correto ele
não possui tantos desvios e faz com que a percepção destes colaboradores estivessem
satisfeitos com o ambiente de trabalho em que atualmente estão inseridos.
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Total

!
Gráfico 4 – Conforto ergonômico
Fonte: Pesquisa 2014

Em relação as cores, todos os grupos (97,4% do grupo A, 74,2% do grupo B
e, 100% do grupo C) identificam que, no ambiente em que trabalham estão mais
próximos do ambiente ergonômico do que não ergonômico. No teste do Qui-quadrado
de Pearson encontramos o valor de 13,898a com diferença 2 e sigma assintótico de
0,001 para os dois lados. Nesse cálculo 1 células (16,7%) espera a contagem menor
do que 5 e a contagem mínima esperada é 2,36.

1

2

Total

!
Gráfico 5 – Cores
Fonte: Pesquisa 2014

Em relação ao conforto visual, também todos os grupos concordam que seu
ambiente de trabalho seja mais próximo do ambiente ergonomicamente projetado. O
grupo com maior identificação foi o grupo A (trabalha em ambiente com conforto
ergonômico) com 100%, seguindo do grupo C com 94,4% e, por fim o grupo B com

!49

78,1% (que não trabalha em ambiente projetado ergonomicamente). No teste do Quiquadrado de Pearson essa variável para todos os grupos obteve o valor de 11,813a
com diferença 2 e sigma assintótico de 0,003 para os dois lados, sendo que a razão de
verossimilhança obteve um valor de 15,989 com diferença de 2. Nesta variável 2
células (33,3%) esperam contagem menor do que 5 e a contagem mínima esperada é
2,21. Portanto, foi uma variável que demonstrou-se estatisticamente significativa.

1

2

Total

!
Gráfico 6 – Conforto Visual
Fonte: Pesquisa 2014

Todos os grupos também identificaram que as fotos relativas ao ambiente de
trabalho ergonômico são aquelas que refletem a maior semelhança com a
organização de seu ambiente de trabalho. Do grupo A 100% houve o maior índice de
concordância, seguido pelos grupos B e C que obtiveram o mesmo porcentual de
concordância, ou seja, 83,3% dos componentes de cada um dos grupos. No teste de
Qui-quadrado de Pearson o valor calculado foi 7,515a com diferença de 2 e com
sigma assintótico de 0,023 para os dois lados, sendo que a razão de verossimilhança
obteve um valor de 11,736 com diferença de 2. Na variável em questão, 2 células
(33,3%) esperam contagem menor do que 5. A contagem mínima esperada é 2,03.
Portanto, foi uma variável que demonstrou-se estatisticamente significativa.
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Gráfico 7 – Organização
Fonte: Pesquisa 2014

Do ponto de vista da significância da variável iluminação, encontrou-se
igualmente compatibilidade nos valores do Qui-quadrado de Pearson 6,520a com
diferença de 2 e com sigma assintótico de 0,038 para os dois lados, sendo que a razão
de verossimilhança obteve um valor de 9,281 com diferença de 2 e sigma assintótico
de 0,10. Neste cálculo 2 células (33,3%) esperam contagem menor do que 5. A
contagem mínima esperada é 2,03. Portanto, foi uma variável que demonstrou-se
estatisticamente significativa. Essa variável obteve alto índice de indicação como
sendo também presente nos seus ambientes cotidianos de trabalho. Todos os grupos a
identificaram como presentes em seu trabalho. O grupo A 100% dos componentes
indicaram, 86,4% dos componentes do grupo B e 94,7% dos componentes do grupo
C, com iluminação.
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Gráfico 8 – Iluminação
Fonte: Pesquisa 2014

A variável design também foi identificada pelos três grupos como aquela
presente em seus ambientes de trabalho sendo indicada por: 100% dos componentes
do grupo A, 83,1% dos componentes do grupo B, e 86,7% dos componentes do grupo
C. No cálculo do Qui-quadrado de Pearson o valor foi de 7,452a com diferença de 2 e
com sigma assintótico de 0,024 para os dois lados, sendo que a razão de
verossimilhança obteve um valor de 11,437 com diferença de 2 e sigma assintótico de
0,03. Em relação a essa variável 2 células (33,3%) esperam contagem menor do que 5.
A contagem mínima esperada é 1,63. Portanto, foi uma variável que se demonstrou
estatisticamente significativa.

1

2

Total
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Gráfico 9 – Design
Fonte: Pesquisa 2014

Dentre os pesquisados dos três grupos houve uma concordância em que o seu
ambiente de trabalho os faz ter desejo de manter-se lá. Do grupo A 100% dos
componentes assinalaram essa opção, assim como 87,9% dos componentes do grupo
B e 93% dos componentes do grupo C. No cálculo do Qui-quadrado de Pearson o
valor foi de 5,195a com diferença de 2 e com sigma assintótico de 0,074 para os dois
lados, sendo que a razão de verossimilhança obteve um valor de 7,487com diferença
de 2 e sigma assintótico de 0,24. Nesta variável, 3 células (50,0%) esperam contagem
menor do que 5 e a contagem mínima esperada é 1,26. Portanto, foi uma variável que
se demonstrou estatisticamente significativa.
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Gráfico 10 – Mobiliário e layout do escritório promove desejo de manter-se no ambiente de
trabalho
Fonte: Pesquisa 2014

3.2 RELAÇÃO ENTRE O CONFORTO PSICOLÓGICO NO AMBIENTE DE
TRABALHO E A EFICIÊNCIA NO TRABALHO
A fim de determinar se existem diferenças na distribuição dos dados ente os
grupos pesquisados A, B e C aplicamos o teste de Kruscal-Wallis e obtivemos os
seguintes resultados, conforme o Quadro 2

Idade

Máximo_Grau_de_Instrução

,000

,000

Tempo_de_trabalho_na_empresa
,000

Quadro 2 - Kruskal-Wallis Test ABC
Fonte: pesquisa 2014.

Ou seja, os grupos diferem-se em relação à idade, grau de instrução e tempo
de trabalho na empresa.
No teste de Mann-Whitney em relação aos grupos A e B (respectivamente,
colaboradores de empresas com cuidados ergonômicos e não ergonômicos),
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encontramos que os dois grupos diferem-se em relação as variáveis que dizem
respeito à eficiência no trabalho, conforme o Quadro 3:

ET

ET
Aromas

ET

Limpeza e
higienização

,001

ET

Conforto
Layout
acústico

,000

,038

,005

ET

ET

Design Cores
,051

,040

ET

ET

Conforto
_visual

Mobili
ário

,007

,030

Quadro 3: Mann-Whitney Test AB
Fonte: pesquisa 2014.

Após aplicado o teste de Mann-Whitney em relação aos grupos A e C,
podemos concluir que os grupos distinguem-se

Idad Máximo_Grau_de_Instruçã Tempo_de_trabalho_na_empres
e
o
a
,000

,042

,000

ET_Cores
,019

Quadro 4: Mann-Whitney Test A e C
Fonte: pesquisa 2014

E, por fim, no teste de Mann-Whitney em relação aos grupos B e C conclui-se
que estes se distinguem em relação as variáveis expressas no quadro 4.

Idad
e

Máximo Grau de
Instrução

,000

,000

Tempo de trabalho
na empresa
,000

ET
Conforto ergonômico de seu
corpo
,021

Quadro 5: Mann-Whitney Test A e C
Fonte: pesquisa 2014

Também quando realizado o cálculo do Qui-quadrado de Pearsons
considerando o conforto psicológico em relação ao ambiente de trabalho para os
grupos A, B e C não houveram valores estatisticamente significativos entre as

!54

variáveis. Mas encontramos grau de significância estatística para os dados que
referem-se à eficiência no trabalho a seguir descritas.
Algumas variáveis ergonômicas foram testadas em relação ao seu grau de
importância (muito importante, importante, pouco importante, nada importante)
atingimento das metas ou eficácia de seu trabalho no sentido de revelar a identidade
com o produto ou serviço que a empresa vende. Foram encontradas as correlações
significativas que seguem analisadas em relação ao teste do Qui-quadrado de Pearson.
No grupo A 47,5% dos pesquisados consideraram o Aromas em relação a
eficiência no trabalho como importante e 47% do grupo B. No grupo C 42,1% das
pessoas consideram o Aromas muito importante. No cálculo do Qui-quadrado 8
células (53,3%) esperam contagem menor do que 5 e a contagem mínima esperada é
0,76. Sendo que o valor calculado do qui-quadrado foi de 20,885a com diferença de 8
e com sigma assintótico de ,007 e a razão de verossimilhança de 20,760 com
diferença de 8 e valor de 0,08.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Total

!
Gráfico 11 – Eficiência no trabalho X aromas
Fonte: Pesquisa 2014

Analisando a variável limpeza e higienização do ambiente e a eficiência no
trabalho com a eficiência no trabalho, em todos os grupos o maior número de
respostas foi indicado o grau importante: no grupo A, 45%, grupo B 86,4% e grupo C
57,9%. No cálculo 6 células (50,0%) esperam contagem menor do que 5 e a contagem
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mínima esperada é 0,30. O valor calculado do Qui-quadrado foi de 24,292a com
diferença de 6 e com sigma assintótico de 0,00 e a razão de verossimilhança de 26,466
com diferença de 6 e valor de 0,00. Portanto, essa foi uma variável estatisticamente
significativa.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Total

!
Gráfico 11 – Eficiência no trabalho X limpeza e higienização
Fonte: Pesquisa 2014.

Na análise da variável do layout em relação ao atingimento das metas ou
eficácia no trabalho pode-se observar que 8 células (53,3%) esperam contagem menor
do que 5 e a contagem mínima esperada é ,30. E, no valor do Qui-quadrado de
Pearson o valor foi de 14,735a com diferença de 8 e com 0,065 de sigma assintótico e, a
razão de verossimilhança foi de 15,853 com diferença de 8 e com 0,045 de sigma assintótico.
E, em relação ao grau de importância o grupo B considera essa variável muito importante,
sendo que 53% a identificou assim e os grupos A e C consideram mais essa variável
importante, sendo 57,5% para o grupo A e 57,9% para o grupo C, como podemos observar no
Gráfico 12.
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Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Total

!
Gráfico 12 – Eficiência no trabalho X layout
Fonte: Pesquisa 2014.

O conforto visual demonstrou-se ser uma variável que intervém na relação de
eficiência do trabalho. No cálculo do Qui-quadrado de Pearson o valor calculado foi
de 15,824a com diferença de 8 e com 0,045 de sigma assintótico sendo a razão de
verossimilhança de 15,098 com valor de 0,000. E, conforme o Gráfico 13, os grupos
B e C consideraram predominantemente essa variável como muito importante com
57,6% e 47,4% respectivamente e, o grupo A considerou importante com 62,5%.
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Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Total

!
Gráfico 13 – Eficiência no trabalho X conforto visual
Fonte: Pesquisa 2014.

3.3 ANÁLISE NÃO PARAMÉTRICA DE WICOXON-MANN-WHITENEY:
CONFORTO PSICOLÓGICO E EFICIÊNCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Para verificar o grau de significância ao comparar as médias das variáveis
aplicou-se o teste não paramétrico de Wicoxon-Mann-Whiteney. Nesse teste foram
observados os seguintes comportamentos entre as variáveis e grupos analisados em
relação ao conforto psicológico e a eficiência no trabalho. E, as variáveis a seguir
nominadas não possuem relevância uma vez que p = 0.025 < menor e maior < α=
0.05, portanto, essas correlações são rejeitadas.
No Quadro 2 podemos observar o conjunto de tais variáveis. A variável aroma
em relação a interferência dessa variável que para a o conforto psicológico obteve
3,30 de média para um número de 37, sendo o desvio padrão de 0,074 e o erro padrão
da média de 0,122 e variável assintótica de 0,000 para os dois lados, sendo que esta
variável não demonstra ser estatisticamente significativa.
E, a variável eficiência no trabalho com média de 2,59 com número de 37 e
desvio padrão de 1,166 e de erro da média de 0,192. Portanto, não houve grau de
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significância para essas duas variáveis sendo que o valor foi de 0,00 para o sigma
assintótico nos dois lados, o que demonstra não possuir grau de significância.
Encontramos as médias e os desvios padrões para a comparação entre as
médias do conforto psicológico e eficiência no trabalho em relação à climatização.
Observa-se que ambas as médias são muito semelhantes, ou seja, para o conforto
psicológico temos 3,80 enquanto para a eficiência no trabalho temos 3,6. Ou seja,
aplicando o teste de Wicoxon-Mann-Whiteney percebemos que não houve diferença
estatisticamente significativa pois o valor foi de 0,005.
Analisando o teste de Wicoxon-Mann-Whiteney percebemos que a variável
limpeza e higienização também não obteve diferença estatística em relação a média
dos dois lados. As médias obtidas foram de 3,93 para conforto psicológico e eficiência
no trabalho de 3,18 obtendo o valor do sigma assintótico 0,00 de forma que a variável
não obteve grau de significância.
A variável conforto ergonômico de seu corpo também foi uma variável que
não obteve significância estatística, ou seja, possui no teste de Wicoxon-MannWhiteney respectivamente para 3,8 e 3,60 sendo que o valor do sigma assintótico de
0,168, ou seja, não obteve diferença estatística.
O layout foi uma variável que também não obteve grau de significância pois o
seu sigma assintótico foi de 0,003, sendo calculado com uma média de 3,35 em
relação ao conforto psicológico e 2,75 (desvio padrão de 0,770) da eficiência no
trabalho (desvio padrão de 0,196).
Também a organização e o design obtiveram respectivamente o valor do
sigma assintótico de 0,007 e 0,00, ambas as variáveis portanto não são significativas.
Também as variáveis cores e iluminação não são significativas conforme o teste de
Wicoxon-Mann-Whiteney pois ambas ficaram com valores de sigma assintótico de
0,13 e 0,11 respectivamente.

GRUPO A – VARIÁVEIS

VALORES WILCOXON

ET_Aromas - CP_Aromas

,000

ET_Climatização - CP_Climatização

,005
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ET_Limpeza_e_higienização CP_Limpeza_e_higienização

,000

ET_Conforto_ergonomico_de_seu_corpo
CP_Conforto_ergonomico_de_seu_corpo

,052

ET_Layout - CP_Layout

,003

ET_Organização - CP_Organização

,007

ET_Design - CP_Design

,000

ET_Cores - CP_Cores

,013

ET_Iluminação - CP_Iluminação

,011

Quadro 2 – Grupo A: todas variáveis
Fonte: Pesquisa 2014.

No grupo B foi aplicados o teste não paramétrico de Wicoxon-Mann-Whiteney
duas variáveis podem ser consideradas não significativas: a correlação entre clima
psicológico e aroma, com o sigma assintótico 0,33 e climatização com 0,39.
O grupo C foi aplicados o teste não paramétrico de Wicoxon-Mann-Whiteney
o qual também não confirmou a relação entre as variáveis de conforto psicológica e
eficiência no trabalho: aromas, limpeza e higienização, conforto ergonômico,
design. Correlações para o grupo C.

Variáveis Grupo C

Sig. Assint. (2 caudas)

ET_Aromas - CP_Aromas

,041

ET_Limpeza_e_higienização CP_Limpeza_e_higienização

,025

ET_Conforto_ergonomico_de_seu_corpo CP_Conforto_ergonomico_de_seu_corpo

,046

ET_Design - CP_Design

,026

Quadro 5 – Grupo B: todas variáveis
Fonte: Pesquisa 2014.

3.4 TESTE BIG FIVE
A seguir apresentamos os resultados da análise do Qui-Quadrado de Pearson
em relação ao teste Big Five para os três grupos conforme apresentado no Gráfico 14.
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Os maiores valores, considerados de 1 (menor) e 5 (maior) indicam o grau da
presença ou ausência da característica típica de personalidade. Portanto, em relação a
cada um dos grupos podemos ter o que segue.
Percebemos que o grupo A obteve maiores índices em relação a extroversão,
força, valoração, atividade. O que significa que o grupo é sociável ativo, expressivo,
eficaz, disciplinado, adaptável, eloqüente (extroversão). Também podem ser
considerados muito moralistas no sentido de seguir as condutas sociais e regras. A
outra característica forte do grupo é que possui um traço forte em atividade.
E, as menores médias foram: conscienciosidade e neutoticismo. O que indica
que o grupo A são pessoas que são muito impulsivos e pensam pouco antes de agir,
são descuidadas, desordenadas e não cofiáveis (conscienciosidade). E, a outra
característica, neuroticismo, como deu uma baixa média indica o seu oposto, ou seja,
indivíduos emocionalmente estáveis, calmos e satisfeitos.
Para o grupo B as maiores médias são extroversão, amabilidade, força,
abertura e atividade. A extroversão significa que são indivíduos com o expansivos, ou
seja, fervorosos, laborioso, persuasivo, adaptável, eloqüente. A característica
amabilidade significa que caracterizam-se pela afeição, pessoas amáveis transmitem
confiança e companheirismo às outras pessoas. A característica da abertura está
relacionada com o intelecto, pessoas com abertura são espontâneas e criativas, abertas
a novas experiências.
E, as menores médias são conscienciosidade, neuroticismo e valoração. A
característica de baixa conscienciosidade indica que essas pessoas são descuidadas,
desordenadas e não-confiáveis mas que por sua vez são indivíduos emocionalmente
estáveis, calmos e satisfeitos (neuroticismo).
Para o grupo C as maiores médias foram: amabilidade, atividade, valoração,
força, extroversão. E, as menores médias foram neuroticismo e abertura. A
característica da amabilidade significa que são caracterizam-se através da afeição,
pessoas amáveis transmitem confiança e companheirismo, às demais pessoas.
Caracterizam-se ainda por ser indivíduos extroversos, ou seja, são pessoas que são
expansivos, ou seja, fervorosos, laborioso, persuasivo, adaptável, eloqüente.
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Como apresentam baixa média em neuroticismo significa que são indivíduos
emocionalmente estáveis, calmos e satisfeitos. Ainda apresentam baixa média em
abertura, o que significa baixa abertura significa superficialidade e simplicidade.

BIG FIVE

Grupo = A (40)

Grupo = B (66)

Grupo = C (19)

Média

Desvio
padrão

Extroversão

22,40

4,500
alto

22,67

4,655

23,00

4,190

Conscienciosidad
e

30,90

2,550

29,44

3,583

28,42

4,299

Amabilidade

35,75

3,365

35,61

4,019

34,68

5,478

Neuroticismo

23,13

2,681

24,14

3,215

22,63

2,499

Abertura

31,93

3,970

30,85

5,413

35,11

3,985

Valutazione

11,88

5,506

14,58

3,324

11,05

4,540

Forza

9,98

4,388

8,86

4,810

14,58

4,426

Attivita

6,80

5,085

7,70

5,700

11,79

5,224

Média

Desvio
padrão

Desvio
padrão

Média

N válido (de
lista)

Quadro 6 – Médias e desvios padrões no teste Big Five dos Grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Gráfico 14 – Big Five média e desvio padrão para os grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Em relação ao cálculo da média e do desvio padrão para os grupos A e B no
Big Five podemos perceber que houve grau de significância de média e o desvio
padrão em relação aos grupos A e B em relação aos traços de conscienciosidade e
valoração. O que significa que as características que aproximam estes grupos é que
possuem médias baixas o que significa inconseqüencia, impulsiva, indisciplinada,
pouco confiável.
Big Five
Grupo A e B – média e desvio padrão
Conscienciosidade

Valutazione

Grupo

N

Média

Desvio padrão

A

40

30,90

2,550

B

66

29,44

3,583

A

40

11,88

5,506
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Valutazione

B
Gruppo = C Desvio padrão
Gruppo = B Média

66

14,58

Gruppo = C Média
Gruppo = A Desvio padrão

3,324
Gruppo = B Desvio padrão
Gruppo = A Média

Quadro 7 – Big Five média e desvio padrão para os grupos A, B
Fonte: Pesquisa 2014.

Big Five - Grupo A e B
Sig. Assint. (2 caudas)

Conscienciosidade
,026

Valutazione
,024

Quadro 8 – Mann-Whitney Big Five dos Grupos A, B
Fonte: Pesquisa 2014.

Na análise estatística do teste não paramétrico de Mann-Whitney do Big Five
em relação aos grupos A e C obtivemos as seguintes variáveis significativas:
abertura, força e atividade. O que significa que ambos os grupos apresentaram
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baixas médias em relação à abertura, o que significa que se caracterizam por ser
simples, concretas, superficiais, pouco imaginativa, limita-se a copiar. A outra
característica destes dois grupos é que são pessoas que possui capacidade produtiva e
ao mesmo tempo um forte disposição ao trabalho.
N

Média

Desvio padrão

Erro padrão da
média

A

40

31,93

3,970

,628

C

19

35,11

3,985

,914

A

40

9,98

4,388

,694

C

19

14,58

4,426

1,015

A

40

6,80

5,085

,804

C

19

11,79

5,224

1,198

Big Five - Grupos A, C
Abertura

Forza

Attivita

Quadro 9 – Big Five média e desvio padrão para os grupos A, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Big Five - AC

Abertura

Sig. Assint. (2 caudas)

,008

Forza

Attivita

,000

,003

Quadro 10 – Mann-Whitney Big Five dos Grupos A, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Na análise estatística do teste não paramétrico de Mann-Whitney do Big Five
em relação aos grupos B e C obtivemos índices significativos em relação as seguintes
variáveis: neuroticismo, abertura, valoração, força, atividade. O neuroticismo e
abertura, referem-se ao nível crônico de ajustamento emocional e instabilidade e aos
comportamentos exploratórios e reconhecimento da importância de ter novas
experiências, respectivamente. Em relação à abertura podemos dizer que a
característica desses indivíduos é pela busca de caminhos alternativos, pensar em
novas formas e maneiras de enfrentar um desafio. Há prazer em situações novas que
envolvem estratégias ainda não construídas e consolidadas.
N

Média

Desvio
padrão

Erro padrão
da média

B

66

24,14

3,215

,396

C

19

22,63

2,499

,573

Grupo BC

Neuroticismo
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Abertura

Valutazione

Forza

Attivita

B

66

30,85

5,413

,666

C

19

35,11

3,985

,914

B

66

14,58

3,324

,409

C

19

11,05

4,540

1,041

B

66

8,86

4,810

,592

C

19

14,58

4,426

1,015

B

66

7,70

5,700

,702

C

19

11,79

5,224

1,198

Quadro 11 – Big Five média e desvio padrão para os grupos B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Mann-Whitney B C

Neuroticism
o

Sig. Assint. (2 caudas)

,042

Abertura Valutazione Forza Attivita
,002

,001

,000

,010

Quadro 12 – Mann-Whitney Big Five dos Grupos B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

3.5 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO
Neste subcapítulo vamos analisar algumas das correlações estatisticamente
significativas conforme R-Spearman. Como trabalhamos com muitas variáveis
simultaneamente, foram encontradas muitas correlações as quais não são todas
exploradas na análise mas compõe os apêndices deste trabalho.
A primeira correlação encontrada foi ente conforto psicológico do design para
os grupos:
Grupo A: conforto psicológico para as cores (,761**)
Grupo B: não houve correlações nesta variável;
Grupo C: conforto psicológico para: as cores (,727**) e mobiliário (,976**).
E, eficiência no trabalho para: os aromas (,780**), o design (,810**), as cores (,
719**), o conforto visual (,809**).

ET_Design (,
810**)_GC

ET_Aromas (,

780**)_GC

ET_Cores (,
719**)_GC
ET_Conforto_visual
(,809**)_GC

CP_Design
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CP_Cores
(,761**)_GA
CP_Mobiliário (,
976**)_GC

CP_Cores (,

727**)_GC

Gráfico 15 – R-Spearman correlação conforto psicológico em relação ao design para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Ainda em relação ao design e a eficiência no trabalho houve relação para os
grupos com as seguintes variáveis:
Grupo A: eficiência no trabalho para as cores (,826**);
Grupo B: não houve correlações nesta variável;
Grupo C - conforto psicológico para: o design (,810**), as cores (,735**), o
mobiliário (,786**). Eficiência no trabalho para: os aromas (,878**), as cores (,
762**), o conforto visual (,786**), o mobiliário (,715**).
CP_Cores (,

CP_Design (,
810**)_GC

CP_Mobiliario (,
786**)_GC

735**)_GC

ET_Aromas (,

878**)_GC

ET_Cores (,762**)

ET_Design

ET_Mobiliario (,
715**)_GC
ET_Cores

_GC

ET_Conforto_visual
(,786**)_GC

(,826**)_GA

Gráfico 16 – R-Spearman correlação eficiência no trabalho em relação ao design para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Houve correlação com a variável conforto psicológico de cores para os
seguintes grupos e variáveis:
Grupo A: conforto psicológico para o design (,761**);
Grupo B: eficiência no trabalho para as cores (,744**);
Grupo C: conforto psicológico para layout (,737**), desing (,727**),
mobiliário (,732**). Eficiência no trabalho para os aromas (,705**), cores (,707**), o
conforto visual (,732**).
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CP_Layout (,
737**)_GC

CP_Desing (,
727**)_GC
CP_Mobiliario (,
732**)_GC

ET_Cores (,
744**)_GB

CP_Cores

CP_Design
(,761**)_GA
ET_Design (,
735**)_GC

ET_Cores (,
707**)_GC

ET_Aromas (,
705**)_GC

ET_Conforto_visua
l (,732**)_GC

Gráfico 17 – R-Spearman correlação conforto psicológico em relação as cores para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

A variável cores na eficiência com o trabalho teve correlação para os grupos
A, B e C com as seguintes variáveis:
Grupo A: eficiência no trabalho para o design (,826**);
Grupo B: conforto psicológico para as cores (,744**);
Grupo C- conforto psicológico para aromas (,794**), design (,719**), cores
(,707**), visual (,760**), o mobiliário (,735**). Eficiência no trabalho para os
aromas (,744**), o design (,762**), o conforto visual (,902**), o mobiliário (,918**);

CP_Cores (,
744**)_GB

CP_Aromas (,
794**)_GC
CP_Design (,
719**)_GC

ET_Design
(,826**)_GA
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CP_Mobiliario (,735**)_GC
ET_Cores

CP_Cores (,
707**)_GC

ET_Aromas (,
863**)_GC

CP_Conforto_visual (,
760**)_GC

ET_Design (,
762**)_GC

ET_Conforto_visu
al (,902**)_GC

ET_Mobiliario (,
918**)_GC

Gráfico 18 – R-Spearman correlação eficiência no trabalho em relação as cores para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Outra correlação encontrada foi com a eficiência no trabalho com conforto
visual para os seguintes grupos:
Grupo A: não houve correlações nesta variável;
Grupo B: não houve correlações nesta variável;
Grupo C - conforto psicológico para o design (,809**), cores (,732**),
mobiliário (,820**). Eficiência no trabalho para: os aromas (,883**), o design
786**), cores (,902**) e conforto visual (,803**).

CP_Cores (,732**)
CP_Design (,
809**)_GC

_GC

(,
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CP_Mobiliário (,820**)_GC

ET_Conforto_visu
al

ET_Mobiliário (,
803**)_GC

ET_Aromas (,883**)

_GC

ET_Cores
(,902**)_GC

ET_Design (,786**)

_GC

Gráfico 19 – R-Spearman correlação eficiência no trabalho em relação ao conforto visual
para os grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Foram encontradas a correlação entre a eficiência no trabalho relacionada
com aromas para os seguintes grupos e com as seguintes variáveis:
Grupo A: não houve correlações nesta variável;
Grupo B: conforto psicológico para aromas (,722**);
Grupo C - conforto psicológico para: aromas (,707**), design (,780**), cores
(,705**), mobiliário (,760**). Eficiência no trabalho para: o design (,878**), cores (,
863**), o conforto visual (,883**), mobiliário (,815**);

CP_Design (,
780**)_GC
CP_Aromas (,
707**)_GC
CP_Cores (,705**)_GC
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CP_Mobiliário (,760**)_GC
ET_Aromas

CP_Aromas (,
722**)_GB

ET_Design (,
878**)_GC
ET_Cores (,
863**)_GC

ET_Conforto_visual (,
883**)_GC

ET_Mobiliário (,
815**)_GC

Gráfico 20 – R-Spearman correlação eficiência no trabalho em relação ao aroma para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

Outra correlação encontrada foi o conforto psicológico com o mobiliário
para as seguintes variáveis e grupos:
Grupo A: não houve correlações nesta variável;
Grupo B: não houve correlações nesta variável;
Grupo C: conforto psicológico para o design (,976**) e cores (,732**),
eficiência no trabalho para aromas (,760**), o design (,786**), para cores (,735**) e,
conforto visual (,820**);

ET_Design (,
786**)_GC

ET_Cores (,
735**)_GC
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ET_Conforto_visual (,
820**)_GC

ET_Aromas (,
760**)_GC

CP_Mobiliário

CP_Design (,
976**)_GC

CP_Cores (,
732**)_GC

Gráfico 21 – R-Spearman correlação conforto psicológico em relação ao mobiliário para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

E, por fim, outra correlação encontrada foi a eficiência no trabalho em
relação ao mobiliário para os seguintes grupos e variáveis:
Grupo A: eficiência no trabalho para layout (,723**)
Grupo B: não houve correlações nesta variável;
Grupo C: conforto psicológico para aromas (,804**), eficiência no trabalho
para aromas (,815**), eficiência no trabalho para limpeza e higienização (,792**),
conforto acústico (,720**), design (,715**), cores (,918**) e

conforto visual (,

803**).

ET_Layout
(,723**)_GA
ET_Design (,
715**)_GC

CP_Aromas (,
804**)

_GC
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ET_Conforto_visual
(,803**)_GC

ET_Mobiliário

ET_Cores (,918**)

_GC

ET_Aromas (,
815**)_GC

ET_Conforto_acustico (,
720**)_GC

ET_Limpeza_e_higie
nizaçao (,792**)_GC

Gráfico 22 – R-Spearman correlação eficiência no trabalho em relação ao mobiliário para os
grupos A, B, C
Fonte: Pesquisa 2014.

!72

CONCLUSÃO

A pesquisa partiu da problemática de que existe correlação entre as
particularidades pessoais do líder e os fatores do ambiente de trabalho que interferem
sobre o clima psicológico da organização. E, para isso, partiu da premissa que os
aspectos ergonômicos em uma organização são linguagens não verbais que
comunicam e informam e que portanto fazem realidade no processo de interação
humana.
Definimos nossa hipótese principal de pesquisa verificar as características
pessoais dos líderes com o ambiente de trabalho o clima psicológico da organização.
Em relação a essa hipóteses, com os dados colhidos na pesquisa empírica podemos
concluir o que segue:
Realizado o teste estatístico de Kruscal-Wallis verificamos que existem
diferenças na distribuição dos dados ente os grupos pesquisados A (colaboradores de
empresas com cuidados ergonômicos), B (colaboradores de empresas sem cuidados
ergonômicos) e C (líderes) em relação à idade, grau de instrução e tempo de trabalho
na empresa.
Já no teste de Mann-Whitney dos grupos de colaboradores A e B encontramos
que diferem-se em relação as variáveis que dizem respeito à eficiência no trabalho.
O que significa dizer que a percepção da eficiência no trabalho em relação ao seu
ambiente ergonômico é diferente em relação aos aromas, limpeza e higienização,
conforto acústico, layout, design, cores, conforto visual e mobiliário.
E, em relação a distribuição significativa de dados em relação as variáveis do
grupo de colaboradores da empresa com cuidados ergonômicos A e dos líderes do
grupo C encontramos que existem diferenças em relação à idade, tempo de trabalho
na empresa e eficiência no trabalho em relação às cores. E, no confronto do grupo de
colaboradores que não trabalha em ambiente ergonômico B em relação aos líderes do
grupo C encontramos diferenciação em relação as variáveis: idade, grau de instrução,
tempo de trabalho na empresa e conforto ergonômico de seu corpo (o grupo considera
muito importante o conforto ergonômico para a eficiência em seu trabalho).
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Aplicando o teste de Mann-Whitney não encontramos correlação com o clima
psicológico mas sim com a eficiência no trabalho. Ou seja, ambos os grupos de
colaboradores reconhecem que a eficiência no trabalho está correlacionada com os
aspectos ergonômicos de sua organização. Portanto a Hipótese principal da nossa
investigação não se confirma mas podemos elaborar a hipótese alternativa de que, a
eficiência no trabalho está relacionada aos aspectos do conforto ergonômico.
Apesar de a pesquisa buscar a distinção entre as amostras dos grupos A
(colaboradores que trabalham em empresas com cuidados ergonômicos) e B
(colaboradores que trabalham em empresas sem cuidados ergonômicos), podemos
perceber que entre essas duas amostras não houve a percepção em relação ao grupo B
de que em seu trabalho houvesse desconforto em relação aos aspectos ergonômicos.
Ou seja, aqueles colaboradores que trabalham em organizações sem cuidados
ergonômicos não percebem que estão trabalhando sem tais cuidados. Essa foi uma
importante conclusão que essa pesquisa levantou. Embora seja o grupo que tenha
identificado com a maior frequência e percentual a eficiência no trabalho em relação
ao conforto ergonômico, foi aquele grupo que não percebeu que em seu trabalho
tivesse problemas em relação a não observância dos aspectos ergonômicos.
No teste do Qui-quadrado de Pearson encontramos variáveis com significância
para todos os grupos (A, B, C). Os três grupos identificam que o contexto
organizacional onde atualmente trabalham possui as seguintes características
ergonômicas: ser ergonômico para o seu corpo, cores, conforto visual, design,
iluminação, desejo de manter-se no ambiente de trabalho.
O cálculo do Qui-quadrado de Pearson considerando o conforto psicológico
em relação ao ambiente de trabalho para os grupos A, B e C não houveram valores
estatisticamente significativos entre as variáveis. E, para os três grupos as variáveis
que interferem na relação de eficiência no trabalho que se demonstraram
estatisticamente significativas foram: aromas, limpeza e higienização, layout, conforto
visual.
No Quadro síntese podemos ter a visualização das variáveis que não foram
significativas conforme o teste não paramétrico de Wicoxon-Mann-Whiteney para os
três grupos em relação ao conforto psicológico.
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Para o grupo A, não foram confirmadas as significâncias entre as variáveis
conforto psicológico e eficiência no trabalho em relação as variáveis: aroma,
climatização, higienização e limpeza, conforto ergonômico do corpo, layout, design,
organização, cores, iluminação.
No grupo B teste não paramétrico de Wicoxon-Mann-Whiteney não foram
confirmadas as significâncias entre as variáveis no que se refere à conforto
psicológico e eficiência no trabalho: aroma, climatização, limpeza e higienização,
conforto ergonômico de seu corpo, layout, organização, design, cores, iluminação. E,
para o grupo C: aromas, limpeza e higienização, conforto ergonômico, design.

GRUPO

A

B

C

VARIÁVEIS NÃO

aroma, climatização,

aroma, climatização,

aromas,

SIGNIFICATIVAS

higienização e

limpeza e

limpeza e

PARA RELAÇÃO

limpeza, conforto

higienização,

higienização,

CONFORTO

ergonômico do

conforto ergonômico

conforto ergonômico

PSICOLÓGICO E

corpo, layout, design, de seu corpo, layout,

EFICIÊNCIA NO

organização, cores,

organização, design,

TRABALHO

iluminação.

cores, iluminação

do corpo, design

Quadro 13 – Síntese dos grupos A, B, C em relação ao conforto psicológico e eficiência no
trabalho
Fonte: Pesquisa 2014.

No teste do Big Five encontramos que as menores médias entre os três grupos
foi neuroticismo. E, no teste de Mann-Whitney e entre o grupo A e B as variáveis
conscienciosidade e valoração se demonstram estatisticamente significativas pois
apresentaram em ambos os grupos baixas médias em relação as demais outras
variáveis.
Em relação as médias e ao teste estatístico de Mann-Whitney para o grupo A e
C as maiores médias entre eles foram em relação as variáveis: abertura, força e
atividade. E, para o grupo B e C foram neuroticismo, abertura, valoração, força,
atividade.
Grupo
A

A – ergonômico

B – não ergonômico

C – líderes

Conscienciosidade
valoração

Abertura
Força
atividade
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B

-

-

Neuroticismo
Abertura
Valoração
força e atividade.

Quadro 14 – Síntese dos grupos A, B, C em relação ao Big Five
Fonte: Pesquisa 2014.

Portanto, não foram encontrados traços de personalidade entre os grupos que
possam indicar traços de personalidades que possuam algum tipo de desvio, visto que,
o neuroticismo foi encontrado entre os menores médias nos grupos. Mas por outro
lado, podemos perceber que no grupo B o nível de conscienciosidade obteve uma
média bem baixa, demonstrando que não são pessoas confiáveis e, que portanto, são
descuidadas.
Talvez por isso encontramos nos dados da pesquisa mais um desejo das
mesmas de possuírem mobiliário ergonômico do que de fato, em seu contexto de
trabalho identificarem possuir mobiliário ergonômico.
Em relação ao teste paramétrico R-Spearman podemos concluir que houve
correlação positiva entre a percepção do design em relação ao conforto psicológico
grupo A está associado com a variável conforto psicológico cores. Já para o grupo C,
além da variável conforto psicológico para a variável cores associou a variável
mobiliário no design. E, para o grupo B, não houve correlação.
Para a variável design e eficiência no trabalho houve correlação no grupo A
com as cores e no grupo C conforto psicológico em relação ao design, cores e
mobiliário e, eficiência no trabalho em relação aos aromas, cores, design, conforto
visual. No grupo B, não houve correlação com essa variável.
Design conforto psicológico

A

B

C

Conforto psicológico
outras variáveis

cores

-

Mobiliário
design

Eficiência no trabalho

cores

-

aromas, design,
cores, conforto
visual

Quadro 15 – Síntese dos grupos A, B, C R-Spearman Design conforto psicológico
Fonte: Pesquisa 2014.
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A eficiência no trabalho em relação ao design foi associada ao grupo A em
relação as cores e no grupo C ao conforto psicológico em relação ao design, as cores
e o mobiliário e a eficiência no trabalho com os aromas, as cores, o conforto visual e o
mobiliário. No grupo B não houve correlação.

Design eficiência no trabalho

A

B

C

Conforto psicológico
outras variáveis

cores

-

Mobiliário, design
cores

Eficiência no trabalho

-

-

aromas, cores,
conforto visual
Mobiliário

Quadro 16 – Síntese dos grupos A, B, C R-Spearman Design eficiência no trabalho
Fonte: Pesquisa 2014.

Para a variável conforto psicológico cores, no grupo A associou-se com o
design e no grupo C com conforto psicológico layout, design, mobiliário e a
eficiência no trabalho com aromas, cores e conforto visual.

Cores - conforto psicológico

A

B

C

Conforto psicológico
outras variáveis

design

-

Mobiliário, design
layout

Eficiência no trabalho

-

-

aromas, cores,
conforto visual

Quadro 16 – Síntese dos grupos A, B, C R-Spearman Cores conforto psicológico
Fonte: Pesquisa 2014.

A variável cores – eficiência no trabalho para o grupo A teve correlação com
a eficiência no trabalho design. Para o grupo B houve correlação com o conforto
psicológico cores. E, para o grupo C a correlação foi com o conforto psicológico
aromas, design, cores, conforto visual, mobiliário e eficiência no trabalho com os
aromas, design, conforto visual e mobiliário.

Cores – eficiência no
trabalho

A

B

C
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Conforto psicológico
outras variáveis

design

cores

aromas, design,
cores, conforto
visual, mobiliário

Eficiência no trabalho

-

-

aromas, design,
conforto visual e
mobiliário

Quadro 16 – Síntese dos grupos A, B, C R-Spearman Cores eficiência no trabalho
Fonte: Pesquisa 2014.

A variável conforto visual com relação a eficiência no trabalho não teve
correlação com o grupo A e B, apenas para o grupo C em relação ao conforto
psicológico em relação ao design, cores, mobiliário e, a eficiência no trabalho
correlacionada ao design, cores e conforto visual.
A variável aromas – eficiência no trabalho teve correlação com grupo B
aromas e conforto psicológico e grupo C conforto psicológico aromas, design, cores,
mobiliário e, eficiência no trabalho com o design, cores, conforto visual e mobiliário.
Para o grupo A não houve correlação.
A variável mobiliário – conforto psicológico teve correlação apenas com o
grupo C em relação as seguintes variáveis: conforto psicológico design e cores e,
eficiência no trabalho aromas, design, cores, conforto visual.
E, a variável mobiliário – eficiência no trabalho teve correlação com o
grupo A com o layout. Para o grupo B não houve correlação e, para o grupo C
houve correlação com o conforto psicológico na variável aroma e na eficiência no
trabalho com as variáveis design, cores, conforto visual.
Podemos perceber nos Gráficos das correlações que: a) todas elas foram
apenas positivas; b) entre os colaboradores do Grupo A (empresas com mobiliários
ergonômicos) e Grupo C (líderes) houveram o maior número de correlações, em
alguns casos não houveram correlações com as variáveis mais valoradas pelo grupo A
e C. Os pesquisados referentes ao Grupo B pertencem à empresas que não possuem
cuidados ergonômicos em seu ambiente de trabalho. Com a análise das correlações
conclui-se que a percepção de conforto psicológico e eficiência no trabalho do líder é
maior do grupo de colaboradores A e B, mas muito mais próxima do grupo A do que
B.
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Confirmada a H1 e rejeitada a H0, ou seja, existe percepção mais próxima
entre o líder e o grupo A a respeito dos aspectos ergonômicos conforto psicológico e
eficiência no trabalho.
Os três grupos identificaram que trabalham em ambiente ergonomicamente
adequados, embora sabemos que o grupo B não trabalhe em ambiente com cuidados
ergonômicos, o que indica uma distorção de percepção desse grupo confirmada pelos
outros dados de pesquisa.
Existem diferenças significativas em relação a percepção do conforto
psicológico e da eficiência no trabalho entre o grupo dos líderes e dos grupos A e B,
embora, o grupo A esteja mais próximo da percepção dos líderes. A variável que mais
identifica o grupo A e C é a variável design (conforto psicológico e eficiência no
trabalho, para o grupo B essa variável não foi significativa. Apenas o grupo C
identifica a variável conforto visual relacionada ao conforto psicológico e a eficiência
no trabalho. Apenas o grupo B e C identificam a variável aroma com a eficiência no
trabalho e o grupo C a correlaciona ainda com o conforto psicológico.
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