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RESUMO 

 

Este artigo é um relato de experiência de ações realizadas em um projeto de extensão que se 

chama “Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho” (LABPOT), ofertado por um 

centro universitário privado. Esse projeto tem como objetivo oferecer serviços de consultoria e 

assessoria na área de psicologia organizacional em empresas de pequenas e médio porte da região. 

Aqui estão descritas atividades que aconteceram em uma padaria de pequeno porte. Foram 

realizados no total seis encontros, neles foram executados uma pesquisa de clima e dois 

treinamentos, o primeiro sobre feedback, direcionado ao gestor e um sobre trabalho em equipe para 

os colaboradores. Todos os funcionários dessa empresa participaram da intervenção, tendo no total 

vinte e dois participantes. Os resultados obtidos na avaliação não se demonstraram suficientemente 

significativos para a melhor percepção de qualidade de vida no trabalho para os participantes, 

sendo assim, acredita-se que as atividades podem ser um início para o processo de mudança, mas 

que para isso é necessário dar prosseguimento no trabalho. 
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Este trabalho trata-se de um relato de experiência fruto de um conjunto atividades práticas 

desenvolvidas em um projeto de Extensão “Laboratório de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho” (LABPOT) oferecido por uma instituição de ensino superior privada da região do Vale 

do Aço em Minas Gerais.  

O objetivo do projeto de extensão é oferecer diversos serviços de consultoria na área de 

psicologia organizacional e do trabalho sem custos para empresas de médio e pequeno porte. As 

atividades realizadas nele pretendem otimizar as relações de trabalho, através de diversos serviços 

como planejamento de Recursos Humanos (RH), recrutamento e seleção, treinamentos, avaliação 

de desempenho entre outros. Além dos benefícios citados para as organizações que procuram esse 

serviço, a extensão também traz benefícios para os alunos que a executam, de acordo com Síveres 

(2008) a extensão contribui para uma formação profissional e pessoal voltada para a transformação 

social. Outro aspecto que traz relevância para tal projeto é que ele possibilita a divulgação dos 

serviços da psicologia como uma ferramenta para melhorar o funcionamento das organizações.  

Este relato se trata de apenas uma das ações realizadas no projeto LABPOT, sendo que 

concomitante as atividades que serão descritas, haviam outras. Essas intervenções ocorreram em 

uma padaria de pequeno porte, no qual ficaram responsáveis por executar as tarefas dois alunos do 

curso de psicologia que contavam com uma supervisão semanal da professora responsável pelo 

projeto. 

Diante do exposto, se faz necessário entender o que vem a ser consultoria organizacional, 

para depois descrever as atividades, por isso a partir de agora far-se-á uma revisão sobre o que é 

uma consultoria e logo após será feita a descrição e a explicação de cada passo feito nesta 

intervenção. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: CONSULTORIA 

 

A consultoria organizacional é um estilo de trabalho que se inicia nos meados da década de 

1960 cuja as raízes se encontram no pensamento sistêmico, tal pensamento parte do pressuposto 

de que a empresa é um sistema aberto que necessita de mudanças constantes para sua adaptação 

no mercado de trabalho. No Brasil durante a década de 1970 impulsionado pela ampliação da 

indústria no país sugiram diversas empresas especializadas em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, desde então a consultoria vem crescendo, sendo que na década de 1990 essa tendência é 

fortalecida. A terceirização é apontada como um fator decisivo para o crescimento da atividade de 

consultoria, esse fenômeno ocorre quando atividades que não constituem a essência dos serviços 
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ou produtos ofertados pela empresa são transferidas para terceiros (GRASSI; JACQUES; 

SHOSSLER, 2007).  

Não há um consenso quanto a definição de consultoria, mas pode ser entendida como um 

serviço prestado por pessoas independentes das organizações e com qualificação desejada (não 

necessariamente o psicólogo) para encontrar problemas organizacionais, recomendar uma 

intervenção específica e implementar essas recomendações (KUBR, 1986 apud AZEVEDO, 

2002). 

Para Azevedo (2002) um Psicólogo ao assumir o papel de consultor cabe a ele munir a 

empresa de referências, informações e conceitos que irão subsidiar as ações da empresa, neste 

sentido os autores acima citam Bretas e Pereira (1998) que acrescentam que o consultor deve ser 

um facilitador e sistematizador da informação e do conhecimento, diminuindo assim a incerteza 

durante as mudanças organizacionais e provocando mudanças significativas.   Diante da 

responsabilidade que um consultor tem Gonçalves e Vasconcellos (1991) salientam a importância 

do processo de atualização e reciclagem constante dos profissionais dessa área. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

O projeto foi apresentado ao dono da empresa por um dos participantes. O gestor da padaria 

ficou interessado pelo serviço oferecido pela extensão e abriu as portas da empresa para que a 

extensão pudesse ser realizada lá. No momento em que o empresário aceitou a contribuição, foi 

feita uma breve entrevista com ele, a respeito de alguns dos possíveis problemas e dificuldades em 

que ele percebia na organização. Nessa entrevista, o gestor queixou-se de um suposto 

descumprimento das regras organizacionais por parte dos funcionários. 

Depois de conhecer a percepção do gestor, o próximo passo foi o de verificar a opinião dos 

funcionários. Isso foi feito através de uma pesquisa de clima organizacional. De acordo com Silva 

(2003) clima organizacional é a percepção que os membros de uma empresa têm sobre o ambiente 

no qual trabalham, sendo que esse clima pode ser avaliado sistematicamente através da pesquisa 

de clima organizacional. Segundo Pereira (2006) saber das informações vindas da pesquisa de 

clima pode dar condições aos gestores de uma organização planejarem e desenvolver as relações 

de trabalho com os funcionários.  

Neste trabalho optou-se por aplicar um questionário em todos os funcionários. Silva (2003) 

afirma que os questionários são instrumentos bastante utilizados para medir o clima organizacional. 

Foi pedido aos colaboradores para que respondessem sinceramente sobre sua percepção a respeito 

de diversos assuntos relacionado a empresa (autonomia, responsabilidade, motivação, condições 
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de trabalho, segurança, entre outros). Foi elaborado uma questão específica referente à queixa feita 

pelo gestor o “descumprimento das regras organizacionais”. Duas hipóteses foram levantadas para 

essa questão, a primeira de que os funcionários não estavam cumprindo por que não conheciam as 

regras e a segunda de que as regras eram descumpridas pois não havia percepção de justiça quando 

uma das regras não era cumpridas.  

O questionário possuía 43 questões, e participaram da pesquisa 21 pessoas, que é o número 

total de funcionários da padaria. No momento da aplicação foi reforçado e assegurado o sigilo das 

informações ali obtidas, a fim de proteger o funcionário e a organização como previsto no código 

de ética que rege o profissional psicólogo (Resolução do CFP nº 010/2005), bem como as pesquisas 

com seres humanos regulamentado a partir da resolução nº 466/2012 do conselho nacional de 

saúde. 

Com os questionários devidamente respondidos, foram feitas análises estatísticas descritivas 

que envolviam média, desvio padrão e valores mínimos e máximo de cada pergunta. Os resultados 

obtidos no questionário de maneira geral demosntravam um percepção positiva, e bastante 

homogêneos, ou seja, a maior parte dos funcionários responderam de maneira parecida. Os 

colaboradores daquela empresa de maneira geral, estavam satisfeitos com o trabalho, motivados, 

tinham um relacionamento respeitoso com o gestor e uma boa imagem da empresa. Em síntese, os 

funcionários consideravam a padaria um bom lugar para se trabalhar. 

Apesar dos resultados terem sido bons, alguns pontos foram avaliados de maneira negativa. 

São eles: a) falta de capacitação/treinamento, nesse momento ainda não sabíamos se essa queixa 

dos funcionários se referia a parte técnica da padaria (confecção de produtos, manuseio do caixa) 

ou de caráter relacional (atendimento ao público, comunicação); b) insatisfação com a temperatura 

do ambiente (condições físicas); c) percepção de injustiça no trabalho; d) falta de reconhecimento 

do gestor e) relacionamento interpessoal entre os funcionários, no que diz respeito ao trabalho em 

equipe. 

Com a análise dos questionários, o próximo passo foi fazer uma entrevista devolutiva, com 

os colaboradores e o gestor da padaria. O objetivo dessa entrevista com os funcionários foi de 

confirmar se os resultados obtidos representavam realmente a opinião deles e coletar mais 

informações para fundamentar uma proposta de intervenção. Além disso, foi nesse instante em que 

se obteve esclarecimentos sobre a queixa da falta de capacitação/treinamento. Com o gestor, o 

objetivo foi sensibiliza-lo mostrando que intervir nos pontos negativos podem causar melhorias 

em sua organização. 

Na devolutiva percebemos que os funcionários se identificaram com os resultados 

apresentados, outra observação foi referente à queixa dos funcionários em relação à falta de 

capacitação/treinamento, e percebeu-se que era uma demanda dos funcionários responsáveis ao 
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atendimento e se referia principalmente ao uso do caixa. Além disso, constatou-se que alguns 

funcionários são cobrados de forma mais rígida pelo gestor enquanto outros que tem um 

“temperamento mais difícil” não eram cobrados da mesma maneira.  

Devido às informações encontradas tanto na aplicação dos questionários, quanto na 

devolutiva aos funcionários, foi proposto como intervenção dois treinamentos, um para os 

funcionários e outro para o gestor. Treinamento é definido como um conjunto de intervenções 

sistemáticas, cujo objetivo principal é promover melhores desempenhos dos funcionários em seu 

ambiente de trabalho (SILVA; CLEMENTINO; BITTENCOURT, 2012).  De acordo com 

Chiavenato (1996 apud CAMPOS; GUIMARÃES, 2008) a qualidade de vida dos funcionários 

aumenta na medida em que há capacitação, pois, as pessoas treinadas irão trabalhar com maior 

facilidade e confiabilidade aumentando consequentemente o prazer na execução do serviço.   

Para o gestor foi elaborado um treinamento sobre como dar feedback assertivo. Tal tema 

adquire relevância dentro dessa empresa, pois pode influenciar diretamente em duas queixas 

observadas na pesquisa de clima: a percepção de injustiça no trabalho e a falta de reconhecimento. 

O feedback é entendido como um processo de dar e receber informações sobre si e sobre os outros, 

na medida em que vão acontecendo as relações interpessoais e sociais. As pessoas precisam tanto 

de feedback positivo, que são de maneira geral elogios e reconhecimento do trabalho (esse tipo de 

feedback está relacionado à demanda de reconhecimento), quanto do feedback negativo, que são 

as críticas e/ou correções (relacionado com a demanda de percepção de injustiça no trabalho) que 

se dados de maneira assertiva contribuem para o funcionamento organizacional (HERINGER, 

2003).  

Já para os funcionários foi feito um treinamento à respeito de relacionamento interpessoal na 

organização, mais precisamente sobre a importância da cooperação e do trabalho em equipe no 

ambiente de trabalho. Esse treinamento vai ao encontro da queixa observada na pesquisa de clima. 

Verifica-se a importância de trabalhar tal tema no trabalho de Neuman (2007) que procurava 

compreender o que é Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do ponto de vista dos funcionários, 

os resultados obtidos na pesquisa citada apontam que as relações interpessoais e o trabalho em 

equipe são categorias que exercem influência direta na QVT. Além de benefícios para os 

funcionários, pode-se dizer que a relação interpessoal interfere diretamente no rendimento dos 

trabalhadores em seu serviço. Souza e Borges (2014) citam a pesquisa desenvolvida por Elton 

Mayo na Western Eletric Company de Chicago, os resultados dessa pesquisa apontaram que quanto 

melhor o relacionamento dentro de uma empresa, maior é o rendimento dos funcionários. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para mensurar os efeitos das ações realizadas na empresa através desse trabalho, foi aplicado 

nos funcionários um questionário de QVT em dois momentos. O primeiro foi antes dos 

treinamentos ocorrerem e a segunda vez cinco meses após a intervenção, afim de se verificar os 

efeitos da intervenção. O objetivo desse processo foi o de verificar se houve alguma mudança na 

percepção dos colaboradores sobre QVT após a intervenção.  

O questionário que foi utilizado possuía sete questões, sendo elas extraídas de maneira 

adaptada do trabalho de Santos (2012) e Aquino (2012). O questionário tinha formato em escala 

likert de 1 a 5, sendo que 1 (um) representa que discordava plenamente e 5 (cinco) de que 

concordava plenamente. Dessa maneira pode-se afirmar que quanto mais próximo de 5 o valor da 

média, melhor é a percepção de QVT pelos funcionários. Os resultados obtidos estão descritos na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados dos questionários de QVT antes e depois dos treinamentos 

Perguntas Antes Depois 

M DP M DP 

1) O meu supervisor preocupa-se com o bem-estar das pessoas que 

trabalham com ele? 
2,76 1,39 3,43 0,78 

2) O ambiente e o espaço físico do meu local de trabalho favorecem 

minha atuação? 
2,65 1,02 2,71 1,49 

3) Quando tenho dificuldades no trabalho (relacionado ao que devo 

fazer, como proceder) tenho orientação sobre agir? 
3,06 1,16 2,57 0,97 

4) Estou satisfeito com os horários de trabalho e de descanso? 2,41 1,28 3,29 1,89 

5) Estou satisfeito com o relacionamento com os colegas e chefes no 

meu trabalho? 
3,59 1,19 3,71 1,38 

6) Estou satisfeito com minha liberdade de expressão (oportunidade de 

dar suas opiniões) no trabalho? 
2,81 1,04 3,33 1,24 

7) Concordo com a forma que meus superiores avaliam meu trabalho? 2,78 1,62 2,57 1,27 

 

As perguntas contidas nesse questionário foram escolhidas de acordo com as queixas 

escutadas pelos funcionários da empresa, sendo que as perguntas 1; 6 e 7 dizem respeito às 
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demandas de falta de percepção de justiça no trabalho e falta de reconhecimento do gestor; as 

questões 2 e 4 sobre as condições de trabalho; a questão 3 está relacionada com a queixa de falta 

de capacitação/treinamentos e a questão 5 sobre o relacionamento interpessoal. 

No primeiro momento de aplicação teve-se 21 funcionários respondentes. Já no segundo 

momento, ou seja, cinco meses depois, apenas 7 responderam, pois era a quantidade de 

colaboradores que participaram da intervenção, os demais, se desligaram da empresa. Portanto, os 

dados obtidos, não representam com fidedignidade as mudanças causadas pela intervenção. Apesar 

disso é possível levantar hipóteses com os dados obtidos 

Na aplicação inicial que ocorreu antes dos treinamentos, percebeu-se que de maneira geral, 

havia um baixo índice no que se refere a percepção dos funcionários quanto a QVT. Os dados 

colhidos nos permitem afirmar que naquele momento os colaboradores não percebiam 

reconhecimento do gestor e insatisfeito com a forma de avaliação dos seus supervisores, bem como 

com a quantidade de trabalho, os horários, não tinham segurança para expressarem suas opiniões, 

não se percebiam orientados e com um relacionamento fragilizado entre os funcionários.  

No segundo momento de avaliação, não houve mudanças significativas em nenhum dos 

aspectos avaliados, apesar de cinco respostas apresentarem um pequeno aumento na média e 

apenas duas uma diminuição leve no valor da média, não se pode afirmar que as percepções dos 

funcionários em relação a sua qualidade de vida no trabalho mudaram.  

Levantou-se algumas hipóteses para isso ter acontecido, a primeira delas refere-se ao próprio 

processo de aprendizagem que ocorre nos treinamentos, conforme Silva (et all, 2012) os conteúdos 

aprendidos neste tipo de intervenção devem ser reforçados e reciclados constantemente para que 

de fato o treinado assimile os novos comportamentos, esse acompanhamento não foi possível de 

ser realizado nesse trabalho. Apesar disso, acredita-se que as atividades feitas foram importantes e 

é um primeiro passo em direção a aprendizagem e em consequência disso melhor desempenho 

organizacional. 

Outra hipótese que foi levantada para esses resultados é o período em que se pode fazer a 

avaliação do treinamento, Campos e Guimarães (2008) apontam que estatisticamente o resultado 

de um treinamento permanece por aproximadamente três meses, e que volta ao estágio anterior 

seis meses depois da intervenção. Por motivos de disponibilidade da empresa, não se pode fazer a 

avaliação dentro do período ideal. Mesmo assim, acredita-se na importância da avaliação feita, 

mesmo fora do tempo, para estabelecer um parâmetro e levantar hipóteses sobre o trabalho feito. 

Por fim, a última hipótese que levantamos é referente a discrepância da quantidade de 

colaboradores que participaram do primeiro para o segundo momento de avaliação. Percebe-se que 

nos períodos de cinco meses, em que se esteve ausente na empresa, 14 funcionários não trabalham 

mais nela.  
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Visto o que apresentamos aqui, pode-se dizer que os resultados desses treinamentos 

especificamente não surtiram os efeitos desejados, isso não quer dizer que as atividades não foram 

válidas para a empresa, pelo contrário, mas que há a necessidade de dar continuidade no trabalho 

e ampliar as intervenções para que haja aprendizagem e consequentemente melhoria na qualidade 

de vida no trabalho. A literatura apresentada aponta que a comunicação assertiva do gestor 

contribui para funcionamento da empresa (HERINGER, 2003) e que os relacionamentos 

interpessoais dentro da empresa, serve para melhorar a qualidade de vida no trabalho e 

consequentemente a produção (NEUMAN, 2007; SOUZA; BORGES, 2014). Portanto os 

treinamentos para estes temas, são fundamentais para a empresa. 

Como resultado da prática, ainda pode-se citar o feedback verbal que foi recebido pelos 

funcionários, quando se foi fazer o segundo momento de coleta dos resultados, a maioria dos 

colaboradores perguntaram se haveria mais treinamentos, pois ficaram satisfeitos com ambiente 

proporcionado. Foi dada uma devolutiva para o gestor, na qual sinalizou-se a necessidade de mais 

intervenções para trabalhar as demandas levantadas e as possíveis demandas que surgiram depois 

desse trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levando em conta o estudo realizado, pode sinalizar que a extensão universitária possibilita 

aos participantes uma experiência prática profissional, na qual os estudantes podem aprender e 

adquirirem novos conhecimentos e segurança para executar um bom trabalho. 

Quanto a prática percebe-se a necessidade de continuidade do trabalho nessa empresa, que 

além das demandas levantadas na pesquisa de clima que precisam de mais tempo para se trabalhar 

outras questões apareceram no decorrer do projeto, como por exemplo a grande quantidade de 

funcionários que se desligaram da empresa, durante o período em que se esteve fora da empresa. 

Portanto conclui-se que as intervenções que ocorreram até aqui tem potencial para ocorrer uma 

mudança na organização, mas seria necessário continuar as práticas. 
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