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Resumo: 

 

A pandemia gerada pelo novo coronavírus (COVID19), alterou profundamente os modos de 

relacionamento social e as formas com que milhares de trabalhadores realizam as suas tarefas, 

diariamente. Estas mudanças abruptas, trouxeram à tona as questões relacionadas ao clima 

organizacional, já que diante da insegurança gerada pela pandemia, as empresas são convidadas 

a refletirem sobre os sentimentos e anseios dos seus colaboradores. Considerando isso, o objetivo 

do presente artigo é compartilhar os dados obtidos através de uma pesquisa de clima 

organizacional, desenvolvida por alunos de Gestão em Recursos Humanos da UNA Lafaiete, 

sobre a percepção de diversos tipos de trabalhadores de Conselheiro Lafaiete e arredores acerca 

dos seus sentimentos e das mudanças percebidas no seu ambiente de trabalho em decorrência da 

nova rotina imposta pelo coronavírus. Os sentimentos mais comuns apontados por este estudo 

foram, dentre outros, o aumento do estresse ocupacional; medo, insegurança e preocupação 

relacionados, principalmente, à preservação da saúde e manutenção do emprego e o 

desenvolvimento da ansiedade. 
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1- Introdução  

O presente artigo trata sobre uma pesquisa de clima organizacional, aplicada a 

diversos trabalhadores durante a pandemia de Covid-19, realizada por alunos do curso de 

Gestão de Recursos Humanos. Os trabalhadores participantes da pesquisa encontram-se 

dentro de um nicho mercadológico bastante amplo da cidade de Conselheiro Lafaiete-MG e 

arredores, não havendo restrição por profissão. Para o grupo de pesquisadores, o mais 

importante era que os diversos tipos profissionais percebessem o quanto estávamos 

interessados em entender os seus sentimentos e apoiá-los neste momento de fragilidade em 

que nos encontramos. 

Fazer pesquisa de clima organizacional favorece a busca por soluções em diversos 

aspectos de uma empresa, como possíveis sentimentos de insatisfação, insegurança, situações 

comportamentais, etc. Quando as empresas se esforçam para atenderem às necessidades 

individuais dos seus colaboradores, é mais provável que ocorra uma maior integração entre o 

sistema e os indivíduos (SANTOS, 1999). Fleury (2007) aponta que as análises 

organizacionais apoiadas na variável cultural se propuseram a explicar os diferentes tipos de 

desempenho, atribuindo-os às diferentes culturas organizacionais. Neste ponto de vista, 

haveria culturas favoráveis e desfavoráveis ao bom desempenho profissional, deixando claro 

o quão é importante promover uma cultura de cuidado, segurança e responsabilidade.   

Pessoas e organizações dependem-se mutuamente, formando assim uma relação 

recíproca de direitos e obrigações em que as duas partes envolvidas se beneficiam 

(CHIAVENATO, 2015). Durante a pandemia de Covid-19, a busca por este benefício mútuo 

se encontra ainda mais acentuada, devido a fragilidade do momento e a busca por motivação 

no trabalho, sentida, principalmente por parte dos colaboradores. Sobre isso, Chiavenato 

(2020), complementa que o clima na organização é o fator que mais influi na motivação dos 

indivíduos, por interferir significativamente nas atitudes e no comportamento dos membros da 

organização. 

Segundo Xavier (2016), as mudanças afetam as pessoas e organizações em quatro 

âmbitos: econômico, financeiro, operacionais e psicossociais. Estes âmbitos transformam-se 

em uma síndrome interdependente, em que um é afetado pelo outro, gerando uma crise geral. 



  

 

Quando o assunto é pandemia, a necessidade de pesquisa de clima é acentuada, já que ela 

mexeu no bolso e no emocional dos brasileiros. 

2- Referencial Teórico 

      2.1- Estresse Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 

É inquestionável que, a forma como o trabalhador executa suas atividades pode 

desencadear sérias consequências à sua saúde e afetar diretamente sua qualidade de vida 

(SANTIAGO, 2020). Nos dias atuais, em clima organizacional, umas das maiores 

preocupações é o estresse ocupacional, definido por Caiaffo (2003) como um estado 

emocional causado por uma discordância entre a grande exigência no trabalho e os meios que 

são disponibilizados para o seu gerenciamento.  Outros fatores também podem estar 

associados ao desenvolvimento do estresse ocupacional, como: desconforto no local de 

trabalho, insegurança, as relações interpessoais, etc (CHEW et al., 2020). 

 Estar sob os efeitos do estresse é um fenômeno natural de adaptação do organismo, 

porém ele pode se tornar um “mau stress” na medida em que provoca prejuízos fisiológicos, 

dependendo do estímulo recebido (JEAMMET & REYNAUD, 1982). Sendo assim,  a níveis 

considerados normais (estresse agudo), o estresse pode  ser  positivo, pois na liberação do 

cortisol (hormônio popularmente conhecido como o hormônio do estresse) o nosso corpo se 

prepara para enfrentar os desafios do dia a dia, gerando energia para um  melhor desempenho 

das  nossas  funções  sob  pressão,  funcionando como um incentivo ou gatilho, porém, na 

presença constante do evento estressor, o estresse agudo pode se transformar em estresse 

crônico, desencadeando um profundo desgaste mental, assim, com o passar do tempo, o 

organismo já não consegue manter-se em equilíbrio, comprometendo a qualidade de vida do 

indivíduo (MCEWEN, 2002; PARIANE & MILER, 2001).  

 O termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi criado por Louis Davis, na década 

de 1970, ao desenvolver um projeto sobre desenho de cargos. Desta forma, a QVT é 

compreendida pela preocupação com o bem-estar geral e com a saúde dos funcionários no 

desempenho das suas tarefas, na qual busca criar um ambiente de trabalho adequado, a fim de 

satisfazer às necessidades individuais e tornar a organização mais motivadora 

(CHIAVENATO, 2015). Vale ressaltar que o aspecto saúde não está vinculada apenas com a 



  

 

ausência das enfermidades, mas também com o bem-estar biológico, psicológico e social do 

empregado (GIMENES et al, 2012). 

              Quadro 1 – Fatores que influenciam na QVT, segundo Chiavenato (2015) 

                    

Para que haja QVT, é fundamental toda a organização esteja envolvida no ideal de 

bem-estar geral, criando as condições necessárias para que todos os indivíduos realizem suas 

atribuições usufruindo de um clima organizacional adequado, que promova saúde, equilíbrio 

emocional e físico (MENDES, 2012).              

2.2- Mudanças na rotina de trabalho: competitividade e insegurança  

         Devido a pandemia da Covid-19, as empresas da maior parte do mundo enfrentaram 

mudanças e tiveram que se adaptar diversas vezes à nova realidade de trabalho. 

Repentinamente, precisou-se aprender a conviver com o isolamento social, acarretando em 

muitas mudanças comportamentais decorrentes da quarentena. Diversas profissões 

conseguiram se adaptar às modalidades de home office, por outro lado, mesmo no ápice da 

proliferação do vírus, os serviços essenciais permaneceram realizando as atividades laborais 

na modalidade presencial, ocasionando medo da infecção pelo agente invisível. Neste 

contexto, apesar da tentativa de manter as portas abertas, muitas empresas encerraram ou 

temem encerrar a suas atividades, desencadeando uma onda de medo, ansiedade e 

comportamentos estressantes no meio organizacional. 

O isolamento compulsório leva à população geral e os profissionais das mais diversas 

áreas a sentirem-se inseguros quanto ao futuro e temerosos no que se refere à segurança 



  

 

empregatícia, desencadeando sentimentos de desamparo e abandono devido às repercussões 

econômicas e sociais ocasionadas pela pandemia (ORNELL et al, 2020). De forma geral, a 

incerteza potencializa estados mentais disfóricos e imaginários a respeito dos próximos 

acontecimentos, em se tratando de mercado de trabalho, esta incerteza pode estar relacionada 

aos efeitos negativos da competitividade, na medida em que muitos profissionais podem 

inclusive, desenvolver comportamentos antiéticos para a manutenção dos seus empregos 

(RIOS, 2007). Todo este cenário pandêmico, vem gerando uma cascata de emoções peculiares 

e diferentes em cada tipo profissional, alguns indivíduos, principalmente aqueles que atuam 

nas linhas de frente, têm apresentado relatos de sofrimento psíquico expressivos (Huang et al, 

2020). 

Sorio (2011) afirma, que a pesquisa de clima é uma maneira de desenhar o ambiente 

interno da organização, para depois agir, focando nos problemas que mais afetam o ambiente 

de trabalho. Há anos, nota-se uma sobrecarga de trabalho por parte da empresa sobre o 

colaborador, quando o assunto é produtividade, bater metas, concorrência externa e etc, 

impactando diretamente na sua saúde mental, qualidade de vida e QVT. Esta demanda de 

mercado, somada à nova rotina imposta pela pandemia do novo Coronavírus que abalou as 

cadeias de mercado, deixa consequências no bem-estar mental e físico dos indivíduos que 

trabalham.  

Com base no referencial teórico, alunos de Recursos Humanos da UNA Lafaiete 

desenvolveram uma pesquisa de clima organizacional com foco no objetivo geral de 

investigar os sentimentos e problemas enfrentados pelas milhares de pessoas que trabalham 

todos os dias na cidade de Conselheiro Lafaiete-MG e arredores. Na oportunidade, os 

pesquisadores analisaram a percepção dos colaboradores com relação ao estresse ocupacional, 

insegurança e como a pandemia afetou o seu bem-estar de modo geral. 

3-  Metodologia 

Os dados apresentados nesse artigo, foram obtidos a partir de duas pesquisas de clima 

organizacional, desenvolvidas pelos alunos do curso de Gestão de Recursos Humano da UNA 

Lafaiete, onde buscaram saber mais sobre os sentimentos e preocupações que afloram 

diariamente nos trabalhadores de diversas áreas da região, durante a pandemia. 



  

 

  Para tanto, os alunos foram divididos em dois grupos: Grupo A – desenvolveu uma 

pesquisa sobre estresse ocupacional durante a pandemia e Grupo B - investigou a 

competitividade e segurança no âmbito do trabalho durante a rotina pandêmica. Para ter 

acesso aos dados, ambos os grupos criaram um formulário no google, de link público, com 

perguntas variadas e simples, em sua maioria de múltipla escolha, a fim de facilitar no tempo 

que as pessoas levariam para responderem todas as perguntas. No formulário dos dois grupos, 

o questionário foi iniciado com perguntas sobre o perfil do trabalhador, fornecendo 

informações básicas sobre o grau de escolaridade, idade, sexo e setor de trabalho dos 

respondentes. É importante salientar que a pesquisa ocorreu de forma anônima, o formulário 

não pediu a inserção do nome ou qualquer outro tipo de identificação dos participantes. 

Logo após as perguntas iniciais sobre perfil, foram dispostas questões específicas de 

cada grupo, respeitando o tema de pesquisa de cada um deles, ambos os formulários possuíam 

uma média de 10 perguntas. De modo geral, os formulários dispunham de questões sobre 

sentimentos e ações relacionadas rotina de trabalho na pandemia: clima organizacional, apoio 

por parte da empresa ao colaborador, a modalidade home office, pressão psicológica, estresse 

ocupacional, insegurança, ansiedade e competitividade. 

4- Apresentação e análise dos resultados 

4.1 – Perfil geral dos trabalhadores. 

Na somatória de participantes, responderam aos formulários do grupo A e B, um total 

de 182 trabalhadores, destes, 59% eram mulheres. A média de idade dos respondentes era de 

26 a 35 anos, com predominância de pessoas que tinham ensino médio completo (42%). 

Quanto ao setor de trabalho, destacou-se os trabalhadores do setor comercial (45%) -

vendedores, caixas de lojas e gerentes, seguidos por profissionais da educação (24%). 

4.2 – Resultados Grupo A - Estresse ocupacional durante a pandemia 

a) Clima organizacional 

Inicialmente, os trabalhadores foram questionados sobre o esforço dos mesmos para a 

manutenção de um bom clima organizacional, investindo no desenvolvimento de uma boa 

comunicação em ambiente coorporativo, boa entrega de serviços, com qualidade e prezando 



  

 

pela segurança e saúde coletiva. Grande parte (55,7%), afirmaram que sempre prezaram para 

um clima organizacional adequado, demonstrando conhecimento sobre o importante papel de 

cada indivíduo na construção de um bom clima organizacional (SANTOS et al, 2001). 

 

Gráfico 1 – Dados sobre a pergunta: Em conjunto com a sua equipe de 

trabalho, você preza para a manutenção de um bom clima organizacional? 

              

                   Fonte: autoria própria, 2021.  

 

b)  Rotina de trabalho x apoio da empresa. 

A busca por apoio por parte das organizações é algo constante na rotina dos 

trabalhadores que, por vezes, acreditam se esforçarem muito para o sucesso da empresa, 

mesmo sem o reconhecimento ou apoio esperado (Gostick, 2009). Sobre o tema, 39,7% dos 

trabalhadores afirmaram que raramente a empresa na qual trabalham os apoia nos quesitos 

crescimento profissional, ideias de melhoria, saúde e bem-estar (gráfico 2). De forma mais 

específica ao apoio à busca por saúde mental, 73,3% informaram não receberem apoio da 

empresa quando o assunto é estar mentalmente saudável (gráfico 3). 

 

 

 



  

 

Gráfico 2: Dados sobre a pergunta: A empresa na qual atua apoia o seu 

crescimento profissional, suas ideias e incentiva a sua busca por saúde e 

bem-estar?                                                   

                                        

                  Fonte: autoria própria, 2021 

  

Gráfico 3: Dados sobre a pergunta: A empresa na qual atua se preocupa ou 

apoia a sua busca por saúde mental? 

                        

                    Fonte: autoria própria, 2021 

 

c)   Os problemas da modalidade de trabalho home office 

O home office se tornou uma atividade ainda mais comum durante a pandemia, já que 

ao observarem a necessidade da quarentena e distanciamento social, muitas empresas 

adequaram a sua rotina de trabalho, levando o “escritório para a casa”. Porém, para além da 

comodidade de se trabalhar em casa, esta modalidade pode trazer alguns problemas, como o 

aumento de horas diárias trabalhadas e de dias trabalhados semanalmente (BRIDI, 2020). 



  

 

Identificamos que, 33% dos pesquisados acreditam que o maior problema do home office é 

conseguir separa a vida pessoal da profissional. Este dado corrobora as pesquisas feitas por 

Bridi (2020), que apontam para a perda de qualidade de vida e queda no rendimento de 

trabalho durante a modalidade home office. 

 

Gráfico 5: Dados sobre a pergunta: Qual é o maior problema enfrentado por 

você no trabalho em home office? 

              

          Fonte: autoria própria, 2021 

 

d) Pressão psicológica no trabalho durante a pandemia 

No cenário atual, é comum encontrarmos trabalhadores sobrecarregados com o 

excesso de trabalho na pandemia. Para Couto (1987), esta sobrecarga em relação às tarefas 

pode estar associada à pressão psicológica para o alcance de metas, ligada à urgência com que 

as atividades são impostas. Sobre este assunto, 49% dos respondentes disseram não sofrerem 

pressão direta, mas conhecem alguém que sofreu ou sofre pressão psicológica no trabalho, 

seguido de 37,7% que alegaram sofrerem pressão direta. 

 

 

 

 



  

 

Gráfico 6: Dados sobre a pergunta: Você conhece alguém que está sofrendo 

pressão psicológica no trabalho, durante a pandemia? 

        

       Fonte: autoria própria, 2021. 

 

e) Estresse ocupacional e sintomas físicos e psicológicos 

Sobre estresse ocupacional, 87% dos respondentes disseram sentirem-se estressados 

em algum momento da sua rotina de trabalho. Dentre as causas deste estresse, 50% indicaram 

ser causado pela carga excessiva de trabalho imposto durante a pandemia de covid-19, 

seguido da falta de apoio da empresa (20,8%). 

Gráfico 7: Dados sobre a pergunta: Qual é o principal motivo que o faz 

sentir-se estressado em relação ao seu trabalho? 

                           

                 Fonte: autoria própria, 2021 

Em seguida, foi proposto que os trabalhadores identificassem quais sintomas de 

estresse eles acreditam sofrerem. Dentre os sintomas apontados, 57,5% disseram sentirem-se 

ansiosos, seguido da sensação de esgotamento (55,7%) e alteração na qualidade do sono 

(52,8%). 



  

 

 

 

   Gráfico 8 – Sintomas de estresse                                                          

 

   Fonte: autoria própria, 2021 

     4.3 – Resultados Grupo B - Competitividade e segurança no âmbito do trabalho durante 

a rotina pandêmica. 

a) Insegurança e mudanças na rotina pandêmica 

Grande parte da população busca estabilidade no trabalho, a fim de sentirem-se seguros 

com relação à manutenção dos seus empregos (MARTINS, 1997). Nos dias atuais, onde a 

estabilidade na manutenção dos empregos parece ameaçada, saber enfrentar os riscos e as 

mudanças são habilidades importantes, já que o mercado de trabalho está cada vez mais 

exigente e dinâmico (CHIAVENATO, 2015), mas como seres humanos, temos certa 

dificuldade de enfrentar os momentos de crise, que tanto estremecem a nossa zona de conforto. 

Os dados desta pesquisa indicaram que 48,9% dos trabalhadores estão muito preocupados 

com as mudanças decorrentes da pandemia, principalmente relacionada a demissões e 

afastamentos. 

 

 



  

 

Gráfico 9 – Dados sobre a pergunta: As mudanças ocasionadas pela 

pandemia de covid-19 lhe preocupam quando o assunto é a manutenção do 

seu emprego? 

                                

                 Fonte: autoria própria, 2021 

Para além da preocupação e insegurança relacionada às demissões em si, 25% dos 

respondentes alegarem sentirem-se indiretamente afetados pelas demissões, pois mesmo ainda 

empregados, se viram sobrecarregados ao terem que desempenhar funções na qual não 

estavam acostumados. 

b) Afetação e ansiedade 

Nesta categoria, os trabalhadores foram questionados sobre a forma com que os 

mesmos foram afetados ao se verem diante do cenário de insegurança empregatícia da 

pandemia. Dentre os respondentes, 76% alegaram sentirem-se ansiosos em algum momento e 

28,9% disseram enfrentar crises de ansiedade com frequência, como observado no gráfico a 

seguir. 

Gráfico 10 – Dados sobre a pergunta: Você se sente ou já se sentiu ansioso (a) 

neste período de pandemia em decorrência da insegurança empregatícia? 

                   

                 Fonte: autoria própria, 2021 



  

 

c) Ambiente competitivo 

Um dos objetivos do grupo B, foi fazer um levantamento de dados sobre a 

competitividade entre os indivíduos em ambiente organizacional durante a pandemia, já que, 

segundo Araújo e Tagliocolo (2003), o fator insegurança social e econômica, juntamente com 

o medo da perda do emprego, pode desencadear em um clima organizacional mais 

competitivo. Porém, nesta pesquisa, os resultados indicaram que 60% dos trabalhadores não 

observaram aumento na competitividade entre os colaboradores do seu ambiente 

organizacional. 

Gráfico 11 – Dados sobre a pergunta: Com a pandemia, você observou 

aumento da competitividade entre os indivíduos da sua empresa? 

                        

                   Fonte: autoria própria, 2021 

Para além da questão central sobre competitividade, os respondentes também falaram 

sobre a forma com que a pandemia afetou a sua relação com os colegas de trabalho. Sobre 

isso, 52,7% disseram que a rotina pandêmica não afetou a sua relação com os seus colegas, 

seguido de 47,3% que alegaram afetação nas relações em decorrência do distanciamento 

social e do clima de insegurança. 

d) Os trabalhadores e seus sentimentos durante a pandemia de Coronavírus 

Por fim, foi solicitado que os trabalhadores definissem qual era o sentimento que 

predominava na sua rotina de trabalho durante a pandemia. Como resultado, observamos que 

a palavra “medo” apareceu em 17,8% das respostas, seguida dos sentimentos de ansiedade, 

esperança e tristeza. 

 



  

 

 

     Gráfico 12 – Dados sobre a pergunta: Qual é o sentimento que predomina na sua 

rotina de trabalho durante a pandemia? 

                          

Fonte: autoria própria, 2021 

 

4- Considerações finais 

A crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus desencadeou em medidas 

de distanciamento e isolamento social, impactando diretamente e indiretamente a economia e 

a renda da população. Aqueles que não foram atingidos diretamente com demissões e 

afastamentos, vez por outra, tendem ao questionamento sobre a forma com que a pandemia 

pode impactar na manutenção e segurança no seu emprego. Considerando o cenário 

desencadeado pela pandemia de Covid-19, este estudo analisou os sentimentos e percepções 

de diversos trabalhadores em relação às suas organizações em meio à nova rotina, a fim de 

colaborar com reflexões que contribuam para futuras ações que proporcionem o 

desenvolvimento de climas organizacionais mais assertivos em momentos de crise. 

É comum encontrar dados sólidos na literatura que informam as formas com que, diante 

de uma emergência de saúde pública, quarentena ou isolamento social podem desencadear 

diferentes sintomas psicológicos na população em geral. Os sintomas mais comuns apontados 

pelos estudos com trabalhadores são o medo do adoecimento e da perda dos seus empregos, 

ansiedade perante a incerteza causada pela instabilidade econômica e social e o estresse 



  

 

ocupacional, que podem trazer consequências psíquicas e físicas para as pessoas que passam 

pelos conflitos gerados pela pandemia. 

Em se tratando das possíveis intervenções no ambiente de trabalho, observa-se a 

necessidade cada vez mais urgente de as empresas investirem em estudos de clima 

organizacional durante momentos críticos, como o caso de uma pandemia. Desta forma, a 

gestão estará ciente das necessidades das organizações, possibilitando planos eficientes para 

cada caso. Durante este estudo, observou-se mais de perto a importância de se criar 

mecanismos de cuidado, atenção e aproximação entre gestão e colaboradores, para o 

desenvolvimento de ações motivadoras, que busquem bem-estar físico e mental aos 

indivíduos. 
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