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Aspectos que tornam fatores restritivos ao 

desenvolvimento organizacional.
INTRODUÇÃO

Alguns aspectos estão intimamente relacionados com as restrições que as organizações estão encontrando ao

tentar se desenvolver de forma objetiva. Tendo eles como problemas internos: falta de motivação, liderança,

indisciplina e falta de planejamento ou objetivos traçados de maneira inadequada. Ao decorrer do trabalho

abordaremos dois principais assuntos, sendo a Indisciplina que ocorre quando um colaborador deixa de cumprir

uma norma geral ou do regulamento interno e também falaremos sobre a Insatisfação do colaborador que pode

ser ligada a vários fatores.

CONCLUSÃO

Mediante aos fatos expostos, concluímos que as

organizações necessitam cada vez mais agregar

talentos, integrar e orientar em uma cultura

participativa, acolhedora e empreendedora. Modelar o

trabalho seja individual ou em equipe de maneira a

torná-lo significativo, agradável e motivador.

Ampliarem suas visões e atuações estratégicas. Todo

processo produtivo somente se realiza com a

participação conjunta de diversos parceiros, cada qual

contribuindo com algum recurso.

Inquestionavelmente, é de fundamental importância

para os resultados das organizações a manutenção de

um elevado grau de satisfação e motivação de seus

talentos, gerando comprometimento, agregação de

valor e crescente nível de fidelidade dos clientes

Indisciplina Do Colaborador:

Todo Empregador terá que lidar com um

colaborador problema, e o Gestor irá reagir por

meio de advertência, seja elas verbais ou escritas,

mas sabemos que as suspenções são temporárias,

podendo ela apenas trazer uma solução a curto

prazo e resultando em efeitos colaterais.

As medidas disciplinares apenas revelam o que não

deve ser feito, não revela quais alternativas

desejáveis

O uso continuo de punições em vez de tornar

reforço positivo, acaba gerando um clima de medo,

fazendo com que a reação do colaborador é de se

esconder, comprometendo o clima organizacional.
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Insatisfação do colaborador 

A insatisfação no trabalho pode estar ligada a vários

fatores, sejam eles externos ou internos. Os fatores

internos estão ligados ao ambiente de trabalho, a

equipe, ao chefe, as condições físicas do local de

trabalho, ao salário, a possibilidade de crescimento

profissional e outros; já os fatores externos, são

referentes a saúde psíquica do trabalhador,

relacionamento interpessoal e familiar, os quais

influem no desempenho do colaborador.

A insatisfação profissional provoca uma série de

prejuízos à organização, como: restringir o seu

desenvolvimento, rotatividade e a diminuição do

desempenho e da produtividade dos colaboradores.

O quadro 1.2 Mostra quatro tipos de respostas que

diferem entre si ao longo de duas dimensões

construtivas/ destrutiva e ativa/ passiva.


