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Caro(a) leitor(a),
 
Você está recebendo a segunda edição do Informativo de Mercado do 
Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes, cujo 
objetivo é oferecer informações relevantes e atualizadas para a comunidade 
empresarial.
  
Nosso Informativo resumirá os resultados de estudos desenvolvidos pelos 
docentes do nosso programa de Mestrado, pertencentes aos três grupos de 
pesquisa: 

a.a. Núcleo de Relações de Trabalho e Tecnologias de Gestão - NURTEG: 
Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, o grupo 
foi criado em 1991, no Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em 
Administração da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como um 
espaço interdisciplinar. Em 2003, foi transferido para o Centro Universitário 
Unihorizontes, constituindo-se em um grupo de pesquisa consolidado com os 
seguintes eixos de pesquisa: relações de poder, gestão de trabalho, 
conhecimento e aprendizagem organizacional, simbolismo e identidade, conhecimento e aprendizagem organizacional, simbolismo e identidade, 
mudança e cultura, e cooperativismo e sociedade.

b. Núcleo de Pesquisas em Estratégia e Competitividade - NUPEC: 
coordenado pela Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa, iniciou-se em 2003 como 
Grupo de Estudos Organizacionais (GEO). Em 2006, por ter ampliado suas 
pesquisas, passou a se chamar NUPEC. Possui os seguintes eixos de pesquisa: 
estratégia, relacionamento com o mercado e sociedade, gestão da inovação 
e inovação social. 

c.c. Núcleo de Pesquisa em Contabilidade e Finanças - NUCONT: coordenado 
pelo Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral, foi criado em 2009 e conta com os 
seguintes temas de pesquisa: gestão da inovação, governança e 
sustentabilidade, gestão financeira e desempenho e inovação social.
 
Para esta segunda edição, apresentaremos três estudos relacionados ao Para esta segunda edição, apresentaremos três estudos relacionados ao 
comprometimento das pessoas com as organizações; à inclusão das 
diversidades no trabalho; e aos impactos da Covid-19 na saúde mental e 
organizacional.

Além disso, aproveitamos o ensejo para convidar todos(as) para a Palestra Além disso, aproveitamos o ensejo para convidar todos(as) para a Palestra 
de Abertura do Semestre Letivo do Mestrado. Ocorrerá no dia 05 de agosto de 
2022, às 19h, e contará com apresentação sobre o tema ‘’Aprendizagem 
Organizacional e sua relação com a Estratégia das Organizações’’, ministrada 
pelo Prof. Dr. Lucas Daniel Ramos Ribeiro, Fundador e Diretor Executivo na Arax 
Educação.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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COMPROMETIMENTO DAS
PESSOAS COM AS
ORGANIZAÇÕES: O ESTILO 
DE LIDERANÇA FAZ DIFERENÇA?
Como as políticas de gestão de pessoas exercidas pelos líderes podem se 
relacionar com o comprometimento organizacional?

Estudos recentes têm salientado a importância do papel da liderança, em 
especial a Liderança Transformacional, como ferramenta gerencial para o 
alcance das políticas de gestão de pessoas.

Sobretudo na relação com seus liderados, tal estilo de liderança tem como Sobretudo na relação com seus liderados, tal estilo de liderança tem como 
um dos propósitos principais a promoção e o desenvolvimento das pessoas 
comandadas. Tais condutas, por sua vez, tendem a aumentar o 
comprometimento dos funcionários com a organização.

Tais reflexões podem ser vistas no modelo conceitual integrado apresentado 
na figura abaixo.

Fonte: PEDROSA; CRUZ, 2021, p. 9.
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O modelo conceitual traz à tona a importância e preponderância da 
liderança na influência do comprometimento por meio de uma cadeia de 
sistemas com início na gestão de pessoas, com suas políticas e sua estreita 
ligação com o comprometimento. Nesse sentido, as políticas de gestão de 
pessoas, bem como o papel de liderança transformacional, podem ser 
consideradas fortes preditores de comprometimento organizacional.

O papel de liderança transformacional como linha mestra se volta para o O papel de liderança transformacional como linha mestra se volta para o 
desenvolvimento e aproximação dos indivíduos, considerando sua 
individualidade, necessidades e influência no alcance dos objetivos 
organizacionais, pois “os líderes devem criar relacionamentos com os 
liderados para estimular seu comprometimento” (SILVA; NUNES; ANDRADE, 
2019, p. 296).

É possível extrair, então, o denominador comum de que o papel da liderança É possível extrair, então, o denominador comum de que o papel da liderança 
está voltado para as relações com as pessoas, num esforço de cooperação 
mútua rumo aos objetivos da organização, visto que “tudo nas organizações, 
em alguma medida, se processa por meio das pessoas” (BERGUE, p.13, 2019).

Nesse sentido, o modelo conceitual aponta para a liderança Nesse sentido, o modelo conceitual aponta para a liderança 
transformacional como prática possibilitadora de um ambiente propício ao 
desenvolvimento e direcionamento para o comprometimento organizacional. 
Além disso, ainda se observa como possíveis decorrências o aumento da 
produtividade, melhoria do bem-estar dos funcionários, bem como estímulo 
e inspiração para os liderados em face aos objetivos da organização.

Fonte:Fonte: PEDROSA, Daniel dos Reis; CRUZ Marina de Almeida. Gestão de Pessoas, 
Liderança Transformacional e Comprometimento Organizacional: proposta 
de um modelo conceitual integrado. In: XXIV Seminário de Administração 
SEMEAD - FEAUSP, 2021.
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O Recursos Humanos (RH) é visto como um dos protagonistas para inserção 
e inclusão das diversidades no ambiente de trabalho, pois além de ser a 
porta de entrada da empresa é responsável por desenvolver palestras, 
treinamentos de conscientização sobre a importância das diversidades e 
sobre o respeito com o “diferente”.

As práticas de RH como recrutamento, treinamento e As práticas de RH como recrutamento, treinamento e 
sensibilização/socialização podem contribuir na inserção e na inclusão da 
diversidade, que quando bem implementadas e alinhadas com os valores da 
empresa, são consideradas passos importantes para as ações em prol da 
diversidade, gerando vantagens competitivas e agregando valor às 
organizações.

Para isso, a partir de uma pesquisa realizada com profissionais de RH de Para isso, a partir de uma pesquisa realizada com profissionais de RH de 
empresas mineiras, dentre as funções dos profissionais de RH, ressaltam-se 
algumas considerações quanto o seu papel para inserção e inclusão das 
diversidades:

Ter clareza sobre qual conceito da diversidade a organização está 
considerando, visto a sua complexidade e amplitude;

Estar estrategicamente alinhados com a alta gestão;

Ajudar na disseminação sobre o que é diversidade, em todos os setores e Ajudar na disseminação sobre o que é diversidade, em todos os setores e 
níveis hierárquicos da organização;

Conscientizar os funcionários sobre as diversidades existentes na 
organização;

Desenvolver ações para estimular o “acolhimento” das diversidades no 
ambiente de trabalho;

Desenvolver ações para mobilizar as diversidades enquanto valores culturais Desenvolver ações para mobilizar as diversidades enquanto valores culturais 
das organizações;

Tratar os diferentes de forma igualitária, dando subsídios para que todos 
possam exercer com plenitude suas funções pelas quais foram contratados;

Trabalhar de forma conjunta as diversidades com os demais funcionários, 
não havendo “ações separatistas”.

INSERÇÃO E INCLUSÃO DAS
DIVERSIDADES NO TRABALHO:
QUAL O PAPEL DOS RECURSOS
HUMANOS? 
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Porém, não é fácil desenvolver estes papéis, considerando os desafios 
enfrentados não só pelos profissionais de RH, mas por toda organização, uma 
vez que é necessário vencer preconceitos, quebrar estereótipos, fazer 
readequações estruturais e conseguir recursos apropriados (pessoal, 
financeiro e estrutural).  

Assim, o papel do RH é muito importante para inserção e inclusão das Assim, o papel do RH é muito importante para inserção e inclusão das 
diversidades na organização, mas também é necessário que haja um 
engajamento entre todos os níveis hierárquicos, levando esta discussão para 
a alta gestão para que seja algo pertencente à cultura da organização. Afinal, 
é por meio de uma boa gestão da diversidade que os profissionais de RH 
conseguem ter maior abertura para desenvolver práticas de inserção e 
inclusão.

Fonte:Fonte: PARREIRAS, Mara Lúcia Drummond; VERSIANI, Fernanda. A Percepção 
dos Profissionais de Recursos Humanos: Os Desafios e as Oportunidades da 
Inserção e Inclusão das Diversidades no Ambiente de Trabalho In: XLIV 
encontro da EnANPAD, São Paulo, 2020.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) no início do ano de 2020 declarou 
estado de pandemia mundial decorrente do vírus SARS-CoV-2, conhecido 
como Covid-19. Como consequência desse contexto nota-se um grande 
impacto negativo na manutenção da saúde mental da população em geral. 
Os níveis de bem-estar psicológico das pessoas têm diminuído em 
decorrência do aumento do estresse e dos sintomas.

Tal cenário impôs mudanças estruturais no âmbito das organizações, com Tal cenário impôs mudanças estruturais no âmbito das organizações, com 
adoção de novas formas de trabalho e tecnologias para se adaptarem às 
exigências ambientais, ocasionando novas exigências aos trabalhadores em 
relação ao seu desempenho nos processos e atividades diárias. Essa nova 
realidade vem elevando a pressão por resultados junto aos trabalhadores e, 
consequentemente, potencializando o desenvolvimento de problemas de 
saúde mental, especialmente contribuindo para manifestações de estresse 
ocupacional, o que tende a impactar diretamente a produtividade da ocupacional, o que tende a impactar diretamente a produtividade da 
organização.

Em uma pesquisa realizada no ano de 2021 com 72 policiais penais com o 
objetivo de analisar as possíveis manifestações de estresse ocupacional 
encontraram-se alguns apontamentos importantes tanto para os 
trabalhadores quanto para as organizações. Dentre os principais resultados 
destacam-se:

As fontes de tensão do indivíduo tendem a impactar, de maneira negativa, 
aproximadamente em 41% o cotidiano de trabalho.

As fontes de tensão do indivíduo podem ser compreendidas como a maneira As fontes de tensão do indivíduo podem ser compreendidas como a maneira 
o sujeito absorve as tensões de seu cotidiano, sendo no contexto atual, as 
principais fontes causadoras de estresse ocupacional estão relacionadas aos 
riscos biológicos de doenças infectocontagiosas (justificados pelo momento 
causado pelo Covid-19), relacionamento interpessoal entre agentes, direção 
e presos, poucos profissionais e sobrecarga de trabalho.

As fontes de tensão na vida pessoal do sujeito ainda impactam em As fontes de tensão na vida pessoal do sujeito ainda impactam em 
aproximadamente 69% nas fontes de tensão no trabalho, ou seja, cada vez 
mais o indivíduo não está conseguindo separar sua vida pessoal da vida 
profissional. Desse modo, as tensões advindas do medo de contaminação 
pela Covid vem maximizando consideravelmente as tensões percebidas nas 
relações de trabalho. 
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Os Mecanismos de Regulação do estresse que, em tese, atuariam como 
mediadores das relações que se estabelecem entre os impactos no trabalho 
e os sintomas de estresse, fontes de tensão no trabalho, fontes de tensão no 
indivíduo. Entretanto, para o caso deste estudo, os Mecanismos de Regulação 
não se apresentaram com a mesma função mediadora.Uma das possíveis 
explicações para tal fenômeno reside no fato de que o contexto pandêmico 
parece ter exaurido tais mecanismos, maximizando, por conseguinte, os 
efeitos nocivos do estresse ocupacional para o indivíduo e para a efeitos nocivos do estresse ocupacional para o indivíduo e para a 
organização.

Outros estudos conduzidos no programa de mestrado do Centro Universitário 
Unihorizontes que centraram suas análises nos impactos da pandemia da 
Covid-19 nas relações de trabalho e na saúde mental dos trabalhadores 
apresentaram também dados alarmantes como o aumento de estresse dos 
índices de crônico e transtornos mentais, em especial: a ansiedade, a 
depressão, a ideação suicida e as doenças psicossomáticas, além do 
vertiginoso aumento do abuso de drogas lícitas e ilícitas em profissionais 
tanto da iniciativa Pública quanto Privada.tanto da iniciativa Pública quanto Privada.

Nesse cenário o que se identificou foi que tanto os diversos sintomas 
associados a estresse ocupacional, quanto às fontes de tensão oriundas do 
trabalho têm impactado para além do ambiente de trabalho, adentrando 
sua vida e de seus familiares, dado que o contexto de trabalho durante a 
Covid-19 poder insuflar o surgimento de doenças, como o estresse crônico, a 
síndrome de Burnout e a depressão. Portanto, negligenciar as condições 
físicas e psicológicas dos profissionais é um erro grave, o que pode gerar 
lacunas importantes no processo de enfrentamento dos desdobramentos lacunas importantes no processo de enfrentamento dos desdobramentos 
associados à doença, o que de fato não é uma questão desejável, em 
especial, porque os impactos psicológicos tendem a ser mais prevalentes e 
duradouros que o próprio acometimento do vírus.

Considerando tais apontamentos, seria um erro para a gestão das empresas 
negligenciar os efeitos deletérios de tal contexto. Nesse sentido, torna-se 
importante a revisão e/ou adaptação das políticas e práticas de gestão de 
pessoas, contribuindo para que os trabalhadores tenham uma melhor 
qualidade de vida no trabalho, a partir de ações da organização que visem à 
melhoria do ambiente ocupacional. Com base no estudo realizado, torna-se 
latente, por parte da organização, a necessidade de propor alternativas que 
busquem amenizar as fontes de tensão indutora de estresse que impactam busquem amenizar as fontes de tensão indutora de estresse que impactam 
na vida e no trabalho dos sujeitos e consequentemente na funcionalidade da 
organização. Em termos agregados, é importante que a organização saiba se 
adaptar a esse contexto, buscando minimizar seus impactos negativos e 
permanecer competitiva no mercado.

Fonte: Dissertação defendida no Centro Universitário Unihorizontes, entitulada 
“Sob a Égide do Policial Penal: Um estudo acerca do estresse ocupacional em 
profissionais de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico durante a 
pandemia da COVID-19”.
 
Autor: Fábio William José de Assis

Orientador: Prof. Dr. Jefferson Rodrigues Pereira
  
Defesa: Setembro de 2021
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Este material foi produzido pelo Mestrado em Administração do Centro 
Universitário Unihorizontes, recomendado pela CAPES desde 2005. O Mestrado 
possui duas linhas de pesquisa: (a) Relações de Poder e Dinâmica das 
Organizações e (b) Estratégia, Inovação e Competitividade, conta com um 
corpo docente altamente qualificado e mais de 700 mestres titulados. Nosso 
Mestrado tem por missão “formar o profissional com habilidades técnicas, 
humanas e conceituais, com sensibilidade ética, social, ambiental e com 
conhecimentos científicos desenvolvendo competências que o capacite a conhecimentos científicos desenvolvendo competências que o capacite a 
compreender e inovar a realidade, atuar e gerar processos, recursos e 
conhecimentos para o melhor desempenho no seu campo profissional, ciente 
das necessidades do mundo em constante transformação, contribuindo para 
o desenvolvimento humano, socioeconômico, tecnológico, cultural e 
ambiental da sociedade”.

Organização:
Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes
 
Autores dos artigos:
Artigo 1: Profª Drª Marina de Almeida Cruz e Daniel dos Reis Pedrosa
Artigo 2: Profª Drª  Fernanda Versiani
Artigo 3: Profº Drº Jefferson Rodrigues PereiraArtigo 3: Profº Drº Jefferson Rodrigues Pereira
 
Projeto Gráfico:
Evo - Marketing Digital 
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