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Após concluir a leitura do curso, solicite seu certificado de conclusão em nosso site.

Não é necessário se cadastrar ou fazer provas. Você estuda e se certifica por isso. É simples, prático e de qualidade.

Bem-vindo ao curso de Psicologia Organizacional e do Trabalho
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Capítulo 1
A Origem do Tema
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Desde os tempos primitivos, a humanidade depara-se com uma tarefa vital: o trabalho.

As sociedades primitivas sat isfaziam suas necessidades de vida buscando alimentação,

vestuário e moradia através da caça, colheita e procura de cavernas. Esta busca se dava

de acordo com as necessidades imediatas do ser humano.

Necessidades
Imediatas do

Ser Humano



Com o desenvolvimento destas sociedades, o homem 

criou outras formas de trabalho como o cultivo de 

vegetais, a criação de animais, a construção da moradia 

e percebeu que estas ações asseguravam melhores 

condições de vida. 

As primeiras associações estabelecidas à noção de 

trabalho foram negativas, vinculando-as à noção de 

sacrifício, de esforço incomum, de carga, fardo, algo 

esgotante para quem o realiza. 

“Dar trabalho”, por exemplo, é uma expressão comum 

aqui no Brasil, e que significa algo que implica esforço, 

que causa transtorno ou preocupação.

Tempos depois, os homens começaram a criar 

invenções para a realização de diversas atividades 

(outrora cansativas e desgastantes) e a estudar fatos 

da vida cotidiana. A partir deste período, originava-se o 

que hoje conhecemos como ciência. 

Associações Negativas



Psicologia Industrial como primeira 
forma adotada de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho

Como sabemos, a Revolução Industrial teve como foco a 

produtividade, na qual homem e máquina competiam entre si. 

Neste cenário, vários estudos foram voltados para a verificação 

da produtividade, entretanto, não eram estudadas a essência do 

trabalho, ou seja, o ser humano e suas necessidades. 

A Psicologia Industrial foi a primeira forma adotada pelo que hoje 

conhecemos como Psicologia Organizacional e do trabalho.



Qual a diferença, então, entre a Psicologia 
Industrial e a Organizacional e do Trabalho?

Diversos autores sugerem que, quando a 

Psicologia Industrial passa a apresentar 

objetivos mais voltados para os indivíduos 

do que para a própria empresa (estudando 

o trabalho humano em todos os seus 

significados e manifestações com uma 

visão mais ampla do homem que trabalha 

e do trabalho do homem), então ela passa 

a ser a Psicologia do Trabalho.

Enquanto a Psicologia Industrial se ocupa da organização das 

estruturas, a Psicologia Organizacional está mais voltada para o 

clima dos postos de trabalho. A psicologia organizacional se 

diferencia das demais no momento em que os psicólogos deixam de 

estudar só a organização ou só o trabalhador, ou seja, passando a 

contribuir na discussão das estruturas da organização, sem perder 

de vista a inserção do trabalhador no contexto mais amplo da 

organização. É como se fosse uma ponte, um mediador entre os 

interesses da organização e os interesses dos trabalhadores.



Capítulo 2
O Psicólogo do Trabalho



“Nós poderíamos ser muito melhores 

se não quiséssemos ser tão bons.”

Sigmund Freud
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De acordo com o CATÁLOGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÕES (CBO), o psicólogo do trabalho é um 

profissional que exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao trabalho, como 

recrutamento, seleção e no acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal, para 

assegurar às empresas a aquisição de pessoal dotado das habilidades necessárias,  além de 

buscar proporcionar sempre ao indivíduo maior satisfação no trabalho.

Conceito e
Função



A psicologia do trabalho tem como foco principal o homem e sua relação com o trabalho, levando em consideração a 

personalidade do trabalhador, as suas aptidões para aprender e as diferenças individuais entre os trabalhadores, 

bem como visa estudar o ambiente onde ocorre o trabalho, suas relações com o instrumento de trabalho e etc.

Foco Principal



Promover a Qualidade de 
Vida no Trabalho

Nesse sentido, esse psicólogo deve buscar promover 

qualidade de vida no trabalho, bem como estar atento 

para entender por que o trabalho realizado, muitas 

vezes, não está sendo uma fonte de prazer para o 

trabalhador. É entender que as necessidades e desejos 

do trabalhador muda frequentemente, e que deixá-lo 

satisfeito com as condições atuais oferecidas é um 

passo importante para torná-lo produtivo para a 

empresa e ao mesmo tempo saudável para si mesmo.



Capítulo 3
Psicologia Organizacional



Já a Psicologia Organizacional, como dito 

anteriormente, não se restringe somente à gestão 

de pessoas, mas também da organização. 

O psicólogo, nesse contexto, será majoritariamente 

uma ponte de comunicação entre os interesses de 

“patrões e empregados”, afinal a saúde e boas 

condições de trabalho proporcionadas ao 

colaborador possibilitará melhores desempenhos e, 

consequentemente, maiores serão os lucros.

Não se restringe somente 
à Gestão de Pessoas



Estrutura e Clima Propícios 
para atingir Metas de Trabalho

Por fim, o estudo da Psicologia Organizacional abrange a 

criação de condições organizacionais de trabalho que auxiliem 

na criação de clima propício para que funcionários possam 

atingir suas metas de trabalho e desenvolvimento profissional, 

enquanto a Psicologia do Trabalho está mais relacionada com 

ambiente, cargos e atividades como recrutamento, seleção, 

treinamentos e avaliação das atividades. 



Capítulo 4
Utilização nas Empresas
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1

2Por meio da análise do ambiente de trabalho e do cargo, 

realiza a definição do perfil do profissional a ser escolhido 

para ocupação do cargo, define a metodologia de 

recrutamento e utiliza técnicas de seleção de pessoal.

Recrutamento e Seleção de Pessoal

Por meio de diagnóstico de necessidade de treinamento, 

planeja, organiza e desenvolve os programas instrucionais 

para os colaboradores da organização.

Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação 

do Recurso Humano na Empresa
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3

4

Desenvolve e aplica instrumentos de avaliação da 

reação e do impacto do treinamento no trabalho.

Avaliação de Treinamento

Prepara e treina os gestores em avaliação de desempenho 

de suas equipes, elabora o manual dos procedimentos para 

avaliação, desenvolve os procedimentos para diagnóstico, 

acompanhamento e resolução dos problemas de 

desempenho no trabalho.

Avaliação de Desempenho
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5

6

Desenvolve procedimentos e instrumentos 

para descrição de cargos e tarefas, usa 

referidos procedimentos e instrumentos 

seguido de análise dos resultados obtidos e 

faz a descrição dos cargos e tarefas.

Análise de Cargos e Tarefas

observa a relação entre homem e ambiente 

(comunitário, social e ecológico), estuda tanto a maneira 

como o ambiente físico influencia no bem estar das 

pessoas, quanto o impacto que as ações das pessoas 

têm sobre o ambiente físico e natural; orienta para a 

criação de programas socioambientais como 

instrumento de conscientização, realização pessoal e 

elevação da autoestima de seus colaboradores, observa 

e promove adequações da realidade social com o 

ambiente do trabalho através da definição de políticas 

de benefícios, tais como, transporte, assistência 

alimentícia, assistência médica, etc.

Diagnóstico Socioambiental
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7

Avalia o ambiente de trabalho analisando os 

aspectos psicológicos e de salubridade, ou seja, as 

características do trabalho e suas consequências, 

por exemplo. estresse, doenças ocupacionais, etc., 

intervém no ambiente e na organização do trabalho 

para a redução dos riscos, através da implantação e 

gestão de programas preventivos de saúde e da 

proposição de soluções para criação de ambientes 

favoráveis para melhoria das condições gerais de 

trabalho e redução dos custos com saúde.

8

Aplicação de estratégia para redirecionamento 

de carreira, orientando aos colaboradores 

quanto à adequação e identificação profissional 

em que possam atuar.

Orientação ProfissionalDiagnóstico da Saúde Mental no Trabalho
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9

Planejamento e intervenção em focos de conflitos internos devido a diferenças de 

personalidades, grupos étnicos, preferências sexuais, gênero, idade, religião, entre 

outros, através de pesquisas do clima interno e da cultura organizacional.

Diversidade Cultural nas Organizações



Capítulo 5
Importância da Função



“Conheça todas as teorias, 

domine todas as técnicas, 

mas ao tocar uma alma 

humana, seja apenas 

outra alma humana.”

Carl Gustav Jung
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Esse alguém é o Psicólogo Organizacional e do Trabalho.

No passado, os psicólogos industriais tomaram muitas coisas como 

certas. A estrutura toda da indústria, suas tradições e superstições, têm 

sido aceitas quase sem perguntas e tem-se a impressão de que os seres 

humanos foram feitos para adaptar-se à indústria, em vez de suceder o 

contrário”. (BROWN, 1976)

Alguém precisa pensar e questionar 
sobre o bem-estar do Funcionário sem 
desrespeitar os objetivos da empresa

A fim de garantir a sobrevivência empresarial, a 

psicologia passou a incorporar novas técnicas já que os 

seus antigos instrumentos não asseguravam a 

produtividade e eficiência. Técnicas comportamentais 

passaram a ser valorizadas nos dias atuais, aplicando 

uma abordagem contingencialista (de que nada é 

absoluto nas organizações) ao tentar influenciar o 

comportamento humano através do ambiente de 

trabalho, dando espaço ao surgimento do estudo da 

satisfação do mesmo. Os psicólogos organizacionais 

podem ser considerados os ouvidos do trabalhador e o 

cérebro da organização.



Métodos tradicionais são muito importantes, claro, pois facilitam e agilizam o processo das atividades.  Entretanto, se o 

psicólogo organizacional possui uma metodologia criativa e funcional ele pode potencializar a produção e o lucro da 

organização. Esta inovação criativa pode ser aplicada em testes psicológicos, dinâmica de grupos, bem como um novo 

conceito criado pelo próprio psicólogo. 

Além disso, o papel do psicólogo nas organizações é o de um profissional que desenvolve estratégias para melhorar o 

ambiente de trabalho em geral, correto? 

E como melhorar algo de forma eficiente sem a utilização da inovação? 

Seja diferente, inovador, e busque 
solucionar problemas de forma criativa



Capítulo 6
Principais Obstáculos



ü Falta de Informação;

ü Falta de Experiência;

ü Inibição;

ü Medo exagerado das situação e métodos novos;

ü Incapacidade para boa comunicação;

ü Desinteresse pessoal e profissional;

ü Falta de criatividade;

ü Não clareza do seu papel na organização.

Principais Obstáculos



Capítulo 7
Qualidades Indispensáveis



ü Criterioso(a);

ü Criat ivo(a);

ü Equi líbrio emocional ;

ü Habi lidade de l iderança;

ü Bom senso;

ü Ponderação diante de situações complexas;

ü Boa comunicação;

ü Organização;

ü Disponibilidade.

Qualidades Indispensáveis
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Conhecimentos Desejáveis



ü Procedimentos de trabalho do máximo de setores possíveis;

ü Conhecimento mínimo de todos produtos e/ou serviços da empresa;

ü Objet ivos, Missão, Visão e Valores da empresa;

ü Fluxogramas, Organogramas e Diagramas;

ü Psicologia Social;

ü Empreendedorismo Social ;

ü Sól idos conhecimentos sobre administração;

ü Id iomas complementares (no mínimo o inglês);

ü Conhecimentos sobre organização do trabalho.

Conhecimentos Desejáveis
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Resumo da Atuação na Empresa



ü Desenvolver, anal isar, d iagnosticar e orientar casos na área da saúde do trabalhador;

ü Observar níveis de prevenção, reabi litação e promoção da saúde do trabalhador;

ü Anál ise e desenvolvimento organizacional;

ü Ação humana e suas necessidades nas organizações;

ü Ouvir, interagir, entender os anseios dos funcionários;

ü Desenvolvimento de equipes;

ü Consultoria organizacional, recrutamento e seleção;

ü Acompanhamento e desenvolvimento de pessoal;

ü Estudo e planejamento de condições de trabalho;

ü Estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador.

Resumo da Atuação na Empresa



Capítulo 10
Últimas Recomendações
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Muito
Sucesso
para você!

Comece numa empresa em que você possa atingir suas metas e satisfazer as suas necessidades. Nesta 

empresa, aprenda a gerenciar tarefas, pessoas e o seu tempo. Faça sobressair seus valores pessoais. Pense 

que, se algum dia você tiver que deixar a empresa, que você saia sendo indicado para outras empresas melhores 

por conta da boa atuação (da boa gestão de pessoal realizada). Por fim, o que mais contribui para o seu sucesso 

do psicólogo organizacional e do trabalho é a eficiência de sua gestão de pessoas: suas habilidades ao saber se 

relacionar e se comunicar; ser paciente e flexível ao se deparar com pessoas tão diferentes umas das outras; ser 

ético ao lidar com as inúmeras informações que recebe; ter habilidade para negociar e convencer pessoas; ser 

humilde ao mostrar a maneira correta de agir e, principalmente, gostar de trabalhar com seres humanos.



Parabéns! Você finalizou a leitura do curso.
Que tal adquirir o certificado de conclusão em seu nome?



Agora você pode solicitar o seu 
certificado de conclusão em nosso site

Algumas informações importantes:

ü Não é necessário se cadastrar ou fazer provas;

ü Para solicitar o certificado, basta ler o conteúdo do curso;

ü Utilizamos os dados do pedido (nome completo e e-mail) para 

preencher os dados do certificado de conclusão e enviá-lo para 

seu respectivo e-mail;

ü O certificado de conclusão é enviado em arquivo PDF para seu 

e-mail em poucos minutos após aprovação do pedido;

ü Nosso certificado é autenticado e válido em todo o país;

ü Estude e se certifique o quanto quiser! É rápido e de qualidade!

Desejamos a você muito sucesso!


