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                                      RESUMO 
 
O estudo trata da influência da psicologia organizacional no 
atendimento ao cliente laboratorial sobre a problemática de como a 
psicologia organizacional pode influenciar no atendimento ao 
cliente laboratorial. Teve como objetivo demonstrar a importância 
de padronizar o atendimento ao cliente laboratorial com qualidade 
no atendimento e como benefício o bem estar do cliente interno e 
externo como também à fidelização dos clientes. Baseou-se na 
hipótese de que a forma como o cliente é recebido pelo 
colaborador pode influenciar no seu retorno. É importante estudar a 
influência da psicologia organizacional no atendimento ao cliente, 
pois sabe que a mesma tem a função de motivar o colaborador a 
reconhecer a importância de buscar a melhoria no tratar com 
clientes e evitar conflitos para que haja um melhor clima 
organizacional. O presente estudo realizou-se por meio de 
pesquisas em referências bibliográficas, que são sustentadas por 
teóricos como Silva; Coelho; Barraca (1999), Gonçalves; Wyse 
(2004), Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), dentre outros. 
Enfatizamos como resultado a importância da psicologia 
organizacional como agente de mudanças no trato do atendimento 
ao cliente. Considera-se que a psicologia organizacional influencia 
através de treinamentos faz a diferença no comportamento do 
colaborador no sentido de padronizar com qualidade o atendimento 
coletivo da empresa.   
  
Palavras-chave: Psicologia Organizacional. Atendimento ao 
Cliente. Qualidade.  
 

ABSTRACT 
 
The study deals with the influence of organizational psychology on the laboratory customer service 
on the problem of how organizational psychology can influence the customer service laboratory. 
The objective was to demonstrate the importance of standardizing customer service to the 
laboratory with quality in service and as a benefit the well being of the internal and external 
customer as well as customer loyalty. It was based on the hypothesis that how the customer is 
received by the employee can influence their return. It is important to study the influence of 
organizational psychology on customer service, since it knows that it has the function of motivating 
the employee to recognize the importance of seeking improvement in dealing with clients and 
avoiding conflicts so that there is a better organizational climate. The present study was carried out 
by means of researches in bibliographical references, which are supported by theorists such as 
Silva; Bunny; Barraca (1999), Gonçalves; Wyse (2004), Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), among 
others. We emphasize as a result the importance of organizational psychology as an agent of 
changes in the treatment of customer service. It is considered that organizational psychology 
influences through training makes the difference in the behavior of the employee in the sense of 
standardizing the collective service of the company.  
  
Keywords: Organizational Psychology. Customer service. Quality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade sobre os estudos dos fenômenos psicológicos presentes nas 

organizações é da Psicologia Organizacional, especificamente, atuando sobre os 

problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos ou gestão de 

pessoas buscando a manutenção para sempre se ter um bom clima organizacional e 

excelência no atendimento ao cliente.   

O presente estudo trata da influência da psicologia organizacional no 

atendimento ao cliente laboratorial abordando o problema de como a psicologia 

organizacional pode influenciar no atendimento ao cliente laboratorial fazendo a 

diferença no comportamento do colaborador no sentido de padronizar o atendimento 

coletivo da empresa?  

Teve como objetivo demonstrar a importância de padronizar o atendimento ao 

cliente laboratorial visando à qualidade no atendimento trazendo como benefício o bem 

estar do cliente interno e externo como também à proposta de fidelização dos clientes. 

Baseou-se na hipótese de que a forma como o cliente é recebido pelo colaborador pode 

influenciar no seu retorno.  

É importante estudar a influência da psicologia organizacional no atendimento ao 

cliente, pois sabe que a mesma tem a função de motivar o colaborador a reconhecer a 

importância de buscar a melhoria no tratar com clientes e evitar conflitos para que haja 

um melhor clima organizacional.    

O presente estudo realizou-se por meio de pesquisas em referências 

bibliográficas, que são sustentadas por teóricos como Silva; Coelho; Barraca (1999), 

Gonçalves; Wyse (2004), Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), Bezerra (2013) dentre 

outros.   

Organizou-se além desta introdução em quatro pontos que obedecem a uma 

ordem lógica para alcançar os objetivos propostos. O segundo ponto diz sobre uma 

breve apresentação da psicologia organizacional, para em seguida abordar sobre 

motivação, o terceiro ponto traz a definição de atendimento ao cliente para depois 

abordar a qualidade de atendimento. O quarto ponto abrange a influência da psicologia 

organizacional no atendimento ao cliente laboratorial, O quinto ponto nas considerações 

mostra que é quase impossível que um cliente que foi mal atendido por um colaborador 

retornará a procurar os seus serviços. E por consequência não indicará a outras 

pessoas ao contrario só falará mal dos serviços prestados, por consequência a empresa 

terá uma baixa na sua clientela e rentabilidade.  
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

 

A responsabilidade sobre os estudos dos fenômenos psicológicos presentes nas 

organizações é da Psicologia Organizacional, especificamente, atuando sobre os 

problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos ou gestão de 

pessoas buscando a manutenção para sempre se ter um bom clima organizacional e 

excelência no atendimento ao cliente.  

Dentro das atribuições da Psicologia Organizacional estão: recrutamento, 

seleção, acompanhamento de pessoal, treinamento, avaliação de desempenho, 

planejamento e execução de projetos, supervisão de estágios acadêmicos, orientação e 

treinamento para profissionais.  

A Psicologia Organizacional surgiu junto com a industrialização que ocorreu nos 

países dominantes no fim do século XIX e início do século XX. Coincide com o 

despontar da própria Psicologia como campo geral de estudos e aplicação. Naquela 

ocasião, o que se buscava eram procedimentos para avaliar e selecionar militares para 

os exércitos e empregados para as indústrias em expansão.  

Frederick Winslow Taylor, engenheiro de profissão, teve grande influência na 

psicologia organizacional ele estudou a produtividade dos funcionários e defendia que o 

trabalho deveria e que os funcionários também deveriam ser selecionados de acordo 

com as características relacionadas à sua função, como também, deveriam ser 

treinados e motivados para executar as tarefas.   

A psicologia organizacional vem crescendo muito e cada vez mais se faz 

necessária nas empresas, seja qual for o segmento, ela sempre influenciará no 

comportamento dos colaboradores levando em conta à ética e a cultura organizacional 

da empresa.    

 

A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO  

  

No mundo atual o maior desafio para o gestor é manter um ambiente de trabalho 

onde todos ou quase todos os colaboradores estejam motivados e satisfeitos com a 

função que desempenham, para isso é necessário que os funcionários se conheçam e 

se reconheçam no espaço que ocupam. Mais afinal o que é motivação?  

Há quem diga que motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam 

para atingir seus objetivos. Conforme Bock (2002, p. 120) “motivação é um processo 
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que relaciona necessidade, ambiente e objeto, e que predispõe o organismo para a 

ação em busca da satisfação da necessidade”.  

A motivação está ligada a tudo que fazemos, seja no trabalho ou no estudo, 

sempre temos a necessidade de estarmos motivados para que possamos realizar 

nossas atividades com qualidade. No trabalho dizemos que: e a motivação é um 

conjunto de motivos que se manifestam e influenciam a conduta de um indivíduo.  

Para compreender o comportamento humano é fundamental o conhecimento da 

motivação humana. “Motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de 

determinada forma isto é, tudo aquilo que dá origem a alguma propensão a um 

comportamento específico” (CHIAVENATO, 1982, p. 414).  

A motivação é uma energia íntima oriunda de uma necessidade interior que 

impulsiona o indivíduo a realizar uma ação. A motivação é um aspecto intrínseco ás 

pessoas, pois ninguém pode motivar ninguém. A mesma passa a ser entendida como 

fenômeno comportamental único e natural e vem da importância que cada um dá ao seu 

trabalho, do significado que é atribuído a cada atividade desse trabalho e que cada 

pessoa busca o seu próprio referencial de autoestima e auto identidade (BERGAMINI, 

1997).  

Hoje os gestores cometem um erro muito comum que é pensar que estímulos 

externos como: salários, benefícios, condições de trabalho já são suficientes para os 

colaboradores. Tais estímulos são muito bem vindos, mas, não podemos esquecer que 

o homem se acomoda rápido e esses estímulos logo passam.  

O homem é um ser “coração” tem necessidade de reconhecimentos, muitas 

vezes um “salário alto”, é menos valioso do que um “muito bem, seu trabalho está 

perfeito” ao ser reconhecido o homem tem seu sucesso pessoal atingido. Assim mais e 

mais se torna motivado a ter mais reconhecimento e determinado a realizar suas 

funções com mais entusiasmo.  

Dessa o colaborador se libera da visão de que seu trabalho é algo cansativo e 

sem sentido. Isso não acontece nas empresas que investem na motivação das equipes. 

O colaborador vê sentido e acredita naquilo que faz.   

  

ATENDIMENTO AO CLIENTE  

  

Em um passado não muito distante as empresas só se preocupavam com o lucro 

e esqueciam-se dos clientes. Hoje com o advento da globalização e o aumento da 

concorrência os empresários mudaram o foco e agora enfatizam que o melhor retorno 
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vem através de um atendimento ao cliente com qualidade dentro da ética e cultura da 

empresa.  

O atendimento é a comunicação que a empresa tem com o cliente, se esse 

atendimento é bem feito o retorno do mesmo é garantido. Hoje o trato com o cliente está 

atrelado a quatro áreas de fundamental importância são elas: marketing, Vendas e 

Finanças, sucesso do cliente, recursos humanos e desenvolvimento.  

Essas quatro áreas quando bem aproveitadas, trazem um retorno lucrativo para 

a empresa, pois aumenta a qualidade no atendimento fazendo o cliente retornar e por 

consequência trazer outros clientes junto com ele. É importante para a empresa manter 

o cliente satisfeito, pois, é ele que traz o lucro para dentro da empresa.   

Não devemos esquecer o cliente interno que é o funcionário da instituição, o 

mesmo deve estar satisfeito para que possa realizar suas atividades de forma agradável 

transmitindo ao cliente externo segurança e presteza no atendimento.  

De acordo com Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), paralelamente a satisfação do 

cliente está a satisfação da empresa, tanto do empresário quanto dos colaboradores ao 

buscar a qualidade, a empresa deve dar atenção aos funcionários além de ter em vista 

a produtividade e o lucro.   

Esse lucro vem através do cliente que satisfeito volta em busca de novos 

serviços ou produtos que com certeza suprirão as suas expectativas fazendo-o voltar 

em outra ocasião.  

 

A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE  

  

Ao falarmos em atendimento de qualidade devemos primeiramente focar na 

satisfação do cliente, tanto interno quanto externo. Compreender a importância do 

cliente é fundamental para o crescimento de uma empresa e suas novas conquistas de 

mercado. Com a postura de qualidade no atendimento a empresa demonstra que 

reconhece o cliente como a razão dela existir.  

Diante da afirmação de que o cliente é a razão da existência de uma 

organização pode-se dizer que a interação entre cliente e empresa deve ser o ponto 

básico para os negócios fluírem bem. Atender um cliente com qualidade é saber ouvi-lo 

e estar sempre pronto a suprir suas expectativas Segundo Bezerra (apud COSTA; 

SANTANA; TRIGO, 2015, p. 159):  

Satisfazer um consumidor não é fácil. Acredite! O que é satisfatório 
para uma pessoa pode não ser satisfatório para outra. Clientes são 
indivíduos que possuem características e opiniões e gostos diversos 
[...] nunca vamos conseguir satisfazer 100% dos clientes, mas é 



 

 

 

Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014    p. 55, nº 5, Ago/2018 

55 

necessário fazermos o máximo de esforço para conseguirmos alcançar 
o mínimo de satisfação esperada por eles.  

  

Priorizar a qualidade no atendimento ao cliente é primordial para a empresa, 

pois, o cliente não depende de nós (empresa) a empresa é quem depende do cliente. 

Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004) os autores acrescentam que o grande desafio das 

empresas é atrair clientes pela qualidade de serviços prestados e, ao mesmo tempo 

produzir com lucro.  

A empresa e seus colaboradores sempre devem ver o cliente como o propósito 

do seu trabalho sabe que o cliente é um indivíduo que possui necessidades e 

características e que nenhum cliente é igual ao outro diante disso é importante que cada 

atendimento seja feito de forma educada e com cortesia buscando a fidelização do 

mesmo.  

Conforme Hargreaves; Zuanetti; Lee (2004), o segredo para atingir a plena 

satisfação do cliente está em concentrar-se profundamente nas necessidades e nos 

desejos do cliente, criando um serviço que atenda ou exceda as expectativas do cliente.  

 

A INFLUÊNCIA DA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL NO ATENDIMENTO AO 

CLIENTE LABORATORIAL  

  

O atendimento ao cliente laboratorial tem uma necessidade imediata de uma 

transformação no processo de atendimento, nota-se que o atendimento ao cliente 

laboratorial não é adequado, o tempo de espera pelo atendimento é demorado e muitas 

vezes os atendentes não são cordiais.  

Por ser um ambiente que trata de vários tipos de patologias é importante que o 

grupo gestor tenha uma atenção diferenciada no trato com o cliente. Esse tratamento 

deve ser humanizado com a preocupação de preservar a imagem do cliente.  

Deve haver por parte do atendente a sensibilidade e percepção do grau de 

necessidade de atenção que aquele cliente tem no momento em que busca o 

atendimento laboratorial, porém, Em alguns casos nota-se a falta de profissionais éticos 

que saibam fazer um atendimento sigiloso e com agilidade e humanismo, pois, muitas 

vezes o cliente laboratorial já chega fragilizado e acabam sofrendo constrangimento 

pela falta de ética dos atendentes.   

Faz-se necessário que em alguns atendimentos o colaborador seja atencioso, 

mostrando empatia e paciência para que o cliente se sinta confortável em realizar seu 

exame, pois, está recebendo um atendimento digno e com qualidade. Porém, nem todo 
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atendimento é assim, em algumas redes de laboratório se nota a falta de padronização 

no atendimento.  

Nesse momento entra em cena a psicologia organizacional que tem influenciado 

vários setores de trabalho, um dos setores que mais recebe influência da psicologia 

organizacional é o setor de serviços principalmente no atendimento ao cliente. No que 

se refere ao atendimento ao cliente laboratorial se faz necessário a influência da 

psicologia organizacional atuando como fonte geradora de mudança. Essa mudança se 

daria no clima de serviço prestado no atendimento ao cliente.   

“O cliente deve ser o “xodó” da empresa, por isso, a empresa precisa estar 

sempre sintonizada com as necessidades dele procurando conhecer suas percepções, 

valores e motivações através de pesquisas.” (HARGREAVES; ZUANETTI; LEE, 2004, 

p.32), por tanto o profissional da psicologia organizacional tendo essa visão está sempre 

em busca de novas maneiras de satisfazer as necessidades dos clientes.   

A psicologia organizacional está ligada a empresas atualmente, seja no bem-

estar de cada um dos colaboradores, até mesmo nas emoções geradas num ambiente 

de trabalho.  

No que se refere ao atendimento ao cliente laboratorial é necessário que haja um 

clima harmonioso entre os funcionários do atendimento, o cliente externo e os demais 

funcionários do laboratório, esse clima harmonioso pode ser gerado através da 

influência da psicologia organizacional que está sempre inovando a qualidade de 

atendimento.  

Segundo Schneider, White e Paul (1998), o clima para serviços pode ser 

entendido como a percepção compartilhada dos empregados sobre as práticas, 

procedimentos e comportamentos, que são reconhecidos e recompensados pela 

organização no que diz respeito ao serviço prestado ao cliente.  

O alcance da satisfação do cliente é o resultado de um treinamento focado no 

cliente em satisfazer suas necessidades e superar suas expectativas. A psicologia 

organizacional é o setor que vai a busca de treinamentos necessários para alcançar tal 

satisfação. Assim foca na importância ter uma pesquisa que mede a satisfação de cada 

cliente, obtendo informação sobre o que agrada mais e o que desagrada.  

A psicologia organizacional tem uma visão de mão dupla onde tanto busca 

satisfazer o cliente interno quanto o externo.  Assim tende a desenvolver atividades que 

incentive o colaborador a atender melhor. Para esse tipo de atitude, a empresa deve um 

bom clima organizacional e profissional, bom relacionamento entre as pessoas, em 

todos os níveis hierárquicos, garantida pela boa comunicação transitando na 

organização.  
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Denton (1990, p.150) diz:   

  

  

Benefícios de carreira e satisfação com qualidade. Autoimagem, 
autoestima e serviço com qualidade estão inter-relacionados. Eles 
podem ser promovidos através de promoções “a partir da base”, como 
também podem ser encorajados através de incentivos monetários. Eles 
podem ser promovidos, como muitos fazem, através de rodízio em 
cargos, autonomia na linha de frente e responsabilidade. A autoimagem 
melhorada dos empregados e um serviço melhor podem surgir da 
simples explicação de como o sucesso da corporação reside no fato de 
os empregados fornecerem serviços com qualidade. Não importam os 
meios, é essencial que essa mensagem seja efetivamente entregue. 
Uma das causas dos prejuízos nos negócios das empresas  

  

O atendimento é o elo entre a empresa e os clientes, por isso a maneira como 

ele é tratado dentro da organização resultará no grau de sua satisfação com a mesma. 

O psicólogo organizacional contribui nesse caso dando orientações de como atentar 

para o grau de satisfação. Através de treinamento o psicólogo organizacional dá dicas 

dos tipos de clientes e seus comportamentos.  

  

CONCLUSÃO  

  

O mundo organizacional hoje pressiona as empresas buscarem novas formas de 

permanecerem no mercado e uma das formas de se mantar vivo no cenário empresarial 

é a qualidade no atendimento ao cliente, sabemos que a qualidade no atendimento está 

diretamente ligada à forma como o profissional do atendimento se posta diante do 

serviço a ser prestado.   

No que se refere ao atendimento ao cliente laboratorial notou-se uma deficiência 

na qualidade de prestação de serviço ao cliente, assim os gestores dos laboratórios 

devem investir no treinamento de suas equipes, seja qual for o segmento do setor, se 

trata ou não direto com o cliente, pois, todos os colaboradores fazem parte do 

atendimento em geral.   

Diante disso entra em cena a influência da psicologia organizacional no serviço 

de atendimento ao cliente, o profissional da área trará treinamento e desenvolvimento 

contínuo, pois ambos são fundamentais para a melhoria do atendimento. A preocupação 

com o cliente deve ser constante, portanto é necessária a aplicação de treinamento 

adequado aos funcionários isso faz com que a empresa cresça.  

É importante que os gestores tenham uma visão bem aberta que lhes permitam 

ver o quanto é valioso para a empresa ter um setor comprometido com o bem estar 
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tanto do cliente externo quanto do cliente interno, a satisfação do cliente está sempre 

em primeiro lugar, portanto, incentivar o aprendizado do cliente interno é uma 

ferramenta eficaz para o retorno do lucro.  

Como já foi dito em outro tópico: o homem é um ser “coração” tem necessidade 

de reconhecimentos, os funcionários dependem de um estimulo, para sentirem-se 

motivados, de um elogio quando fazem um trabalho bem feito. Quando isso ocorre se 

reflete no atendimento ao cliente, pois o colaborador mostrará disposição em servir.  

Quando contrário, o colaborador que não é estimulado, acaba trabalhando sem 

gosto e por consequência não tem prazer em servir e acaba maltratando o cliente. 

Conclui-se que um cliente que foi mal tratado não voltará a empresa e não irão falar 

bem da mesma, clientes insatisfeitos além de não voltarem a empresa fazem a 

propaganda do boca a boca no sentido negativo.   

É muito importante o papel do treinamento feito pelo profissional da psicologia 

organizacional para que os colaboradores possam superar as expectativas dos clientes 

e por consequência obter a sua fidelização.   
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