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Resumo:
Em qualquer ambiente organizacional as pessoas possuem emoções e sentimentos intensos
direcionados para alguma coisa ou para alguém. Nesse trabalho, o objetivo geral é analisar como a
inveja nas organizações, age nos comportamentos individuais, modificando o ambiente organizacional
na percepção dos trabalhadores do chão de fábrica. A metodologia caracteriza-se quanto aos fins por
exploratória e descritiva, e quanto aos meios é bibliográfica, documental, quantitativa e qualitativa. O
modelo utilizado foi o de gerenciamento de inveja Beck (1998). O tipo da amostra é não
probabilística, por conveniência. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com 20
questões fechadas, aplicado junto a 1446 trabalhadores. A análise dos dados, agrupados em 07
dimensões pesquisadas, aponta que a maioria dos pesquisados não sentem inveja, mas que a mesma
está presente em suas vidas. Conclui-se que, a inveja é negada em todas as dimensões pesquisadas,
mas a maioria dos respondentes se contradiz quando afirmam que ela interfere de maneira negativa no
clima organizacional e na QVT, prejudicando os comportamentos individuais dos invejados de vários
modos, bem como interferindo negativamente no ambiente organizacional.
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The envy of extension organizational environment
Abstract
In any organizational environment people have intense emotions and feelings directed to something or
someone. In this work, the general objective is to examine how the envy in organizations, acts on
individual behavior, modifying the organizational environment in the perception of shop floor
workers. The methodology is characterized as to the purposes for exploratory and descriptive, and as
the means is bibliographical, documentary, quantitative and qualitative. The model used was the envy
Beck management (1998). The type of sample is not probabilistic for convenience. The data collection
instrument was a questionnaire with 20 closed questions, applied close to 1446 workers. The analysis
of the data, grouped into 07 dimensions studied, shows that the majority of respondents do not feel
envy, but that it is present in their lives. In conclusion, the envy is denied in all the surveyed
dimensions, but most respondents contradict when they say that it interferes negatively in the
organizational climate and QVT, damaging the individual behaviors of envy in several ways, as well
as interfering negatively in the organizational environment.
Key-words: Organizational behavior, Envy, Organizational environment.

1 Introdução
No inicio da história do mundo, a vida do homem sempre esteve margeada pela inveja. A
primeira formação em grupo relatada na Bíblia Sagrada, no livro da Gênese, apresenta a
família de Adão e Eva e os filhos Caim e Abel, onde a inveja se fez presente para todos e para
e humanidade. Desde o século XIX as organizações veem sendo desenhadas para enfatizar o
racional e controlar o emocional. As emoções são sentimentos intensos direcionados a alguém
ou a alguma coisa. Muitos trabalhos necessitam de esforços emocionais e buscam expressar
emoções organizacionalmente desejáveis durante as relações interpessoais com colegas,
chefes, clientes e fornecedores.
As emoções sentidas em várias situações, muitas vezes são diferentes das demonstradas. De
acordo com Barbiere, pesquisas identificaram seis emoções universais, que são: Raiva, medo,
tristeza, felicidade, desagrado e surpresa. Muitas são as pessoas que sentem dificuldade em
demonstrar as suas emoções ou compreender as emoções dos outros.
O estudo do comportamento organizacional permite compreender a natureza das pessoas,
através das diferenças individuais, os aspectos que as motivam para manter suas forças
ligadas e em movimento.
A inveja é uma ação disfarçada que interfere na vida das pessoas e das organizações
modificando os sentimentos pessoais e os comportamentos individuais organizacionais.
Algumas vezes, as pessoas usam a outra face da inveja, conhecida como “inveja boa”, quando
essas afirmam que sentem inveja da outra, mas, no “bom sentido”.
É importante ressaltar, que as pessoas nas organizações devem ser percebidas como um ser
individual, possuidor de comportamentos, necessidades, costumes, hábitos e atitudes
diferentes, e que trazem consigo um conjunto de saberes, valores, atitudes, experiências e
tabus que inconscientemente e/ou consciente evidenciam, o modo de viver e agir,
influenciado a qualidade de vida no trabalho das organizações que pertencem.
De acordo com vários estudiosos e registros da história da humanidade, todos os seres
humanos sofrem ou já sofreram de inveja. Mas, quase ninguém assume a sua inveja, por essa
ser considerada um sentimento ruim, que pode causar causando prejuízos aos outros e
principalmente às próprias pessoas que nutrem esse sentimento. E também porque, invejar
alguém significa o mesmo que assumir o seu fracasso e/ou incapacidade de possuir o que
outro conquistou por seus próprios méritos. A inveja quase nunca é assumida como também,
quase ninguém assume os seus fracassos e/ou incapacidades.
O conceito de inveja nas Ciências Sociais é reprimido em razão das dificuldades das pessoas
na sociedade e no ambiente organizacional assumirem a existência da inveja. Diante de tais
circunstâncias questiona-se: Como a inveja pode influenciar e/ou interferir no ambiente
organizacional a nível individual? Assim, o objetivo geral do artigo é analisar como a inveja a
nível individual, interfere no ambiente organizacional na percepção dos trabalhadores do chão
de fábrica, enquanto os objetivos específicos são: identificar os tipos de inveja existentes;
elencar as dimensões mais significativas que revelam a inveja; apresentar a face oculta da
inveja.
2 Fundamentação teórica
2.1 Comportamento organizacional
O Comportamento Organizacional diz respeito ao estudo do comportamento humano no
ambiente de trabalho. De acordo com Robbins (2002, p. 6), o comportamento organizacional
é um campo de estudo que pesquisa os impactos em indivíduos, grupos e a estruturas sobre o

comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para
promover a melhoria da eficácia organizacional.
O comportamento organizacional é um campo de estudo que pesquisa o comportamento do
individuo dentro do local de trabalho, proporcionando a organização desenvolver métodos
eficazes e eficientes para lidar efetivamente com situações que proporcionem o
desenvolvimento organizacional.
Pode também ser entendido com uma ferramenta que serve como melhoramento do
trabalhador, podendo ser utilizadas em várias organizações, independente do seguimento ou
localização, onde ocorrerá a necessidade de compreensão do comportamento do individuo no
local de trabalho. Os elementos-chave do comportamento organizacional são: pessoas,
estrutura, tecnologia e ambiente no qual a organização opera.
2.2 Clima organizacional
O clima organizacional é um instrumento gerencial que pode ser utilizado para mostrar a
maneira como os colaboradores percebem a organização. De acordo com Coda apud Bispo
(2006, p. 259), “O clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos membros de
uma empresa, em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da
organização [...]”.
De acordo com Luz (2003) a pesquisa de clima organizacional procura saber como age e o
que pensa o funcionário em relação às diferentes variáveis organizacionais.
Para Albano (2002), o clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo e de espírito das
pessoas no seu ambiente de trabalho, formado por um conjunto de fatores que interferem
diretamente no comportamento dos indivíduos, na produtividade da empresa, nos objetivos
organizacionais, na motivação e desempenho das pessoas, como também na satisfação do
trabalho.
2.3 Inveja organizacional
Por ser um sentimento negativo, a inveja se mantém escondida. Historicamente motivou
crimes, divergências políticas e revoluções. Citada na Biblía Sagrada, a inveja é um dos sete
pecados capitais, fazendo com que, os que a possuem, ignorem suas bênçãos e/ou
oportunidades recebidas, priorizando a posição alheia, e esquecendo suas prioridades
espirituais. A inveja como parte complementar da natureza humana, foi estudada por Kant em
1922, e discutida por diversos autores entre os quais Vries (1996) e Beck (1998). Tomei
(1994). A autora do livro “Inveja nas Organizações”, baseia seus estudos em Freud e Melaine
Klein e reafirma a questão apontando que a inveja pode ser um comportamento inerente ao
homem.
Klein (apud TOMEI, 1994, p. 6) expõe a inveja como “o sentimento de ira por outra pessoa
possuir e usufruir de algo desejável, sendo o impulso invejoso de retirá-lo ou estragá-lo”.
Tomei (1994, p. 9) aponta seis experiências emocionais que, isoladas ou combinadas, podem
fazer parte da inveja, assinalando: aspirações, inferioridade, ressentimento do agente em
questão, ressentimento global, culpa, admiração.
No diagnóstico sobre os ambientes organizacionais brasileiros Tomei (1994, p. 57) expôs que
a inveja está presente, mas não é assumida pelos indivíduos. A autora afirma que “nesse
diagnóstico geral, concluímos que o povo brasileiro não demonstra a sua inveja, talvez por
superstição ou por princípios éticos, e que as percepções referentes a existência da inveja são
ambíguas”. O sentimento da inveja nasce da necessidade de sentir o mesmo prazer que o
outro tem. E não apenas, da necessidade de ter o que o outro possui.

De acordo com Tomei (1994, p. 65-67), a inveja possui três categorias, a saber:


Inveja Sublimada: É aquela que aparece apenas em determinadas ocasiões, pode ser
controlada e/ou reprimida. Tais indivíduos admitem as qualidades do seu
objeto de inveja e buscam se superar para alcançar os seus próprios objetivos.



Inveja Neurótica: é aquela em que você se sente mal com a presença de determinada
pessoa, que pode ser mal humorada, amargurada, deprimida e ansiosa. Esses
indivíduos que sentem inveja e sofrem com isso, nada fazem nada para mudar
suas atitudes e podem até não serem pessoas más. Diríamos que ele é a
principal vítima da sua inveja.



Inveja Perversa: é a que domina as emoções do invejoso. No seu ambiente de trabalho,
acabam optando pela destruição dos outros ao invés de seu próprio
crescimento.

Beck (1998, p. 165) assevera que ação gerenciadora da inveja é possível. Para tanto, o autor
sugere estratégias de modo que se torne um sentimento saudável. Ver quadro a seguir:
FATORES QUE PODEM INDUZIR A
INVEJA

FATORES QUE PODEM REDUZIR A INDUÇÃO
DA INVEJA

NÍVEL ORGANIZACIONAL
 O individualismo

 Cooperação e trabalho em equipes

 As estruturas fechadas

 Gestão participativa

 Os modelos autoritários

 Flexibilidade e autonomia

 Os privilégios e ostentações

 Programas de salários redondos

 A polarização

 Participação de lucros

 A politização

 Negociação de conflitos

 As mentiras e boatos

 Avaliação de mérito e potenciais

 Programas de salários sem créditos

 Sistemas de informação
NÍVEL INDIVIDUAL

 A busca do sucesso a qualquer preço

 A busca do autoconhecimento

 As estruturas fechadas

 Gestão participativa

 As estratégias de desvalorização

 A busca da autovalorização

 As projeções

 A busca da excelência

 A busca da ostentação

 A busca de lideranças

 As estratégias de negação

 A busca do senso da responsabilidade

 A estratégia de idealização

 A busca da reciprocidade
Figura 1 – Estratégia para gerenciar a inveja
Fonte: Beck (1998, p. 165)

Numa sociedade de base aberta e justa, as percepções das desigualdades sociais estimulam a
competição à aquisição do que se deseja. Porém, o estímulo para se obter o mais desejado só
deve ser animado se ele ocorrer sem agressões, e de forma ético-moral e não perturbadora da
ordem social. A “face oculta da competitividade” é a aspiração de distinção em relação aos
outros, de provar aos outros (e a nós mesmos) que também somos capazes.

3 Aspectos metodológicos
A literatura pertinente apresenta diversos tipos de pesquisas, porém Vergara (2011, p. 46-47)
classifica a pesquisa científica, segundo dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos
meios.
Assim a pesquisa realizada utilizou-se os seguintes tipos de pesquisas:


Quanto aos fins: é do tipo exploratória “que se caracteriza pelo desenvolvimento e
explicação de ideias, com o objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma
primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado.
Descritiva: “tem como objetivo a descrição das características de determinada
população ou fenômeno”, conforme descreve Gil (2008, p. 42).



Quanto aos meios: De Campo – por se tratar de uma “[...] investigação empírica realizada
no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e
observação [...]” (idem, p. 48).

Em relação aos procedimentos técnicos adotados neste estudo, a pesquisa se classifica como
bibliográfica e documental, devido a utilização de material já elaborado, bem como a
utilização de leis, normas, decretos, resoluções, para a obtenção de conceitos e conhecimento
da área pesquisada.
A pesquisa proposta também é percebida como: Qualitativa que segundo a natureza dos
dados – [...] “preocupa-se com a interpretação do fenômeno considerando o significado que os
outros dão as práticas” [...] (GONSALVES, 2001, p. 68).
O objeto de estudo foi o Polo calçadista está atualmente integrado por pelo menos 183
empresas regularmente constituídas e um número de empresas informais estimado em 468
unidades produtivas.
Para atender o objetivo proposto, levou-se em consideração o modelo de gerenciamento de
inveja Beck (1998) que afirma poder ser gerenciada a nível organizacional e a nível
individual. Nesse trabalho apenas o nível individual será pesquisado.
O universo da pesquisa foi composto por todos os trabalhadores do polo calçadístico da
Paraíba. A amostra nessa pesquisa é do tipo não probabilística, por conveniência, onde o
pesquisador seleciona membros da população mais acessíveis em cada organização
pesquisada. A amostra foi composta de 2400 membros pesquisados.
Para análise dos dados coletados pelo questionário, utilizou-se o método de análise qualitativa
das práticas discursivas, que, de acordo com categorias analíticas referentes ao objeto de
estudo, identificando aspectos relevantes de seu perfil comportamental como empregado.
A análise o tratamento estatístico descritivo os quais estão apresentados sob forma degráfico,
foi utilizado o Programa Estatístico SPSS 13.0 (Statistical Package for Social Ciences-for
Windows) e a Planilha eletrônica Excel. Dos 2400 questionários entregues para pesquisa,
foram recolhidos respondidos 1558, dos quais apenas 1446 foram respondidos na forma
correta, na qual apenas uma das alternativas por questão deveria ser respondida.
4 Análise e discussão dos resultados
4.1 Resultado global isolado e agrupado da pesquisa




A busca do sucesso a qualquer preço;
As estruturas fechadas;
As estratégias de desvalorização;






As projeções;
A busca de ostentação;
As estratégias de negação;
A estratégia de idealização.

Figura 2 – Resultado global isolado da pesquisa

Os fatores que podem produzir inveja no ambiente organizacional na percepção dos
respondentes totalizados nessa pesquisa tais com:
Observa-se no aspecto comportamental que a maioria dos respondentes da pesquisa 51,6%
não busca o sucesso a qualquer preço, seguido de 34,9% que afirmaram buscar o sucesso a
qualquer preço, e que apenas 13,5% afirma que às vezes poderiam usar desses meios para
busca do sucesso.
Na percepção dos respondentes da pesquisa as estruturas não são fechadas no percentual de
58,4%; que às vezes elas são fechadas em 12,7% e que elas são fechadas sim em 28,9%.
Quanto às estratégias de desvalorização, percebe-se que segundo os pesquisados, a maioria
55,3% afirmam não utilizar; 15,7% r às vezes e 29,0% afirmaram fazer uso, dizendo sim.
Em relação as projeções pessoais e profissionais, a maioria dos respondentes afirmam não ter
em 53,3%, seguidos de 23,2% as vezes desejam, e por fim 23,2% que afirmam ter esse desejo.
Totalizando os questionamentos sobre ostentação, a maioria dos respondentes afirma que não
49,7%, seguidos de sim 29,7%, e às vezes 20,6%, a situações de ostentações ocorrem em suas
vidas.
Nas Estratégias de Negação, os respondentes da pesquisa quando questionados sobre o salário
que ganham, não cobrirem suas despesas sentiam-se incomodados com essa situação, a
maioria afirmou que não 54,2%, seguidos de sim 25,8%, e que às vezes 20,0%.
As estratégias comportamentais estão associadas à idealização dos trabalhadores em relação a
organização que fazem parte, aos companheiros de trabalho e a eles próprios. A maioria dos
respondentes da pesquisa 55,61% não está de acordo com as estratégias utilizadas, seguidos se
27,45% sim e 16.94% às vezes.

Figura 3 – Resultado global agrupado da pesquisa

Os fatores que podem produzir inveja no ambiente organizacional na percepção dos
respondentes totalizados nessa pesquisa tais com: A busca do sucesso a qualquer preço; As
estruturas fechadas; As estratégias de desvalorização; As projeções; A busca da ostentação;
As estratégias de negação e Estratégia de idealização indicam que a maioria dos respondentes,
54,0% não são pessoas invejosas. Entretanto 28,4%, indicam possuírem característica de
pessoas invejosas, e que 17,60% que às vezes apresentam comportamento de pessoas
invejosas.
5 Considerações finais
A inveja é um sentimento que vem acompanhando a história dos homens de todas as raças,
classes sociais e credos, causando conflitos internos externos como guerras, disputas,
assassinatos, crimes na luta pelo poder de organizações, igrejas, partidos políticos, grupos
familiares e valores pessoais. O modelo utilizado para realizar essa pesquisa, tem
cientificidade comprovada e raras são as organizações que percebem a importância e
dimensões desse estudo como forma de utilizar para gerir de uma melhor e mais significativa
forma para melhorar o ambiente organizacional e as relações entre os seus membros e grupos.
De acordo com a pesquisa realizada junto aos trabalhadores do polo calçadístico de Campina
Grande-PB, pode-se diagnosticar que e as dimensões pesquisadas se apresentam da seguinte
forma:
A busca do sucesso qualquer preço, compreende-se pelas necessidades de competição
interna que podem e deve ser salutar, quando as regras organizacionais são claras e objetivas,
caso contrário essas passam a gerar situações conflitantes.
Nessa pesquisa os respondentes afirmam não buscarem o sucesso a qualquer, que trocariam o
período de férias com qualquer outro colega, e que não preocupam em prejudicar qualquer
colega de trabalho. Percebe-se aqui a ausência de qualquer tipo de inveja e que as reações
atitudes, valores e sentimentos são na sua maioria positivos. Esse aspecto pode influenciar no
clima organizacional podendo destruir os códigos éticos e morais da organização que regem o
comportamento pessoal e coletivo, bem como na qualidade de vida no trabalho do individuo e
do grupo de trabalho.
Quanto as Estruturas Fechadas, os respondentes da pesquisa negam o costume de fazer
média com a chefia entregando algum colega. Quando ocorre essa prática, indica a presença
de pessoas incompetentes e invejosas, considerando que pode existir inúmeras maneira de
auxiliar o companheiro de trabalho e ser reconhecidos por ações positivas as os respondentes,
quem é protegido pelo chefe consegue promoção na empresa, significa a proteção pode ser
compreendida com uma ação de paternal, de proteger aqueles que nunca não discordam de
seus atos e atitudes. A grande parte dos respondentes afirma que a só consegue ser promovido
quem é protegido pelo chefe. Aqui a inveja é percebida, como uma reação de bajulação, já
que o invejoso não consegue perceber a realidade organizacional e limita-se apenas as
relações interpessoais. Os respondentes afirmam que não trabalham em ambientes de
estruturas fechadas, negam a presença da inveja no ambiente organizacional, embora fica

evidenciado que pode ocorrer por razões físicas, morais, materiais intelectuais e espirituais
para que exista as promoções.
As Estratégias de Desvalorização estão muitas vezes associadas às atitudes e reações ocultas
e geram mal estar físico emocional, promovendo um desequilíbrio no comportamento
organizacional. A maioria dos respondentes da pesquisa afirma que não terem seus trabalhos
desvalorizados e que seus colegas são competentes no que fazem. Percebe-se que uma pessoa
ou um grupo de pessoas não podem avaliar competências, pois estas são compostas por um
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes e a avaliação deve ser realizada por meios
de critérios e padrões pré-estabelecidos de acordo com as necessidades de cada organização.
A inveja não está presente nesses comportamentos com estratégias de desvalorização. Pois a
desvalorização uma pessoa é uma estratégia muito utilizada para se auto promover, em
relação aos outros. Logo, vê-se que as estratégias de desvalorização são geralmente usadas
por pessoas de baixa-estima elevada, invejosas e incompetentes, como forma de se
autopromover em detrimento da outra pessoa, voltadas para o aumento ou a diminuição do
valor pessoal e/ou profissional.
Quanto As Projeções, os respondentes da pesquisa não tem o sonho de ocupar o cargo de
trabalhos que um colega de trabalho ocupa, considerando que todos os respondentes têm
funções semelhantes e salários equivalentes, e isso é um fator de igualdade e não gerador de
inveja. Além do que, a maioria deles possui escolaridade compatível.Com relação à
admiração pelo chefe e sentir desejo de ser como ele, a maior parte dos respondentes já
sentiram essa vontade algumas vezes, ou afirmam que sentem. Nessa assertiva muitos traços
de inveja estão presentes, de forma positiva e negativa. Na foram positiva pode ocorrer por
admiração, carisma, respeito, honestidade, justiça e ética; além de prestígio social e
econômico, por competências e habilidades humanas, técnicas e conceituais. Na forma
negativa por proteção; vaidade, orgulho, incompetência; falta de oportunidade e até mesmo
por inveja. As projeções estão relacionadas com os sonhos e aspirações que as pessoas têm
para vivenciar momentos atuais e futuros, e o chefe ou lider é uma pessoal de poder e
autoridade perante o grupo e que é geralmente alvo de olhares diversos membros do grupo
dependendo de como ele desempenha suas funções e da forma como ele conduz a equipe. A
necessidades que os indivíduos têm em relação às projeções são estruturas de amparo
psicológico aos seus próprios pensamentos, desejos e sentimentos desejáveis e/ou
indesejáveis que podem ocorrer na área pessoal e/ou profissionais. Quando bem trabalhadas
pelas organizações, podem promover um clima organizacional bom ou satisfatório, melhorar a
qualidade de vida no trabalho além de aumentar o índice de motivação.
Na Busca da Ostentação, faz-se necessário esclarecer que ostentação o ato ou efeito de
assumir um comportamento que exibe riquezas, qualidades: ostentação de si próprio. Os
respondentes em sua maioria não ostentam aos colegas às coisas que compram, para mostrar
que vivem bem. E afirmam que possuem uma boa vida social porque a empresa proporciona,
considerando que os mesmo podem desfrutar de diversões e do clube dos trabalhadores do
serviço da indústria, além do que, pelo fato de ser empregado sentem socialmente valorizados.
Quanto à inveja dos colegas em relação a sua vida pessoal, a maioria diz que não existe,
considerando que eles estão dentro de um mesmo padrão de vida econômica e financeira. A
maneira ou a forma de comunicar o que tem, compra ou possui, muitas vezes cria situações
onde a inveja é despertada e desse modo a pessoa torna-se mais exposto a tal sentimento, mas
mesmo assim a grande maioria dos respondentes ostentam suas vidas pessoais e profissionais.
As Estratégias de Negação são utilizadas pelos respondentes de forma irreal, pois os mesmos
acreditam que o salário que ganho não cobre minhas despesas e essa situação me incomoda,
desconhecendo os mesmos que suas vidas devem ser regradas pelos salários e não os salários

pela vida. Essa situação pode gerar inveja de pessoas ou cargos mais elevados que possuem
salários mais elevados ou que na família, existem outras fontes de renda.
Estratégias de Idealização são compreendidas como ações que vislumbram os desejos,
anseios e necessidades e os respondentes da pesquisa admitem de modo discreto que seus
ritmos produtivos são prejudicados pela inveja, pois quando somadas as respostas afirmativas
e as respostadas de às vezes, percebe-se que a maioria admite a presença da inveja no
ambiente organizacional. E no diz respeito ao ritmo produtivo prejudicado por conta da
inveja, a maioria admitem de forma discreta, já que somada as respostas de sim e as vezes, a
grande maioria assegura a existência da mesma. Os respondentes da pesquisa permanecem no
ambiente organizacional quando são vítimas de inveja, ou seja; eles não adoecem e percentual
bastante significativo sem torno de 25% afirma se afastarem. A maioria dos colaboradores
não sente vontade de sair do trabalho quando são invejados, e essa situação indica que eles
admitem a existência da inveja. Contradizendo suas respostas os mesmos admitem na maioria
que não são vitima de inveja nas empresas que trabalharam. A maioria dos respondentes de
desse mesmo grupo afirma terem suas competências e habilidades invejadas pelos colegas de
trabalho. Fica evidente diante desses dados que a inveja existe, á percebida pela maioria, e,
entretanto eles não fazem parte do grupo de invejosos. De uma forma mais direta, afirmaram
que a inveja modifica o clima organizacional dos seus ambientes de trabalho, e que a
qualidade de vida do trabalho também é afetada de forma negativa.
Analisando a inveja nas organizações e a forma como ela age nos comportamentos
individuais, modificando o ambiente organizacional na percepção dos trabalhadores do chão
de fábrica do Polo calçadístico de Campina Grande- PB, de acordo com modelo de Beck, no
conjunto das 07 dimensões pesquisadas: A busca do sucesso a qualquer preço; As estruturas
fechadas; As estratégias de desvalorização; As projeções; A busca da ostentação; As
estratégias de negação e Estratégia de idealização, conclui-se que a maioria dos respondentes
não são pessoas invejosas em um percentual, 54,0%%, mas um percentual bastante
significativo 46%, indica que esse grupo de trabalhadores possuem características
comportamentais de sentimentos, atitudes e valores de pessoas invejosas em um grau bastante
acentuando, que pode provocar um serie de comprometimentos organizacionais
As reações de inveja identificadas nessa pesquisa, de acordo com Tomei (1994) são dos tipos:
negação ou bajulação e de projeções, onde as pessoas negam sentir inveja e/ou percebem-se
como não sendo invejosas.
Faz-se necessário um acompanhamento contínuo e permanente, como forma de promover o
senso de justiça e igualdade, conscientizando-os que se deve fazer aos outros, tudo o que
gostariam que os outros lhe fizesse. Evitando assim problemas mais significantes, como
questões judiciais relacionadas ao assédio moral no ambiente de trabalho, provocado pela
inveja.
Mesmo ocultando a existência da inveja por parte dos colaboradores pesquisados, presença da
inveja é evidente, ainda que de uma forma obscura. O gerenciamento da inveja nas
organizações deve ser realizado de forma intensiva e ostensiva, assim como a ginástica
laboral e o uso continuo dos equipamentos de proteção, como forma transformar e melhorar
os homens, os evoluídos espiritualmente, e consequentemente promovendo às organizações
um ambiente laboral saudável para trabalhar, evoluir, conviver e promover o crescimento
organizacional. A gestão dos sentimentos, no comportamento dos indivíduos deverá ser
realizada por todos, de forma integrada e participativa, através de ações positivas de
transformação e mudanças de atitudes como forma de promover um ambiente organizacional
bom, sadio e próspero melhorando e aproveitando o potencial humano, individual e de equipe,

garantindo um clima organizacional bom e uma excelente qualidade de vida no trabalho por
meio de inclusão de valores éticos, espirituais e morais.
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