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RESUMO 

 

Atualmente as pessoas passam grande parte dos seus dias dentro das empresas em que 

trabalham, sendo assim torna-se importante uma boa relação entre empresas e trabalhadores. 

Neste contexto, as organizações estão buscando melhorar o clima organizacional através da 

motivação, satisfação, liderança e de um maior engajamento entre seus colaboradores, através 

de ferramentas de gestão de recursos humanos estimulando boas relações obtendo assim 

melhores resultados. Este trabalho foi realizado na SRR Indústria de Papéis Higiênicos 

Padrão com o objetivo de identificar os fatores que afetam o clima organizacional na empresa 

pela visão de seus colaboradores. O questionário tinha setenta e duas perguntas, sendo que, 

apenas uma pergunta era aberta, onde os 20 colaboradores que responderam a pesquisa 

puderam colocar suas considerações em relação à empresa. A metodologia utilizada para a 

pesquisa se classificou como teórica empírica, classificada como quantitativa e qualitativa 

com o caráter exploratório sendo utilizado o método do estudo de caso. Os resultados 

demonstraram que os maiores fatores desmotivacionais que a empresa tem é a sobrecarga de 

trabalho seguido da impossibilidade de crescimento profissional e o salário. 

 

Palavras-chave: Gestão de pessoas; clima organizacional; liderança; satisfação; motivação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de pessoas é considerada um grande desafio na atualidade, pois cada ser 

humano tem suas características, o que supre as necessidades de alguns não quer dizer que 

será bom para todos, neste ponto é preciso ter atenção especial as pessoas, que são recursos  

essenciais dentro de uma empresa. A partir da gestão é que os líderes procuram soluções que 

venham a satisfazer as necessidades de seus colaboradores.  

 Entender o que as pessoas querem, favorece o ambiente, tanto interno quanto 

externo da organização. Além de contribuir para a busca de melhores condições de trabalho 

aumentando a qualidade de vida dos mesmos e servindo assim como um diferencial perante 

seus concorrentes. 

 Hoje as pessoas são os principais recursos dentro de uma empresa. Por meio dos 

colaboradores fabricam-se produtos e prestam-se serviços que geram lucros às instituições, 

sendo importante manter e auxiliar o funcionário para que o mesmo desenvolva seu maior 

potencial, que é o capital intelectual adquirido dentro da organização ou empresa na qual 

presta seus serviços. 

O desafio da gestão de pessoas em uma empresa é manter um ambiente de trabalho 

prazeroso, que permita o crescimento organizacional e o desenvolvimento do seu colaborador. 

Entre os fatores que norteiam as relações de trabalho e influenciam na satisfação das pessoas 

temos a motivação do próprio ser humano e o clima organizacional. Quando há elevada 

motivação, o clima se torna favorável e como consequência, as pessoas ficam satisfeitas, 

interessadas e colaborativas.  

Com isso pode-se dizer que a gestão de pessoas busca através da motivação e 

valorização, despertar no funcionário o significado do trabalho, melhorando assim o clima 

interno da empresa. 

O clima organizacional apresenta uma análise da situação que a empresa se encontra 

na visão de seus funcionários, suas opiniões levam em consideração o relacionamento com 

colegas, os benefícios oferecidos pela empresa, à valorização recebida pelos serviços 

prestados, à insatisfação perante as políticas empresariais, a motivação entre outros fatores.  

 De acordo com Moreira (2012), toda organização é composta de indivíduos e cada 

um tem um repertório especial no modo de ser e de se comportar que está baseado em sua 

história de vida e isso impacta no clima organizacional.  

Uma boa relação entre colaborador e empresa pode trazer como benefício um maior 

comprometimento do funcionário com os objetivos e planos da empresa, melhorando assim o 
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clima organizacional da mesma. Sabendo disso, as organizações começaram a perceber a 

importância de se ter um bom ambiente de trabalho, tornando-o mais favorável aos 

funcionários. Com um clima organizacional mais leve e com uma boa convivência entre 

empresa e pessoas promove uma melhor qualidade de vida a seus colaboradores. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A Indústria de Papel Higiênico Padrão objeto deste trabalho, tem a visão de que a 

satisfação dos colaboradores é essencial para um melhor funcionamento da empresa, quando o 

ambiente está de acordo a organização vai bem, mas quando se tem um desgaste por falta de 

pessoal, excesso de trabalho, regras rígidas bem como metas inalcançáveis na jornada de 

trabalho, a organização é afetada diretamente.  

Tendo em vista os objetivos da empresa, os gestores prestam bastante atenção em 

seus funcionários, bem como o clima organizacional vivido no momento. Olhar para as 

pessoas traz uma melhor visão da empresa e consequentemente será mais fácil de alcançar os 

objetivos propostos, uma vez que o gestor conhece a opinião de seus colaboradores sobre o 

ambiente de trabalho. Sabendo da importância destes fatores pergunta-se: 

Quais os fatores que afetam negativamente o clima organizacional na empresa SRR 

Indústria de Papel Higiênico Padrão, na percepção dos seus colaboradores?  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar o clima organizacional na empresa SRR Indústria de Papel Higiênico 

Padrão, na percepção dos funcionários. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

1) Identificar os fatores que influenciam na qualidade do clima organizacional; 

2) Avaliar o nível de satisfação do clima organizacional da empresa;  

3) Identificar a percepção do funcionário com relação ao clima; 

4) Avaliar os pontos positivos e negativos do clima organizacional da empresa; 

5) Propor ações que poderão ajudar na melhoria do clima organizacional. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A pesquisa de clima organizacional é fundamental para que a organização tenha 

conhecimentos dos motivos que influenciam de forma positiva ou negativa o ambiente de 

trabalho, assim podendo identificar os comportamentos e ações de seus colaboradores. 

Avaliação do clima organizacional é necessária a fim de que a organização obtenha as 

informações para buscar melhorias no seu ambiente de trabalho, detectando problemas que 

causam insatisfação, conflitos, rotatividade, absenteísmo, e menor comprometimento dos 

colaboradores, afetando diretamente os resultados da empresa. 

Este trabalho se justifica pela necessidade da empresa em visualizar o clima interno 

da organização. A organização escolhida para este estudo é a Indústria de Papel Higiênico 

Padrão localizada no município de Tapejara/RS, empresa que apresenta um crescimento 

constante desde sua criação e, por isso, torna-se oportuno estudar o clima organizacional da 

mesma, a empresa conta com 20 funcionários e tem 8 anos de existência, a mesma se 

preocupa com seus trabalhadores e com o crescimento da empresa.  

Este trabalho é muito importante para os diretores da empresa, funcionários, 

pesquisador e academia. No caso dos diretores, o estudo de clima organizacional demonstra as 

opiniões e percepções dos funcionários, podendo, assim, compreender o comportamento de 

seus profissionais. Também é uma oportunidade de realizar melhorias na estrutura, e 

proporcionar treinamentos específicos a seus colaboradores, para corrigir alguns problemas 

relativos a processos ou referentes ao clima interno da mesma. 

Para os funcionários é interessante expor seus pensamentos, de modo que suas 

opiniões poderão ser facilmente interpretadas por meio da pesquisa. Para o acadêmico o 

estudo servirá como experiência e ajudará a aumentar seus conhecimentos. 

Já para a academia contribui com um material de pesquisa, servindo de apoio a 

futuras obras realizadas na área, mantendo viva a missão da instituição que é formar 

profissionais capacitados e conscientes de suas responsabilidades sociais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

A Gestão de Pessoas tem papel estratégico para o sucesso de uma empresa, no 

mundo empresarial cada vez mais globalizado e competitivo. É uma das áreas que mais sofre 

mudanças e transformações na atualidade, por isso se torna importante para as organizações, 

pois ajuda na valorização dos talentos, contribui para se ter vantagem competitiva, melhora a 

condição do funcionário no trabalho, favorece a busca por objetivos tanto do colaborador 

quanto da instituição.  

Vive-se em uma sociedade que as pessoas passaram a ser um fator determinante para 

a busca de novos clientes e objetivos, segundo Chiavenato (2008, p. 14) ―a gestão de pessoas 

refere-se às políticas e práticas necessárias para administrar o trabalho das pessoas‖. Deste 

modo a gestão é direcionada as práticas e soluções que proporcionem ao funcionário seu 

desenvolvimento, valorização e estabilidade, por meio do planejamento das ações. 

 A gestão de pessoas pode ser caracterizada como uma: ―função gerencial que visa a 

cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos, tanto 

organizacionais quanto individuais‖ (GIL, 2009, p. 17). 

 O olhar das empresas deve ser voltado para as pessoas e estas tendem a fazer 

investimentos na organização, através da dedicação, comprometimento, responsabilidades, 

com isso elas querem melhores salários, reconhecimento, oportunidade e crescimento 

profissional. Nada mais é que uma parceria entre ambos, neste contexto a visão de França 

(2011, p. 4) diz que a gestão de pessoas: 

 

 Deve ocorrer a partir da visão integrada das pessoas e de questões 

fundamentais como: as expectativas sobre as relações de trabalho, o contrato 

psicológico entre o que a pessoa quer da empresa e o que esta quer de seu pessoal, 

perfis e tipos de personalidade, grupos, equipes, lideranças. 

 

Com a contribuição dos autores, fica claro que a gestão de pessoas visa a colaboração 

tanto do funcionário quanto da empresa para se alcançar os objetivos. O relacionamento entre 

ambos, antes considerado conflituoso, hoje deve ser baseado na parceria. 

  

 Administrar com as pessoas significa tocar a organização juntamente 

com os colaboradores e os parceiros internos que mais entendem dela e seu futuro. 

Trata-se de uma nova visão das pessoas, não é mais um recurso da organização, mas 

como um objetivo (RIBEIRO, 2005, p. 4). 
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As organizações buscam novos clientes para expandir seus mercados, o colaborador 

busca através da organização uma promoção e também desenvolver novos conhecimentos e 

habilidades, desenvolvendo assim seu capital intelectual. Chiavenato (2014, p. 49) entende 

por capital intelectual como sendo ―totalmente invisível e intangível‖ ele diz isto por que não 

há mecanismos que identifiquem o quanto uma pessoa sabe. 

Sobre o conhecimento intelectual que o funcionário adquire ao logo dos anos, através 

do trabalho na empresa ou por experiências fora dela, pode-se dizer que ―o aprendizado é um 

processo de mudança, resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a 

manifestar-se em uma mudança perceptível de comportamento‖ (FLEURY E FLEURY 2006, 

p. 19). 

O século XX trouxe grandes mudanças e transformações que influenciaram 

diretamente nas organizações, tanto na parte administrativa quanto no comportamento das 

pessoas. Chiavenato (2008, p. 34) salienta que: ―é um século que ainda pode ser definido 

como o século das burocracias ou o século das fábricas‖. A partir da identificação das eras do 

século passado é possível compreender como eram as práticas de trabalho daquela época. As 

três eras organizacionais que marcaram o século XX e que abriram as portas do século XXI 

foram: 

A. Era industrial clássica - Período após a Revolução Industrial que se estendeu até meados 

de 1950 e tem como característica a intensificação do fenômeno da industrialização em 

amplitude mundial, havendo assim a separação entre países industrializados e 

desenvolvidos.  

 

As empresas passaram a adotar a estrutura organizacional burocrática, 

caracterizada pelo formato piramidal e centralizador, com ênfase na 

departamentalização funcional, na centralização das decisões no topo da hierarquia e 
no estabelecimento de regras e regulamentos internos para disciplinar e padronizar o 

comportamento das pessoas (CHIAVENATO, 2014, p. 32). 

 

No Brasil: ―surgem os primeiros departamentos de pessoal, centrados na rotina de 

―apontamentos‖ de frequência, pontualidade, absenteísmo, registro de ponto, pagamentos de 

salários‖ (FRANÇA, 2011, p. 9).  

A segunda foi a: 

B. Era da industrialização Neoclássica – se estendeu entre 1950 a 1990. As mudanças 

comerciais eram rápidas e intensas, as empresas que antes vendiam seus produtos somente 

na região, agora podiam expandir seus negócios a níveis internacionais, fazendo assim 

com que os lucros aumentassem consideravelmente. 
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Nessa época segundo Wood Jr (2004) houveram grandes obras e melhorias na 

infraestrutura tanto das indústrias quanto do pais. Nesse período a gestão dos recursos 

humanos também evoluiu consideravelmente, e os principais agentes para a mudança foram 

as indústrias e as escolas de administração. As empresas foram as responsáveis por trazer 

práticas de recursos humanos como as de: recrutamento, seleção, treinamento e 

desenvolvimento enquanto as escolas repassaram os conhecimentos de GRH aos estudantes.  

 É importante descrever que o primeiro curso focado em gestão surgiu em 1954, pela 

fundação Getúlio Vargas na cidade de São Paulo onde os professores foram treinados em uma 

universidade nos Estados Unidos. Além de São Paulo outros estados criaram escolas de 

administração um deles foi o Rio Grande do Sul (WOOD JR, 2011, p. 234). 

Chiavenato (2014, p. 33) relembra que ―a teoria clássica foi substituída pela teoria 

neoclássica da administração, e o modelo burocrático foi redimensionado pela teoria 

estruturalista‖. O modelo clássico já não servia mais, por ser lento e não conseguir 

acompanhar as transformações da sociedade. Entrando em cena esta a: 

C. Era da informação- é o período que começou no início da década de 1990 até os dias de 

hoje. Segundo Chiavenato (2014, p. 34) ―a característica principal da Era da Informação 

são as mudanças, que se tornaram rápidas, imprevistas, turbulentas e inesperadas‖. A 

tecnologia da informação basicamente transformou o mundo em uma verdadeira aldeia 

global, o capital financeiro deixou de ser o mais importante, perdendo o lugar para o 

capital intelectual. Mais importante que os recursos monetários é o conhecimento que, 

aplicado de forma rentável, aumenta a produtividade. 

Na era da informação o serviço braçal passou a ser substituído pelo mental, as 

organizações precisam de inovações, agilidade, mobilidade, para assim enfrentar as ameaças e 

oportunidades que surgem no dia a dia. 

As três eras ao longo do século XX – da industrialização clássica, neoclássica e a era 

da informação ―trouxeram diferentes maneiras de se trabalhar com as pessoas nas empresas, 

cada abordagem estava ajustada para os padrões da sua época‖ Gil (2009, p. 20). Após a 

revolução industrial é possível descrever as três etapas da gestão de pessoas contidas neste 

processo.  

a) Relações Industriais – O formato do trabalho consiste na centralização total das 

operações, no órgão de recursos humanos, e seu nível de atuação é burocratizada e 

operacional. Nos ―Estados Unidos, sobre tudo no período imediatamente posterior a 

segunda guerra mundial, verificou-se notável aumento do poder dos sindicatos de 

trabalhadores‖ (GIL, 2009, p. 20). 



18 

 

b) Recursos Humanos – Seu nível de atuação consiste nas tarefas operacionais e 

burocráticas, os recursos humanos ainda desenvolvem as funções operacionais e 

táticas. 

Wood Jr (2012) reforça que durante muito tempo o setor de gestão de recursos 

humanos das empresas era responsável pelos registros trabalhistas das empresas.  

c) gestão de Pessoas – O formato do trabalho é descentralizado. O nível de atuação 

focaliza a estratégia global no negócio. As pessoas passam a ser consideradas 

parceiras das organizações e tomam decisões a respeito de seus trabalhos, cumprem 

atividades para alcançar e satisfazer seus clientes (GIL, 2009). 

Torna-se muito importante para as empresas segundo Wood Jr (2012) o 

―treinamento, desenvolvimento, remuneração, gestão do desempenho‖ para se conseguir 

profissionais com maior capacidade e em consequência melhorar a qualidade dos produtos 

oferecidos aos consumidores. 

Na era da informação conforme diz Chiavenato (2008, p. 42) ―lidar com pessoas 

deixou de ser um problema e passou a ser a solução para as organizações. Deixou de ser um 

desafio e passou a ser a vantagem competitiva para as organizações bem sucedidas‖. 

As mudanças são cada vez mais rápidas nas pessoas e organizações. Muitas das 

transformações são influenciadas por tecnologias, informações, culturas, crenças e valores que 

cada pessoa tem.  De acordo com Vergara (2003), a era da informação traz alguns problemas 

negativos como, por exemplo, o excesso de informações, que quando acessadas e não filtradas 

acabam atrapalhando tanto na parte administrativa quanto operacional. 

Assim a gestão de pessoas contribui com um melhor direcionamento e tratamento 

aos trabalhadores para que eles se sintam mais motivados e engajados com os objetivos da 

organização. Chiavenato (2014, p. 13) cita que há seis processos básicos de gestão de pessoas, 

que dão origem os subsistemas de gestão apresentados na figura 1: 
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Figura 1: subsistemas de gestão 

Fonte: Chiavenato (2014)  

Estas etapas estão totalmente relacionadas. Se por ventura uma das fases não está de 

acordo influencia diretamente no próximo passo. Ela deve ser trabalhada de forma que crie 

uma harmonia entre todas as etapas melhorando assim os processos da organização. 

Contudo as pessoas buscam seus objetivos através das empresas, se um funcionário 

busca uma nova função, ou promoção ele diretamente irá ajudar a empresa, através de seu 

empenho e motivação para a busca do que ele procura. O quadro 1 ilustra bem essa parceria 

que deve existir entre empregado e empregador em uma relação ganha-ganha: 

Objetivos organizacionais Objetivos individuais 

Sobrevivência Melhores salários 

Crescimento sustentado Melhores benefícios 

Lucratividade Estabilidade no emprego 

Produtividade Segurança no trabalho 

Qualidade nos produtos e serviços Qualidade de vida no trabalho 

Redução de custos Satisfação no trabalho 

Participação no mercado Consideração e respeito 

Novos mercados Oportunidade de crescimento 

Novos clientes Liberdade para trabalhar 

Competitividade Liderança liberal 

Imagem no mercado Orgulho da organização 

Quadro 1: Os objetivos organizacionais e os objetivos individuais das pessoas 

Fonte: Chiavenato (2008, p. 6) 

 

 

 

  
                                                                                                   Quem deve trabalhar na organização: 

 - Recrutamento de Pessoas  

 - Seleção de Pessoas  

 

 Oque as pessoas deverão fazer: 

 - Desenho do Trabalho 

 - Avaliação do Desempenho 

 

  

                                                                                         Como recompensar as pessoas:  

 - Recompensas vs Remuneração  

 - Benefícios e Serviços Sociais 
 

  

                                                                                    

                                                                                         Como desenvolver as pessoas no trabalho: 

                                                                                 - Treinamento e desenvolvimento 

                                           - Aprendizagem                

                                                                      - Gestão do conhecimento 

 

                                                                                          Como manter as pessoas no trabalho: 
                                                                                           - Relações com Empregados      

 - Higiene e Segurança  

                                                                                           - Qualidade de Vida no Trabalho 

 

  

                                                                                        Como saber o que fazem e o que são: 
  - Banco de Dados  

  - Sistemas de Informação Gerencial 

Gestão de Talentos 

Agregando 

Pessoas  

Aplicando 

Pessoas 

Recompensando 

Pessoas 

Desenvolvendo 

Pessoas 

Mantendo 

pessoas 

Monitorando 

Pessoas 



20 

 

A partir do quadro 1 fica mais claro perceber que as pessoas se tornaram parceiras 

das organizações. As mudanças nunca estiveram tão rápidas, as inovações ocorrem em 

instantes. Há uma sensação que o tempo passa mais rápido e coincidentemente não há mais 

tempo para fazer as atividades, com a gestão de pessoas também é assim. Existem alguns 

fatores que contribuem para esta percepção de falta de tempo. 

 

As mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, 

políticas, demográficas e ecológicas que atuam de maneira conjugada e sistêmica, 

em um campo dinâmico de forças que produz resultados inimagináveis, trazendo 

imprevisibilidade e incerteza para as organizações (CHIAVENATO, 2008, p. 2). 
 

Assim a gestão de pessoas é uma área que sofre diretamente com as mudanças, 

sociais, econômicas, culturais entre outras. Por lidar com os comportamentos, e ideais de cada 

indivíduo. A gestão de pessoas não pode ser considerada uma ciência exata e essa é a 

dificuldade de se trabalhar com a mesma. Os responsáveis por estas mudanças são os próprios 

seres humanos, buscando novas experiências, conquistas e desafios. 

Em pleno século XXI, conceituada como a era da informação e do conhecimento 

nunca vista antes, se tem acesso a tudo o que se pode imaginar, a qualquer hora do dia e noite, 

informações são transmitidas em tempo real e de praticamente qualquer parte do mundo. 

Basta saber filtrá-las e utilizar para um propósito único: o desenvolvimento pessoal.  

Contudo, seria errado dizer que vivemos na era do conhecimento, por isso torna-se 

necessário comparar o quanto de informação realmente se torna conhecimento. 

Nesse ponto a gestão de pessoas auxilia e ajuda a interpretar a informação e 

consequentemente, torná-la conhecimento, tem se através da gestão a conexão para que ocorra 

essa transformação, e desta forma contribuir com os objetivos da empresa. 

 

 Algumas empresas, principalmente as internacionais e as de alta 

tecnologia, já iniciaram esforços e alocaram investimentos para gerir o 

conhecimento. As principais atividades se concentram na utilização de tecnologia 

para montar e distribuir enormes bancos de dados, com documentos, artigos, relatos 

de experiências etc (RIBEIRO, 2005, p. 28). 

 

Em muitas empresas as práticas de gestão de pessoas, não estão organizadas e 

adequadas aos padrões da atualidade. Com isso se tem uma grande barreira para as 

instituições encontrarem pessoas capazes de melhorar os ganhos das mesmas, em muitos 

casos suas políticas fazem com que os funcionários ajam de forma reativa. 

É preciso que a gestão de pessoas possa atuar como ferramenta que agregue e integre 

todos os setores, buscando de maneira eficaz contribuir para alcançar os objetivos da 
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organização. ―o parceiro mais íntimo da organização é o empregado: aquele que está dentro 

dela, que lhe dá a vida e dinamismo e que faz as coisas acontecerem‖ (CHIAVENATO, 2008, 

p. 9).  

Para crescer, a organização precisa, por meio da gestão de pessoas, identificar 

qualidades e colaboradores capazes de fazer a diferença. Buscando nas pessoas suas 

habilidades e inteligência, assim contribuindo para o desenvolvimento das empresas. Porém 

isso pode acabar gerando uma grande pressão nas organizações, que lidam com mudanças 

constantes, tanto na tecnologia quanto na sociedade.  

As máquinas e equipamentos fazem somente o que lhes foi programado, não tomam 

decisões, já as pessoas possuem capacidade de fazer isso. Freitas e Kladis (1995, p. 12) citam 

Simon (1965) que propõe um modelo sobre o processo de tomada de decisão que é dividido 

em três fases e mais uma revisão entre as etapas, o feedback. Abaixo segue as fases descritas 

por Simon e atuais ainda nos dias de hoje: 

a) Inteligência ou Investigação: Nesta fase ocorre a exploração do ambiente e o 

processamento dos dados buscando indícios que possam identificar os problemas e 

oportunidades. As variáveis da situação são coletadas e postas em evidência. 

b) Desenho ou Concepção: Nesta etapa ocorre a criação, desenvolvimento e análise das 

possíveis rotas de ação. O tomador de decisão formula o problema, constrói e analisa 

as possíveis soluções tendo por base sua aplicabilidade. 

c)  Escolha: Nesta fase acontece a seleção da alternativa e as ações disponíveis. Esta 

escolha acontece após a fase de desenho, o funcionário busca informações para evitar 

erros. 

d) Feedback: Dentro das fases pode acontecer retornos nos processos de decisão. Estes 

retornos podem ocorrer em qualquer fase na inteligência ou investigação, desenho, 

concepção, escolha. 

Entender como funciona o processo de tomada de decisão das pessoas se torna muito 

útil para a gestão, uma vez que pode-se formular estratégias para conseguir melhores 

resultados para a organização através de seus funcionários e, consequentemente, pode 

melhorar o clima organizacional da empresa. 

Organizações internacionais têm buscado auxiliar as empresas a manter um clima 

organizacional onde seja positivo e de valorização das pessoas. 
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2.2 O TRABALHO DECENTE COMO INFLUENCIADOR DO CLIMA 

Antes de falar sobre clima organizacional é importante entender o que as grandes 

organizações mundiais pensam e debatem sobre os assuntos relacionados diretamente com o 

clima organizacional. Uma dessas organizações é a OIT, Organização Internacional do 

Trabalho, que debate as diretrizes sobre o trabalho decente para as pessoas, sendo que o 

conceito foi formulado oficialmente pela OIT em 1999, o mesmo sintetiza a missão da 

organização que é ―promover oportunidades para que homens e mulheres possam obter um 

trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e 

dignidade humanas‖ OIT (1999). O trabalho decente, ainda segundo a Organização 

Internacional do Trabalho se conceitualiza por quatro objetivos estratégicos: a promoção dos 

direitos de trabalho, geração de empregos, proteção social e diálogo social.  

A definição trata-se, portanto do trabalho que permite satisfazer as necessidades 

básicas de alimentação, moradia, educação bem como a proteção dos direitos trabalhistas 

como o seguro desemprego e a aposentadoria, assegurando renda a os trabalhadores OIT 

(1999).  

O contexto do trabalho decente pode ser uma forma de garantir alguns benefícios e 

assegurar direitos aos trabalhadores para que possam viver minimamente bem. Com isso, o 

trabalhador pode executar suas tarefas com maior segurança e tranquilidade, podendo 

melhorar de forma significativa o clima organizacional de seu ambiente de trabalho. 

No mês de setembro do ano 2000 segundo Mariano (2015) a Organização das 

Nações Unidas juntamente com 189 nações assinaram um documento onde se estabeleceu 8 

objetivos do milênio lançados pela ONU, ligados diretamente a melhora das condições de 

vida e trabalho para as pessoas. Os objetivos são: 

1- Combater a fome e a miséria 

2- Atingir o ensino básico universal 

3- Igualdade entre sexos e autonomia da mulher 

4- Reduzir a mortalidade na infância  

5- Melhorar a saúde materna 

6- Combater a aids, a malária e outras doenças 

7- Garantir a sustentabilidade ambiental 

8- Promover ações voluntarias na comunidade 

O contrato assinado pelos países terminou no final de 2015, completando um período 

de 15 anos após a assinatura dos objetivos. 
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“é possível constatar que o país alcançou parte das metas — como no 

combate à fome e na redução da mortalidade infantil. No entanto, ficou a dever em 

outras cláusulas, pois a educação continua deficiente. Também foi abaixo da 

expectativa na diminuição das mortes de mães durante os partos. Entidades analisam 

o desempenho brasileiro e, inclusive, colocam em dúvida parte dos resultados‖ 

(MARIANO, 2015). 

 

Os objetivos da ONU vem proporcionar ideias e melhores condições de vida a todas 

as pessoas, com a adoção de medidas que façam com que os países desenvolvam formas para 

melhorar a condição dos trabalhadores e lhes assegurar a preocupação das organizações com 

medidas de prevenção aos trabalhos inadequados existentes ainda hoje em todo o mundo, 

tanto a OIT quanto ONU objetivam a igualdade e condições mais humanas para todos. 

Em substituição aos 8 objetivos do milênio, na Rio +20 foram propostos  17 itens 

para o desenvolvimento sustentável proposto para que os países possam se desenvolver de 

forma mais equitativa bem como a melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida, 

que também está entre eles. (PNUD, 2016) 

Importante lembrar que a base dos objetivos estão alicerçados nos cinco P’s e um 

deles está focado nas Pessoas, motivando ainda mais as empresas a gerir de forma estratégica, 

de acordo com á figura 02: 

Os cinco P´s da agenda 2030 
 

 
Figura 02: Os cinco P´s da Agenda 2030 
Fonte: Pnud (2016) 

 

Os cinco P´s tem as pessoas como ponto central, pois não há desenvolvimento sem o 

trabalho humano e, portanto o desenvolvimento organizacional depende de um clima positivo 

e de boas condições de trabalho. 
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2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL 

Atualmente as empresas estão inseridas em um ambiente dinâmico e altamente 

competitivo, para que se mantenham nesse mercado é fundamental criar métodos de trabalho 

cada vez mais eficientes, valorizando o capital humano e criando relações saudáveis entre 

empresas e colaboradores. 

Esse cenário econômico e globalizado faz com que as empresas mais que nunca se 

cerquem de colaboradores capazes de formarem equipes humanizadas e coesas, que trabalhem 

voltadas para a satisfação do cliente, em busca dos melhores resultados. Para as equipes 

renderem o máximo, é necessário que se mantenham relacionamentos interpessoais saudáveis 

em um clima harmonioso, fazendo com que a comunicação melhore consideravelmente e 

conflitos sejam resolvidos rapidamente sem prejudicar o ambiente de trabalho. 

 

O clima organizacional é como os colaboradores percebem a organização 

e o que vai influenciar de forma positiva ou negativamente seu comportamento e 

consequentemente sua produtividade dentro da organização. O clima organizacional 

está diretamente ligado com a cultura, valores e crenças da empresa sendo assim a 

cultura da empresa vai moldar o clima organizacional da mesma (OLIVEIRA, 

CARVALHO, ROSA, 2012, p. 2). 

 

Clima Organizacional trata-se do ambiente interno de uma empresa, inclui-se os 

subordinados, supervisores e direção. O relacionamento entre as pessoas e o trabalho deve ser 

saudável, este assunto está ligado diretamente com a satisfação do trabalhador e seus 

resultados na organização. 

Moreira (2012) salienta que o gestor precisa estabelecer um bom clima 

organizacional, para promover condições motivadoras no ambiente de trabalho.  

Levando em conta que um bom clima organizacional reflete diretamente na 

motivação e, portanto também na produtividade dos colaboradores, observa-se a importância 

para as organizações fazerem uma boa gestão do clima organizacional, para que seus 

colaboradores se mantenham sempre motivados. Existem diversos fatores que influenciam no 

clima organizacional, como na seguinte citação: 

 

 Os dez primeiros fatores que afetam o clima organizacional são: 
liderança, compensação, maturidade empresarial, colaboração entre as áreas 

funcionais, no sentido de valor, valorização profissional, identificação com a 

empresa, processo de comunicação, política global de recursos humanos e acesso 

(CODA, 1997, p. 99) 
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Compreender a motivação dos funcionários é um dos maiores desafios das empresas, 

isso não é fácil devido que cada pessoa tem características diferentes. Sendo assim é 

importante entender de onde vem à motivação das pessoas. 

O autor Xavier (2006, p. 89) coloca que motivação: 

 

Quer dizer ter motivos, uma força que move, impulso interno propulsor, 

algo que faz a pessoa caminhar para frente, para a realização das metas. Quando 
uma pessoa tem motivos válidos, que fazem sentido, na visão de sua mente, suas 

emoções e seu corpo integram-se para a busca da realização – e a mágica acontece: 

as pessoas ficam muito, muito mais competentes. 

 

A ―motivação é influenciada pela idade e por circunstâncias pessoais, pela fase que a 

pessoa está atravessando em sua vida e em sua carreira no momento. Entretanto isso não é 

tudo o ambiente externo também afeta a motivação‖ (MONTANA E CHARNOV, 2003, p. 

234). 

Dessa forma é extremamente importante elevar o nível de motivação dos 

colaboradores, fazendo com que se sintam parte da organização e contribuam para o 

desenvolvimento da empresa.  Levando em consideração que um bom ambiente de trabalho 

pode aumentar significativamente a produtividade e também sua eficácia. 

 Existem diversas possibilidades de trabalhar os aspectos motivacionais de uma 

equipe. Leite, Amerlin, Oliveira (2013, p. 46) dizem que ―um fato interessante comprovado 

cientificamente é o humor‖. As empresas são praticamente como uma segunda casa, nesse 

ponto se torna muito importante que o ambiente seja agradável. Melhorando assim a relação 

entre os funcionários e empresa, Chiavenato (2004) relembra que cada pessoa tem suas 

necessidades e são diferentes de indivíduo para individuo. Neste sentido é importante 

observar e conhecer as necessidades dos trabalhadores, pois: 

 

As diferentes necessidades que coexistem no interior de cada um são 

comparadas àquilo que se também se denomina de desejos ou expectativas e têm 

como origem carência dos mais diferentes tipos, tanto no tocante ao componente 

físico, como psíquico da personalidade (BERGAMINI, 1997, p. 21). 

 

Complementando o pensamento Chiavenato (2014) fala sobre as necessidades 

humanas e os estudos que Abraham Maslow realizou e elaborou uma pirâmide com cinco 

níveis das necessidades humanas. A pirâmide de Maslow é demonstrada na figura 3: 
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Figura 3: Hierarquia das necessidades de Maslow 
Fonte: Chiavenato (2014, p. 328). 

 

Para melhor entendimento da pirâmide observa-se que: 

a) As necessidades fisiológicas: Constituem o nível mais baixo da pirâmide, neste nível 

está as necessidades de alimentação (fome e sede), de sono e repouso (cansaço), de 

abrigo (frio ou calor), o desejo sexual etc. Estas necessidades estão relacionadas com a 

preservação e sobrevivência da espécie. São as mais básicas e as que são realizadas 

com maior facilidade pelas pessoas (CHIAVENATO, 2003, p. 329-330). 

b) As necessidades de Segurança: Constitui o segundo nível das necessidades, é a busca 

por proteção, contra as ameaças e danos físicos.  

c) As necessidades Sociais: Surge no comportamento quando as necessidades mais 

baixas como fisiológicas e de segurança estão satisfeitas. São necessidades de afeto, 

afeição amizade, e sensação de estar com algum grupo. 

d) Necessidade de Estima: Relaciona em como o individuo se sente, a satisfação das 

necessidades de estima conduz a sentimentos de autoconfiança, de valor, força e 

poder.  

e) Necessidade de Auto Realização: São as necessidades humanas mais elevadas e que 

estão no topo da hierarquia.  Estão relacionadas com a realização do próprio potencial 

e autodesenvolvimento para tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo o que 

pode ser. 

O ser humano tem buscado evoluir , quando uma necessidade é suprida aparece uma 

nova, assim como proposto na teoria da Pirâmide das necessidades de Maslow, criando um 

ciclo contínuo de necessidades. 
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As organizações são formadas por indivíduos diferentes, cada qual com seu 

comportamento, com seus próprios métodos. Por isso o clima organizacional é tão importante 

para líderes e gestores, é através deles que vão se estabelecer as condições motivadoras no 

ambiente de trabalho. 

O bom líder tem a capacidade de exercer poder e autoridade perante os 

colaboradores, sempre visando manter a saúde das relações pessoais entre os indivíduos. 

Quando os ―liderados confiam em seu líder, estão dispostos a se colocar em vulnerabilidade 

em razão das ações dele sob a crença de que seus direitos e interesses não serão prejudicados‖ 

(ROBBINS, 2005, p. 277). 

Com uma boa liderança é possível criar um clima organizacional agradável e 

saudável onde o potencial dos colaboradores seja elevado ao máximo e os mesmos se sintam 

motivados e satisfeitos em realizar suas obrigações. A liderança é ―a capacidade de 

influenciar um grupo para alcançar metas‖ (ROBBINS, 2005, p. 258).  

Segundo Kwasnicka (2004, p. 89) ―a influência é quaisquer ação ou exemplos de 

comportamento que causem mudança de atitude ou de comportamento em outras pessoas ou 

grupos‖. O líder desempenha um papel importante no clima organizacional, é visto por vezes, 

como um orientador que norteia as pessoas para a realização das tarefas.  

 

[...] o líder é visto como alguém que traz algum benefício não só ao grupo 

em geral, como a cada membro em particular, fazendo nascer, desse intercambio, o 

valor que normalmente lhe é atribuído. Por sua vez, os membros do grupo 
devolverão ao líder o seu reconhecimento que se traduz pela forma de lhe conferir a 

autoridade que passa a ter perante seus seguidores (BERGAMINI, 1997, p. 19-20). 

 

Desta forma seria interessante que o líder desenvolvesse habilidades, como, por 

exemplo, comunicação, equilíbrio emocional, conhecimento, fazendo assim que seus 

seguidores sintam-se confiantes na capacidade do seu coordenador. Um líder ideal é difícil de 

ser definido. Em determinadas situações o perfil do mesmo pode ser extremamente produtivo 

e motivador, já em outro momento seu estilo não é adequado para o ambiente. Um líder pode 

conduzir sua equipe de varias formas: 

 

―Os líderes admiráveis tem diversas formas de dirigir uma equipe, uma 

divisão ou uma empresa. Alguns são reprimidos e analíticos; outros são carismáticos 

e decididos. A maioria das fusões necessita de um negociador sensível no controle, 

enquanto no caso de reviravoltas é preciso um estilo mais vigoroso de autoridade 

[...] os líderes mais eficazes são parecidos sob um aspecto fundamental: todos tem 
um alto grau do que se denomina inteligência emocional [...] Minha pesquisa, junto 

com outros recentes estudos, mostra claramente que a inteligência emocional é 

fundamental na liderança‖ (GOLEMAN, 2002, p. 9). 
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Um exemplo que pode ser citado é um líder com uma personalidade forte, com ideias 

definidas, ele pode ser um agente impulsionador em equipes que trabalham com atividades 

que possuem um prazo a ser cumprido. 

Por outro lado, seu perfil de líder forte poderá causar desânimo, bem como brigas e 

desmotivação, uma vez que este líder os obriga a fazer as atividades no tempo certo sem se 

preocupar o que o colaborador está sentindo. A dificuldade em escolher um estilo ideal, não 

impede de refletir sobre as formas de liderar, e seus resultados positivos ou negativos em 

muitos casos. As teorias que explicam os tipos de liderança são a autocrática, democrática e 

liberal, apresentadas no quadro 2: 

 

Autocrática 

 

Democrática 

 

Liberal (laissez-faire) 

 

 

Apenas o líder fixa as 

diretrizes, sem qualquer 

participação do grupo. 

 

 

As diretrizes são debatidas e 

Decididas pelo grupo, estimulado 

e assistido pelo líder. 

 

 

Há liberdade completa para as 

decisões grupais ou individuais, com 

participação mínima do líder. 

 

 

O líder determina as 

providências e as técnicas 

para a execução das tarefas, 

uma de cada vez, conforme 

a necessidade, sendo assim, 

imprevisíveis para o grupo. 

 

 

O próprio grupo esboça as 

providências e técnicas para 

atingir o alvo, solicitando ao líder 

aconselhamento técnico quando 

necessário, Passando este a sugerir duas 

ou mais alternativas para o grupo 

escolher. As tarefas ganham novas 

perspectivas com os debates 

 

A participação do líder no debate é 

limitada, apresentando apenas 

materiais variados ao grupo, 

esclarecendo que poderia fornecer 

informações desde que as pedissem. 

 

 

O líder determina qual 

tarefa cada um deve 

executar e qual o seu 

companheiro de trabalho. 

 

 

A divisão das tarefas fica à 

critério do grupo e cada membro 

tem liberdade de escolher seus 

companheiros de trabalho. 

 

 

Tanto a divisão das tarefas como a 

escolha dos companheiros ficam 

totalmente a cargo do grupo. Absoluta 

falta de participação do líder. 

 

 

O líder é dominador e 

―pessoal‖ nos elogios e nas 

críticas ao trabalho de cada 

membro. 

 

 

O líder procura ser um membro 

normal do grupo, em espírito, 

sem encarregar-se muito de 

tarefas. O líder é ―objetivo‖ e 

limita-se aos ―fatos‖ em suas 

críticas e elogios. 

 

 

O líder não faz nenhuma tentativa de 

avaliar ou de regular o curso dos 

acontecimentos. O líder somente faz 

comentários irregulares sobre as 

atividades dos membros quando 

perguntado 

               Quadro 2: Apresentação dos três estilos de liderança 

               Fonte: Chiavenato (2005, p. 187) 

 

Chiavenato (2005) ao explicar os estilos fala que a liderança autocrática, é 

considerada bastante negativa sendo marcada pela presença do autoritarismo, seria aquele 

chefe que define o que e como deve ser feito, há consequentemente pouca oportunidade para a 

livre expressão dos funcionários. O líder concentra em si todas as decisões.  Há uma constante 

imposição de ordens fazendo com que a realização das tarefas do grupo apenas seja 

desenvolvida quando está na presença do ―líder‖, já que é ele próprio o responsável por traçar 

as diretrizes. 
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Neste estilo de liderança é comum, tanto nos elogios ou nas críticas que faz, se 

direcionar diretamente para o funcionário, sem medo de falar e nomear os erros e acertos. Isso 

pode trazer como consequências a falta de espontaneidade e a dificuldade de se ter um grupo 

de colaboradores unidos. O trabalho só se desenvolve e tem continuidade quando o líder se 

faz presente, quando ocorre a ausência do líder, o grupo produz pouco 

Fica nítido que a atenção maior deste líder é direcionada as operações e não para as 

relações do grupo, isso pode prejudicar o ambiente organizacional, uma vez que os 

colaboradores tem dificuldade de expor suas ideias e pensamentos sendo assim a convivência 

pode se tornar conflituosa entre líder e liderados (FACHADA, 2003). 

O estilo democrático pode ser caracterizado por priorizar a participação do grupo em 

todas as decisões a serem tomadas. Cabe ao grupo, como um todo, incluindo o líder, debater e 

decidir sobre as diretrizes a serem tomadas. O líder democrático se encaixa melhor na 

―participação e sobre a tomada de decisão compartilhada, seguida de ações colaborativas, em 

que, em equipe, os membros da organização assumem responsabilidades conjuntas pelo 

desenvolvimento e realização de objetivos elevados‖ (LUCK, 2010, p. 78). 

Contudo por este estilo de liderança ser bem flexível e maleável nas relações entre 

líder e liderado é necessário que haja confiança e respeito de ambas as partes e que as relações 

sigam na esfera profissional. O líder neste caso pode desenvolver relações mais intensas e 

fortes para conseguir atingir os objetivos e metas organizacionais que a empresa deseja. 

O estilo liberal tem grande foco na liberdade: o líder é pouco consultado. Este estilo 

pode delegar ao grupo as tarefas a serem desenvolvidas e os deixa livres para desenvolvê-las 

da forma que achem melhor Não há controle, afinal a liberdade é sua característica principal. 

Entretanto toda essa liberdade poderá trazer consequências para o grupo, quanto à dispersão 

ou perda do foco. O líder geralmente não participa da avaliação de sua equipe, apenas emite 

sua opinião quando solicitado (FACHADA, 2003). 

Uma das responsabilidades do líder é orientar a sua equipe de colaboradores na 

mesma direção dos valores e comportamentos definidos pela organização, o líder deve saber 

lidar com cada colaborador respeitando as diferenças, mas dando a todos a mesma 

importância, ouvindo e prestando atenção nas ideias de seus colaboradores quando os mesmos 

expressarem suas opiniões. ―a formação de lideranças deve ser uma das preocupações 

constantes de qualquer organização‖ (LACOMBE, 2005, p. 223). 

Se observar bem os líderes de hoje não possuem apenas um dos estilos, mas sim uma 

junção de todas as abordagens, o que se torna benéfico aos colaboradores. O relacionamento 

entre os líderes e os membros da equipe, é de extrema importância e não deve ser 
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menosprezado. Pois afeta diretamente a qualidade do clima organizacional e 

consequentemente a produtividade, bem como os resultados da organização. Um aspecto que 

precisa ser observado, além da liderança, motivação e as necessidades é a cultura 

organizacional. 

 

2.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional é basicamente a influência através de regras e valores 

adotados por uma determinada organização e como ela interage com seus clientes e 

colaboradores. A cultura de uma organização influencia diretamente no comportamento dos 

colaboradores. Cada organização tem sua cultura própria com características exclusivas. 

―Através da cultura, a sociedade impõe suas expectativas e normas de conduta sobre os seus 

membros, condicionando-os a se comportarem de maneira socialmente aceitável aos seus 

padrões, costumes e práticas sociais‖ (CHIAVENATO, 1992, p. 49).  

De certo modo a cultura organizacional é um fator determinante dentro das 

organizações, para contribuir com o conceito Maximiano (2004, p. 241) diz que: 

 

Cultura é o conjunto de hábitos, valores e crenças que as comunidades e 

grupos sociais desenvolvem e transmitem a seus novos integrantes e novas gerações 

de integrantes. A cultura representa a moldura por meio da qual os fatos, objetos e 

pessoas são interpretados. 

 
 

A cultura organizacional faz parte da estrutura interna da empresa, e é característica 

das empresas bem sucedidas ter uma cultura organizacional forte. Segundo o autor citado, a 

união entre hábitos, crenças, e valores distintos, quando encaixados formam a cultura. É 

necessário considerar os fatores externos que também tem total participação na cultura de uma 

organização. Cada empresa tem seus próprios métodos de trabalho bem como características 

bem definidas e próprias, com seus métodos de atuação. É seu modo particular de ser e de agir 

é só conhecer verdadeiramente a cultura e quem dela participa. 

 

A cultura organizacional é constituída de aspectos que dão às 

organizações um modo particular de ser. Ela está para a organização, assim como a 

personalidade está para o indivíduo. Ela representa o conjunto de crenças, valores, 

estilos de trabalho e relacionamentos que distingue uma organização das outras. A 

cultura molda a identidade de uma organização, assim como a identidade e o 

reconhecimento dos próprios funcionários (LUZ, 2003, p. 14). 
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O autor coloca a cultura como se ela exercesse uma pressão sobre a consciência do 

funcionário em seu ambiente de trabalho, modificando assim seus comportamentos, porém 

essa influência nem sempre irá gerar as mudanças desejadas. Para mudar a percepção dos 

participantes se faz necessário modificar também a visão que o mesmo tem sobre a empresa. 

 

Mudar a cultura significará mudar a forma de pensar e agir das pessoas e, 

e, alguns casos, trocar essas pessoas. A mudança de cultura desafia hábitos 
enraizados de pensamento e ação. O que se confronta não é só o comportamento, 

mas os sentimentos que dão suporte ao pensamento habitual (LACOMBE, 2005, p. 

232).  
 

Em muitos casos os gestores são quem levam a diante a cultura da organização, 

através de crenças, ensinamentos adquiridos no passado bem como suas superstições, ―outro 

modo importante no qual os trabalhadores aprendem a cultura é por meio dos ensinamentos 

dos líderes, como implícito na dimensão cultural da alocação de recursos e recompensas‖ 

(DUBRIN, 2003, p. 355). 

Umas das responsabilidades dos lideres é a de fomentar a cultura organizacional e 

transmitir para seus colaboradores a visão e os valores da empresa. Nortear os colaboradores 

na direção dos valores e visão da empresa permite que o líder molde o comportamento dos 

colaboradores para que suas atitudes dentro da empresa seja de acordo com o que a 

organização ache ideal.  

 

2.5 PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

A pesquisa de clima organizacional é uma forma de analisar o ambiente interno das 

empresas, sendo uma ferramenta que torna é possível a ―empresa avaliar seus pontos fortes e 

fracos, e o grau de satisfação e insatisfação de seus colaboradores com relação a vários 

aspectos da organização‖ (LUZ, 2003, p. 52). 

Há várias formas de se fazer uma pesquisa de clima organizacional dentre elas estão: 

questionários, entrevistas, reuniões, debates, análise de documentos e relatórios. Muitos 

consideram o questionário como uma forma mais fácil e rápida de captar a opinião das 

pessoas enquanto a entrevista seria a mais ideal, porém é muito lenta e demorada 

(GASPARETTO, 2008, p. 55). 

Ainda segundo o escritor a pesquisa tem como principais diretrizes ―levantar, 

analisar e interpretar a opinião, avaliação e nível de concordância dos colaboradores a respeito 

da cultura, políticas, usos, costumes, normas e procedimentos já existentes e praticados‖. O 

objetivo da pesquisa é encontrar os motivos de ―resistência, atritos, dúvidas ou contrariedades, 
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para eliminá-los ou atenuá-los e os pontos de concordância e de motivação‖ (GASPARETTO 

2008, p. 52). 

O estudo de clima organizacional se faz necessário quando as organizações desejam 

saber sobre a situação do seu ambiente, ela consegue envolver em uma só pesquisa diversos 

setores da mesma. 

 

A pesquisa de clima organizacional é o instrumento pelo qual é possível 

atender mais de perto as necessidades da organização e do quadro de funcionários a 

sua disposição, a medida que caracteriza tendências de satisfação ou de insatisfação, 

tomando por base a consulta generalizada aos diferentes colaboradores da empresa 
(BERGAMINI e CODA, 1997, p. 99).  

 

Uma pesquisa de clima organizacional é feita ―para detectar vários aspectos 

relacionados ao ambiente de trabalho, ao fluxo de informações, aos sentimentos e à percepção 

dos colaboradores em relação à organização‖ Murad (2010, p. 40). A pesquisa de clima nada 

mais é que um levantamento da realidade, que a empresa vive no momento, as pesquisas 

servem para mapear as percepções dos funcionários sobre a empresa. 

Gil (2009, p. 272-273), reforça que todas as empresas devem desenvolver pesquisas 

visando: 

a) Identificar e mensurar as atitudes dos empregados para com os programas, políticas e 

possibilidades práticas da empresa. De posse desses dados, a empresa poderá avaliar 

os efeitos das decisões anteriores e promover mudanças onde for conveniente. 

b) Desenvolver a compreensão das gerências acerca dos pontos de vista dos empregados 

para melhorar as relações de trabalho com seus subordinados; 

c) Identificar as tendências das opiniões e atitudes dos empregados. Comparando-se os 

resultados e levantamentos sucessivos, torna-se possível antecipar tendências que 

poderão influir no comportamento dos empregados. Dessa forma, a pesquisa de clima 

organizacional poderá contribuir um verdadeiro ―sistema de alerta previsto‖; 

d) Subsidiar estudos acerca da eficiência organizacional. Os dados obtidos podem ser 

utilizados para uma melhor compreensão acerca dos fatores que intervém na satisfação 

e moral do empregado. 

e) Demonstrar o interesse da empresa nas opiniões dos empregados para melhorar a 

qualidade de vida no trabalho.  

É perceptível nas ideias dos autores, a semelhança entre as definições. Fazendo assim 

com que as pesquisas dos climas organizacionais das empresas, sejam uma grande utilidade 

para que as organizações tenham maiores informações sobre seus colaboradores e sua 
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estrutura oferecida a eles. Deve-se ter cuidado quando for colocar a pesquisa em prática, é 

imprescindível realizá-la de uma forma abrangente que consiga se direcionar nos fatores que 

exercem influencia dentro do clima da empresa. Após quantificados os resultados é 

importante divulgar para os funcionários com a intuição que os mesmos comparem os 

resultados e tirem suas próprias conclusões. 

De acordo com Prado e Alves (2011) uma das primeiras pesquisas sobre clima 

organizacional foi feita por Elton Mayo em 1924 na fábrica de ―Westem Eletric Companhy‖ 

na cidade de Hawtorne. Onde se fez algumas experiências com os funcionários. Tudo 

começou com um grupo que trabalhava com níveis diferentes de iluminação, enquanto o outro 

em condições normais, quando a iluminação aumentava o grupo de teste melhorava sua 

produção conforme o esperado, entretanto o outro grupo estudado aumentava a sua produção 

também.  

Sendo assim Mayo teve que ampliar seus estudos e começou a fazer experimentos 

com um grupo de mulheres que trabalhavam com a montagem de reles telefônicos na mesma 

fábrica. Durante mais de um ano foi investido em mudanças, que melhorassem as condições 

dos funcionários tais como: lanches, descanso, menos horas trabalhadas, os resultados deste 

experimento foram excelentes. Decidiram então remover todos os benefícios esperando que a 

produção baixasse drasticamente, mas para a surpresa a produção aumentou a níveis nunca 

vistos anteriormente. Contudo os autores concluíram que o fator que mais contribuía para a 

produtividade era as relações desenvolvidas no ambiente de trabalho e não os pagamentos e 

condições oferecidos pela empresa. A partir deste estudo realizado por Mayo, surgiram 

algumas teorias como, das necessidades humanas e a teoria dos fatores motivacionais 

(MAXIMIANO, 2000, p. 66 e 67). 

O clima de uma organização pode exercer uma pressão sobre os indivíduos que 

fazem parte dela Gil (2001). Em alguns casos, a organização pode contribui para a 

incapacidade da pessoa lidar com o ambiente, portanto pode ocorrer que o clima 

organizacional venha a constituir, em certos casos, como um elemento que dificulta o 

envolvimento dos empregados nos programas de gestão.  

 

De nada adianta a empresa acreditar ou mesmo ter a certeza de que o que 

é oferecido a seus empregados é superior ao que oferecem as outras empresas, se 

estes tem uma percepção diferente. O que é necessário é saber como as pessoas se 

sentem e, a partir, dai gerenciar esse dado. (GIL, 2006, p. 272). 
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Portanto pode-se dizer que os funcionários passam muitas horas dentro da empresa 

que trabalham, se essas horas puderam ser agradáveis, as pessoas podem se sentir mais 

motivadas e consequentemente mais envolvidas com a empresa. 

Claro que a motivação dos empregados não significa que a empresa deixe de ter 

problemas. Todavia, o gerenciamento da motivação é muito importante para o engajamento 

dos empregados, podendo assim evitar um dos maiores problemas enfrentados pelos 

administradores, a alta taxa de rotatividade e o custo que isso representa as mesmas. 

No caso da rotatividade, se ela é alta é um péssimo sinal de que o clima 

organizacional vai mal, também pode demonstrar que os funcionários não têm 

comprometimento com a organização e que está faltando alguma coisa para satisfaze-los Luz 

(2003, p. 32). Em muitos casos os empresários nem sabem que existe um cálculo para 

descobrir o quanto impacta a rotatividade alta na empresa. Há algumas fórmulas e cálculos 

para se chegar aos resultados, basta saber o que se deseja analisar. A equação utilizada pelas 

empresas para calcular a rotatividade segundo Chiavenato (2008) é a seguinte: 

 

Ir=        D       x 100 

       (Ni + Nf) 

             2 

 

Onde: 

Ir = índice de rotatividade de pessoal 

D = número de demissões no período a ser mensurado 

Ni = número do efetivo no início do período a ser mensurado 

Nf = número do efetivo no final do período a ser mensurado 

 

Para se conseguir números mais precisos com esta fórmula seria interessante que os 

administradores fizessem os cálculos de rotatividade uma vez por mês, assim podem criar um 

banco de dados e comparar mês a mês ou ano a ano.  

Portanto, conforme Chiavenato (2002) o índice deve ser analisado em cada situação 

específica e para cada empresa de forma particular, se a empresa não tem ideia de qual 

número é o ideal para o seu segmento, pode buscar esta informação no sindicato que ela 

pertence, que provavelmente terão uma média do setor.  

O índice de rotatividade de pessoal mostra a flutuação em percentual de empregados 

na organização com relação ao número médio efetivo.  
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 Se o índice de rotatividade de pessoal for de, por exemplo, 3%, isto 

significa que a organização pode contar com apenas 97% de sua força de trabalho 

naquele período. Para poder contar com 100%, a organização precisaria planejar um 

excedente de 3% de pessoal para compensar esse fluxo de pessoal (CHIAVENATO, 

2002, p. 181). 

 

Ainda, conforme Chiavenato (2002), um índice de rotatividade igual a zero não é 

desejável, pois demonstra um estado de rigidez e com pouca inovação na força de trabalho. O 

autor considera que um índice alto de rotatividade pode significar que a empresa está em 

desordem. Ainda segundo ele o índice de rotatividade ideal é aquele que permite à 

organização segurar as pessoas mais qualificadas e substituir os menos qualificados e 

interessados. A rotatividade pode ser positiva, pois: 

 
A dinâmica de entrada e saída de pessoal em uma organização é chamada 

de Rotação de Recursos Humanos, flutuação ou turnover. Um número pequeno de 

rotação de pessoal é sadio. Os administradores devem, porém, preocupar-se quando 

a rotação aumenta, uma vez que há custo financeiro envolvido com as novas 

admissões de pessoal e com os desligamentos, que são facilmente mensuráveis 

(PONTES, 2001, p. 31). 

 

Desta forma, adquirir o conhecimento de calcular e analisar os índices de 

rotatividade é importante. Pois a partir dos resultados a organização tem uma ideia mais exata 

de sua situação atual, possibilitando ao gerente futuras ações para corrigir o problema, e 

também é possível determinar um índice ideal a sua realidade pois cada empresa tem suas 

próprias características. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

realização deste trabalho. A metodologia corresponde ao estudo dos métodos, identificando o 

mais adequado a ser aplicado no processo de pesquisa científica, pois possibilita escolher a 

melhor forma de investigar certo problema a partir do conhecimento dos mesmos.  

Rampazzo e Corrrêa (2008, p. 9), definem que a ―metodologia nada mais é do que o 

caminho traçado no processo de construção do conhecimento‖ Assim, este capítulo trata dos 

métodos e técnicas, utilizadas para fazer a pesquisa, ou seja, os instrumentos e/ou 

procedimentos usados para realizar as investigações como: caracterização da pesquisa, 

população e amostra, análise. 
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3.1CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

A pesquisa é classificada quanto a sua natureza, como teórica empírica. Para 

Marconi e Lakatos (2010, p.166) a pesquisa teórica ―abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc‖.  

A pesquisa empírica segundo Marconi e Lakatos (2003) tem o objetivo de conseguir 

informações e ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, 

ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as 

relações entre eles. Assim a pesquisa pode ser caraterizada pela busca de dados sobre os 

problemas que se deseja conhecer. 

Quanto à abordagem a pesquisa é classificada como quantitativa e qualitativa. A 

pesquisa quantitativa considera que: 

 

Tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e 

de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-padrão, 

coeficiente de correlação, análise de regressão etc. (PADRONOV e FREITAS, 

2013, p. 69). 

 

 

Já a pesquisa qualitativa ―não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para a coleta de dados e o pesquisador é o instrumento 

chave‖ SILVA e MENEZES (2005, p. 20). 

Neste trabalho a parte quantitativa demonstrou os resultados das questões fechadas e 

transformou-as em gráficos. E a parte qualitativa foi explorada a partir do estudo das respostas 

da questão aberta analisando a percepção do entrevistado. 

O caráter da pesquisa é exploratório, pois segundo Ruiz (2002, p. 50) ―consiste numa 

caracterização inicial do problema, de sua classificação e sua reta definição‖. Esse estudo é 

recomendado quando ―há poucos conhecimentos sobre o problema a ser estudado‖ CERVO e 

BERVIAN (2002, p. 69). O objetivo é apenas conhecer os problemas, obter informações, mas 

não solucioná-los. Como o autor decidiu identificar a percepção do funcionário sobre o clima 

organizacional da indústria Padrão Papeis Higiênicos, a pesquisa se caracteriza como 

exploratória. 

O estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita um grande e amplo detalhado conhecimento YIN (2001). O estudo de 

caso coleta e analisa as informações em determinados grupos a fim de estudar certos aspectos 

de sua vida, de acordo com interesse da pesquisa. 
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3.2 SELEÇÃO DA POLULAÇÃO E AMOSTRA 

A empresa estudada foi a S.R.R. Indústria de Papéis Higiênicos Ltda, denominada 

pelo nome fantasia ―Padrão‖, situada no município de Tapejara, Rio Grande do Sul. Conta 

hoje com 20 colaboradores, distribuídos em vários setores. Na presente pesquisa todos os 

funcionários responderam a pesquisa, não sendo necessário selecionar uma amostra.  

A população de uma pesquisa de acordo com Barbetta (2001) é o conjunto de 

elementos que queremos abranger em um estudo. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para coletar os dados, foi aplicado um questionário, que ―é a forma mais usada para 

coletar informações, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja‖ Cervo e 

Bervian (2002, p.48). Os autores ainda complementam que se o questionário for respondido 

sem o pesquisador, deverá conter instruções de fácil leitura e interpretação CERVO E 

BERVIAN (2002).  

O questionário foi elaborado com base nos fatores motivacionais e higiênicos de 

Herzberg, nas necessidades básicas de Maslow e no modelo de Luz (2003) e no modelo 

Sbriaga (1983). Foi composto por 71 perguntas fechadas e 1 pergunta aberta, que foi aplicado 

entre os dias  vinte e dois de agosto até quatro de setembro de 2016.  

Segundo os autores Cervo e Bervian (2002, p. 48) perguntas fechadas ―são 

padronizadas, de fácil aplicação, fáceis de codificar e analisar‖. Elas permitem obter respostas 

mais precisas, por conterem várias opções de respostas. O questionário que foi aplicado não 

requeria a identificação do respondente, possibilitando que os mesmos respondessem com 

maior tranquilidade e sinceridade, o questionário continha perguntas destinadas ao perfil dos 

respondentes e perguntas relacionadas com a percepção que o colaborador tem sobre o clima 

organizacional da empresa.  

A pesquisa seguiu o modelo de Sbriaga (1983) que tem o objetivo de se verificar a 

percepção do clima organizacional de uma empresa na visão de seu colaborador, bem como 

identificar os problemas e concentrar esforços para melhorar o clima. Ainda sobre o modelo 

Sbriaga ele analisa vinte fatores relevantes entre eles estão: motivação, autonomia, respeito, 

padrões, prestigio entre outros. Neste modelo há uma grande abrangência de perguntas 

visando uma avaliação mais completa sobre o clima organizacional. 
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3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Para analisar os dados foi utilizado o programa excel que proporciona facilidade na 

mensuração e análise dos dados, pois cria gráficos com percentuais de fácil entendimento. 

Também foi utilizado o gráfico sugerido por Luz (2003), no qual ele classifica as 

respostas dando maior segurança quanto a sua análise: 

Opções de resposta Parâmetro  

Sempre Satisfeito 

Quase sempre Satisfeito 

Sim  Satisfeito 

Mais ou menos Satisfeito 

Ótimo  Satisfeito 

Bom  Satisfeito  

Não Insatisfeito 

Nunca Insatisfeito 

Raramente Insatisfeito 

Razoável Insatisfeito 

Ruim Insatisfeito 

 Quadro 03: Parâmetros para as opções de resposta 

 Fonte: Luz (2003, p. 88) 

 

Após a análise e tabulação dos dados, foram criados gráficos, facilitando assim a 

interpretação do leitor sobre a pesquisa aplicada na empresa. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa SRR tem em seu quadro funcional 20 funcionários distribuídos nos 

setores: administrativo, produção e logística contando com 4 veículos para a entrega. Está 

atuando a 8 anos no mercado sendo que a três anos está na atual sede. O volume de venda é de 

7 mil fardos de papel higiênico/mês. 

A Padrão foi fundada no ano de 2006 na cidade de Tapejara, no ano de 2016 a 

empresa alcançou uma área de atuação em 170 municípios no estado do Rio Grande do Sul e 

começou a atuar no estado do Mato Grosso Do Sul.  

A empresa trabalha hoje com um mix de 13 produtos, variando entre 30 e 60 metros 

embalados em 4, 8 ou 12 rolos por pacote, folha simples, folha dupla e papel toalha. 

 Para vender seus produtos a empresa conta com uma equipe de 9 vendedores e para 

a promoção a empresa utiliza folders e alguns comerciais em rádios e agencias de Marketing, 

bem como patrocínios em diversos eventos. 
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4  ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

O questionário foi composto por 72 questões na primeira parte foi levantado o perfil 

dos respondentes, na segunda fase as perguntas eram referentes ao fator extra trabalho, ou 

seja, a percepção do funcionário sobre a sua vida pessoal. 

No terceiro momento as perguntas foram relativas aos fatores internos da empresa, 

visando analisar sua percepção sobre o clima organizacional. Seguem as análises realizadas 

após a interpretação dos dados.  

 

4.1 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

Quanto ao perfil dos trabalhadores, identificou-se que 25% se encaixam na faixa 

etária entre 17 a 29 anos, sendo que 35% tem idade entre 30 e 39 anos, e por fim 40% dos 

entrevistados tem idade entre 40 e 49 anos, demonstrando assim que a empresa tem um 

quadro funcional bem diversificado com pessoas das gerações x,y e z.  A escolaridade dos 

colaboradores em 60% dos casos tem o ensino fundamental, 39% tem o ensino médio e 

apenas 1% tem a formação superior. Trabalham na empresa há até 3 anos 50% dos 

pesquisados  e entre  4 a 7 anos  40%  e por fim 10% tem  mais de 7 anos de empresa. 

 

4.2 SOBRE OS FATORES EXTRA-TRABALHO  

O questionário da pesquisa para avaliar o clima organizacional, buscou identificar os 

fatores extratrabalho que podem influenciar no clima organizacional. 

  

 
                Gráfico 1: Necessidades básicas 
                 Fonte: dados da pesquisa 2016 

 

30% 

55% 

15% 

Aceitação social Alimentação Realização pessoal Saúde Segurança
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Com base no gráfico 1 sobre as necessidades básicas, identificou-se que para a 

maioria dos colaboradores, nos fatores extratrabalho a saúde é a sua maior preocupação com  

55% do total de votos, demonstrando que se tiver saúde, as outras necessidades serão 

compensadas. 

 
 

Gráfico 2: Condições de saúde 
    Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 2 sobre as condições de saúde física, mental e emocional dos 

colaboradores, é possível dizer que os trabalhadores tem a percepção que se encontram em 

bom estado. 

 

               Gráfico 3: Satisfação em relação a situação financeira 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 3, analisou diversas situações que podem causar satisfação ou insatisfação 

com o trabalho, e pode-se levantar que em relação a situação financeira entre elas a moradia 

foi considerada muito boa para 65% dos funcionários, o transporte para 55% é bom, a 
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situação financeira para 70% é boa o patrimônio para 60% é bom a alimentação é considerada 

muito boa e por fim a educação para 65% dos funcionários é muito bom.  Esta avaliação 

permite observar uma média geral positiva, o que demonstra de que os colaboradores no 

momento tem a percepção de ter boas condições financeiras. 

 
Gráfico 4: Relacionamento com o cônjuge  

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 4 sobre o relacionamento com seu cônjuge, 65% dos 

colaboradores responderam que a convivência é boa, enquanto 35% preferiram escolher à 

alternativa que não continha resposta, possivelmente por não ter esposa ou esposo. 

 
 

Gráfico 5: Relacionamento com os filhos 

Fonte: Dados da pesquisa 2016  
 

Com base no gráfico 5, para 60% dos funcionários a alternativa foi à opção sem 

resposta, muito provável que eles não tenham filhos, 30% consideram seu relacionamento 

bom e apenas 10% considera razoável o relacionamento com os filhos. 

65% 

35% 

Bom Ótimo Péssimo Razoável Ruim Sem resposta

30% 

10% 
60% 

Bom Ótimo Péssimo Razoável Ruim Sem resposta
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Gráfico 6: Você dispõe atenção suficiente para sua família 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Verificou-se que 94% dos funcionários conseguem dar atenção suficiente para sua 

família, sendo que apenas 6% escolheu a opção não, conforme o gráfico 6. A convivência 

com a família de acordo com os autores pesquisados, eleva a percepção sobre o clima 

organizacional, já que o trabalhador consegue harmonizar trabalho e família. 

 

Gráfico 7: Vida social 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

  

Conforme o gráfico 7, para 85% dos colaboradores seu nível social é bom, sobre o 

convívio social 85% dos funcionários também consideram bom. O nível cultural também 

apresentou bons resultados obteve 75%. As questões sobre a vida social são  importantes para 

entender o  comportamento dos funcionários dentro da empresa. Com esta análise notou-se 

que os trabalhadores da empresa possuem um alto nível de satisfação com sua vida social.  
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Gráfico 8: Estou satisfeito com minhas últimas férias  
 Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 8 demonstra  a satisfação em relação as últimas férias, verificou-se que 

90% dos funcionários consideraram que suas férias foram satisfatórias.  

 

 

Gráfico 9: Estou planejando minhas próximas férias 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

                                                                                                                                             

O gráfico 9  demonstra que, para 75% dos respondentes estão pensando nas  

próximas férias, enquanto 25% responderam mais ou menos, ou seja não estão preocupados 

com o  planejamento das férias. 

 

10% 

40% 

50% 

Não Mais ou menos Sim

25% 

75% 

Não Mais ou menos Sim
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4.3 FATORES INTERNOS DA EMPRESA 

Abaixo foram analisados os fatores internos da empresa, os quais são importantes 

para evidenciar a percepção dos funcionários em relação ao clima organizacional focado no 

ambiente de trabalho.  

 

Gráfico 10: Você tem liberdade para fazer seu trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 10, analisou a liberdade dos funcionários para a realização do seu trabalho 

e pode-se observar que 70% dos respondentes disseram que sempre há autonomia para 

realizar suas atividades e 30% diz que quase sempre, isso pode refletir de forma positiva no 

clima organizacional, pois de acordo com Nonaca (2011), a autonomia ainda pode ter relação 

com a motivação, já que o trabalhador pode assumir responsabilidades e mesmo assim ter 

liberdade para desenvolver seu trabalho melhorando assim a motivação do mesmo.   

  

Gráfico 11: Exigência de procedimentos rígidos para a execução das atividades 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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10% 
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Quando perguntados sobre a exigência de procedimentos para a execução das 

atividades, 60% dos colaboradores responderam que a empresa exige procedimentos de 

trabalho, é importante observar também os 40% restantes que dizem não conhecer os 

procedimentos, conforme o gráfico 11. Os métodos de trabalho devem ser conhecidos por 

todos, para evitar retrabalho e erros decorrentes do processo.   

 

 

Gráfico 12: Você organiza sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas atividades 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Verificou-se que no gráfico 12, para 90% dos funcionários há uma organização das 

rotinas de trabalho, sendo importante organizar-se para atingir melhores resultados. 

 

 

Gráfico 13: Você toma decisões pela empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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Com base no gráfico 13, 90% dos funcionários não tomam decisões pela empresa, 

pois pela estrutura da mesma, pode-se verificar que existem poucos cargos de chefia. 

 

Gráfico 14: Você cumpre suas responsabilidades destinadas a você 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Conforme o gráfico 14, todos os colaboradores cumprem as responsabilidades 

destinadas a suas funções, é um sinal de que estão comprometidos com a empresa. 

 

Gráfico 15: Sua responsabilidade é contribuir para o sucesso da empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Verificou-se que no gráfico 15, todo o espaço amostral concorda que a 

responsabilidade do trabalhador é ajudar a empresa a obter sucesso. Entende-se que quanto 

mais sucesso tem a empresa mais benefícios e melhorias são repassadas a todos os 

colaboradores da empresa. 
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20% 

Sempre Quase sempre Raramente Nunca Não tenho opinião

100% 

Sempre Quase sempre Raramente Nunca Não tenho opinião
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Gráfico 16: Você busca obter melhores resultados do que a empresa espera 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 16 fica claro que os funcionários pensam no sucesso da 

empresa e buscam em 90% dos casos melhores resultados do que a empresa estipula. Apenas 

10% considera que quase sempre buscam melhores resultados. 

 

Gráfico 17: Você se considera comprometido com suas atividades 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Conforme o gráfico 17, em 90% dos casos os colaboradores estão comprometidos 

com suas atividades, apenas 10 % estão quase sempre comprometidos. Demonstrando que 

existe harmonia entre o trabalho e o seu significado para os resultados da empresa. O que é 

bom para a empresa, já que o comprometimento pode trazer vários benefícios tanto para o 

funcionário quanto para a empresa. 
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Sempre Quase sempre Raramente Nunca Não tenho opinião
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10% 

Sempre Quase sempre Raramente Nunca Não tenho opinião
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Gráfico 18: Sentimento de realização profissional e satisfação com seu cargo 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 18, quando perguntados sobre o sentimento de realização para 

100% das pessoas o seu trabalho sempre lhe dá um sentimento de realização, considerando 

que sentir-se satisfeito em sua função é essencial para seu melhor desempenho e 

produtividade. E quando perguntados sobre se estão satisfeitos com sua função, pode-se 

verificar que 90% dos respondentes se consideram satisfeitos com sua atual função. Pode-se 

dizer que este fator é bastante positivo para a empresa, pois de acordo com Vergara (2010), 

seja qual for o trabalho a ser feito, as pessoas utilizam nele seu raciocínio, sua emoção e sua 

capacidade motora. Desta forma, ao colocar seu esforço no trabalho o mesmo pertence à 

pessoa. Além disso, o ser humano gosta de ser reconhecido e ser recompensado pelo seu 

esforço. Quando não acontecem estes fatores de reconhecimento surge à frustração, 

consequentemente, o vazio entra no ser humano. 
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Gráfico 19: satisfação em relação ao volume de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

No gráfico 19 sobre a satisfação em relação ao volume de trabalho, 100% dos 

colaboradores responderam que consideram o volume de trabalho satisfatório. 

 

Gráfico 20: A qualidade é considerada mais importante que a sua quantidade 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 20, em 90% dos casos a resposta foi sim em que julgam que a 

qualidade do trabalho é mais importante que a quantidade. Um trabalho bem feito se tem 

maior visibilidade e menos chances de retorno, com isso os funcionários estão pensando 

nisso. 

100% 

Sim Mais ou menos Não

90% 

10% 
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Gráfico 21: Você acha que seu trabalho poderia ser melhorado 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

No gráfico 21, verificou-se que 90% do espaço amostral concorda que seu trabalho 

pode melhorar, isso pode acontecer se a empresa buscar novas tecnologias e processos, mas o 

gráfico demonstra que os funcionários estão engajados com a empresa. 

 

Gráfico 22: Como a direção se comunica com seus funcionários  

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 22, para 90% dos colaboradores a comunicação é adequada. 

Para Curvello (2009) a comunicação organizacional precisa ser analisada como um fenômeno, 

um processo que constitui e reconstitui a organização.  
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Gráfico 23: Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

O gráfico 23 sobre a opinião quanto à segurança em dizer o que pensam, demonstra 

que os funcionários em 70% das respostam tem liberdade para emitir sua opinião. Mas para 

30% dos funcionários não estão à vontade para falar o que pensam.  

Este indicador precisa ser melhorado, é importante às empresas buscarem em seus 

funcionários pessoas para colaborar não só com a execução do seu trabalho (tarefa), mas sim 

expressando ideias para melhorar a forma de trabalho dentro de uma organização. 

 Nesse sentido, as empresas que oferecem oportunidades para seus colaboradores 

expressarem suas ideias, apresentam maior crescimento e melhoram seu rendimento no 

ambiente de trabalho.  

O nível de comunicação em uma empresa é um fator crucial evitando erros e 

desconhecimento das informações (VERGARA, 2004). 

 

Gráfico 24: A empresa é aberta a receber e reconhecer críticas, opiniões e contribuições de seus 

funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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O gráfico 24 demonstra que para 80% dos colaboradores a empresa está aberta a 

receber críticas opiniões e contribuições de seus colaboradores. Mas 20% preferiu marcar a 

resposta que não continha opinião. 

 Com esta análise é possível perceber que existe um clima positivo na empresa, 

principalmente por parte da chefia que está aberta a receber opiniões e contribuições dos 

trabalhadores. 

 

 

Gráfico 25: As orientações sobre seu trabalho são claras e objetivas 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 25, demonstra que na opinião de 70% dos respondentes sempre há 

orientações claras e objetivas sobre a realização do trabalho. Mas o que preocupa são os 30% 

que responderam que raramente recebem estas informações. Orientações mal dadas geram 

ruídos na comunicação ou dificuldades no entendimento podem ocasionar perdas e prejudicar 

na qualidade do trabalho. 
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Gráfico 26: Você esta satisfeito com seu salário 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 26 trata-se da remuneração onde 80% dos funcionários estão satisfeitos 

com seu salario atual, 90% acredita que sua remuneração é boa pelo trabalho que eles 

realizam e por fim 80% acredita que a empresa remunera de forma adequada seus 

funcionários. Os resultados obtidos em uma média geral foram bons. Estes dados dependem 

muito da percepção do colaborador, pois podem achar o salário ruim, mas pelo trabalho que 

realizam a remuneração pode ser considerada boa, é um dado bem variável. 

 

Gráfico 27: Você acredita na oportunidade de crescimento em sua carreira 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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Na análise do gráfico 27, verificou-se que, para 60% dos colaboradores há 

oportunidades de crescimento na carreira, mas 40% acreditam que não. Quando há poucas 

oportunidades para crescer em uma profissão os funcionários tendem a se desmotivar por não 

ter uma visão melhor do futuro.  

 

Gráfico 28: Você se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 28, para 95% dos colaboradores estão aptos a assumir maiores 

responsabilidades. É muito importante instigar e desafiar os funcionários para que não haja 

uma zona de conforto no ambiente onde somente uma pessoa tem responsabilidade.  

 

Gráfico 29: Você gostaria de trabalhar em outro setor da empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

60% 

5% 

35% 

Sim Não Mais ou menos

15% 

85% 

Sim Não



55 

 

Ao analisar o gráfico 29 percebe-se que para 85% dos funcionários não há interesse 

em trabalhar em outros departamentos da empresa, expressando assim que os funcionários se 

sentem bem na sua função atual. 

 

Gráfico 30: A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento profissional 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

No gráfico 30, para 75% dos colaboradores a empresa oferece oportunidades para 

desenvolvimento e crescimento profissional, 25% acredita que não há oportunidades. Fazer 

com que os funcionários tenham oportunidades para se desenvolver traz maior produtividade 

e comprometimento com a empresa. 

 
Gráfico 31: Relacionamento com a chefia 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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Sobre o gráfico 31, todos os colaboradores se sentem respeitados pelo seu chefe e 

consequentemente respeitam o mesmo. A percepção que os colaboradores têm é que seu chefe 

é um bom profissional e é receptivo a mudanças. Com um chefe dinâmico e aberto a novas 

ideias a relação melhora e, consequentemente, o clima também.  

 

Gráfico 32: Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 32, para 90% dos funcionários existem relações de cooperação 

entre os setores da empresa. O que torna o clima organizacional melhor, uma vez que os 

funcionários se respeitam e cooperam. 

 

Gráfico 33: Como você considera o relacionamento entre os funcionários da empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

No gráfico 33, para 100% das pessoas há um relacionamento adequado entre os 

funcionários da empresa. Um bom convívio entre funcionários traz benefícios tanto para 
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empresa através da qualidade dos produtos quanto no clima organizacional que se torna bom e 

harmonioso. 

 

Gráfico 34: Você se sente valorizado pela empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 34, para os funcionários a percepção que se tem é de 

valorização por parte da empresa. Valorizando os funcionários pode se extrair o melhor deles 

evitando que os mesmo se sintam desmotivados prejudicando assim a empresa.  

 

Gráfico 35: Você considera que seu potencial de realização profissional tem sido adequadamente 

aproveitado 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Ao analisar o gráfico 35, para 85% dos funcionários o seu potencial de realização 

profissional tem sido adequadamente aproveitado. Saber colocar o funcionário no lugar certo 

e na hora certa traz muitos benefícios, um deles é o melhor aproveitamento da capacidade do 

colaborador em realizar determinado trabalho. 
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Gráfico 36: A empresa reconhece os bons funcionários 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base nas informações referentes ao gráfico 36, 90% respondeu que a empresa 

reconhece os bons funcionários.  Reconhecer e motivar os funcionários é muito importante já 

que nos dias de hoje todos precisam de atenção e confiança para realizarem suas atividades. 

 

Gráfico 37: Treinamento e desenvolvimento 

Fonte: Dados da pesquisa de 2016 

40% 

50% 

10% 

Sempre Quase sempre Raramente Nunca Não tenho opinião



59 

 

Com base no gráfico 37, para 95% dos funcionários foi recebido treinamento para a 

sua atual função.   Conforme o gráfico, 70% dos funcionários acredita que a empresa investe 

em treinamentos necessários para o desenvolvimento profissional e pessoal.  

Todos os colaboradores concordam que os treinamentos recebidos capacitam a fazer 

bem seu trabalho. Ainda para 68% a empresa investe em treinamentos para que se tenha um 

aprendizado continuo, porém 32% acha que a empresa não investe em aprendizado continuo. 

 Segundo Marras (2000), o treinamento pode ser considerado um método organizado 

em curto prazo para adquirir, repassar ou até mesmo reciclar novos conhecimentos.  

O treinamento é uma forma em conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de 

cada pessoa, onde acrescenta ou altera experiência particular de cada um. Quanto mais 

capacitado for o funcionário, melhores resultados serão obtidos com os mesmos. 

 

 

Gráfico 38: Você se sente seguro relação à estabilidade de seu emprego 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Verifica-se no gráfico 38 que para 100% dos colaboradores estão seguros em relação 

a estabilidade de seu emprego. Tendo segurança o funcionário realiza suas funções com mais 

tranquilidade e zelo. 
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Gráfico 39: Os funcionários da empresa se sentem seguros quanto à estabilidade no emprego 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 39, em 100% dos casos eles estão seguros e estáveis quanto à 

estabilidade no emprego, este gráfico demonstra bons resultados, pois os funcionários estão 

seguros quanto sua permanência dependendo somente do esforço deles mesmos. 

 

 

Gráfico 40: As condições ambientais de seu trabalho são satisfatórias  

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 40 sobre as condições ambientais do trabalho a temperatura 

teve 80% de satisfação, tanto o mobiliário quanto o espaço obtiveram 100% de satisfação, a 

higiene teve 90%. As instalações sanitárias obtiveram 79% de satisfação. Em uma média geral 

as condições ambientais que a empresa oferece são muito boas, demonstrando que não há 

problemas quanto aos itens das perguntas. 
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Gráfico 41: Você considera sua empresa um bom lugar para se trabalhar 
Fonte: dados da pesquisa 2016 

 

Conforme o gráfico 41, todo o espaço amostral considera que a empresa é um bom 

lugar para se trabalhar, ou seja, quando o ambiente de trabalho é favorável para os 

colaboradores, gera vários benefícios para a organização, como mais produção e também o 

bem estar dos colaboradores.  

 

 

Gráfico 42: Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

Com base no gráfico 42, todos os colaboradores indicariam a empresa para um 

amigo trabalhar. A empresa é um bom lugar para se trabalhar. Pode-se dizer então que a 

empresa tem um bom endomarketing sendo que o funcionário é o cliente interno fundamental 

para atingir o sucesso no mercado externo (GRONROOS 2003). 
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Gráfico 43: Você considera a empresa ética com seus funcionários, clientes, parceiros 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 

 

O gráfico 43, mostra que, todos os funcionários concordam que a empresa é ética 

com seus funcionários, colaboradores e parceiros. É um dado muito importante, pois o 

funcionário sabendo o quanto a empresa é justa com seus cliente, tende a apoiar e aceitar as 

decisões da empresa respeitando sua decisão. 

 

Gráfico 44: Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 

No gráfico 44, 100% dos respondentes consideram que os gestores sempre dão bons 

exemplos a seus funcionários. Isso pode ser um fator positivo uma vez que um gestor com 

boas práticas e atitudes é admirado e respeitado por seus colaboradores. 
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Gráfico 45: Trabalho em equipe 
Fonte: Dados da pesquisa 201 

Com base no gráfico 45, para 75% dos funcionários e empresa debate os assuntos 

importantes em equipe e todos concordam que a empresa estimula o trabalho em equipe. 

 

Gráfico 46: Fatores desmotivacionais 

Fonte: Dados da pesquisa 2016 
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No gráfico 46 sobre os fatores desmotivacionais, a sobrecarga é o fator com 25% das 

respostas que mais foi citada pelos colaboradores, com 18% a impossibilidade de crescimento 

profissional seguido do salário com 15%, o trabalho em que realizam obteve 13% em seguida 

a falta de autonomia e falta de treinamento com 8%, com 7% ficou as instalações inadequadas 

seguido da falta de conhecimento e o relacionamento com a chefia com 3%.  Os fatores 

desmotivacionais são muito importantes para a empresa entender os problemas que ocorrem, 

deve-se focar na melhoria dos mesmos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

funcionários.  

O salário ficou em terceiro lugar, sendo que o fator que mais desmotiva e o mais 

importante segundo a pesquisa é a sobrecarga de trabalho, seguido da impossibilidade de 

crescimento na empresa. 

Evidenciando que a empresa precisa focar na melhoria dos processos, um bom 

exemplo seria melhorar a distribuição das tarefas bem como encontrar novas tecnologias que 

venham a contribuir com a empresa e, principalmente, facilitar o trabalho dos funcionários, 

desta forma diminuindo a sobrecarga de trabalho. 

Sobre a impossibilidade de crescimento, torna-se mais difícil agir, pois é uma micro 

empresa e as possibilidades de crescimento são pequenas e no momento atual não é viável 

criar novos cargos que por fim acabam gerando mais despesas. 

O salário apareceu como um fator desmotivacional, porém no gráfico 49 ele também 

é um fator motivacional entende-se então que no momento que estamos vivendo, de escassez 

de empregos e falta de mão de obra especializada , o salário está adequado ao momento 

vivido. 
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Gráfico 47: Fatores motivacionais 
Fonte: Dados da pesquisa 2016 
 

 

Sobre o gráfico 47 dos fatores que motivam os funcionários, a estabilidade e o 

relacionamento com a chefia obtiveram 48% das escolhas. O prestígio da empresa teve 15%, 

seguido da falta de opção de emprego com 13%, o ambiente de trabalho, as chances de 

progresso profissional e o salário teve 8% de escolhas.  

Sobre os fatores motivacionais é possível identificar que a estabilidade é o mais 

importante, pode-se inferir que devido à crise econômica e o alto nível de desemprego do país 

pode estar contribuindo para esta percepção dos funcionários, além de demonstrar que o 

relacionamento com a chefia também foi indicado como um importante fator motivacional. O 

que leva a citar Bergamini (2008) quando fala sobre a importância do líder para a motivação 

da equipe, pois as pessoas querem ser respeitadas como indivíduos, bem como valorizadas 

pelo reconhecimento das suas atividades, lealdade e dedicação. 

 

 

4.3.1 Análise da pergunta aberta 

Foi perguntado aos funcionários sobre sugestões para tornar o ambiente de trabalho 

em um lugar melhor. Notou-se que apenas dois funcionários deram sugestões de melhorias, 
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sendo elas: Fazer um banheiro para o escritório e proporcionar momentos de descontração e 

integração entre a equipe de trabalho. 

Pelo baixo número de respondentes, pode-se dizer que existe uma certa insegurança 

em fazer sugestões, pois pode ser que eles não tenham tido ainda oportunidade de sugerir 

melhorias e isso os inibiu. 

 

 

4.4 SUGETÕES DE MELHORIAS  

Visando melhorar o clima organizacional com base na pesquisa realizada, sugere-se 

que o empreendedor possa melhora alguns processos sendo que o que mais se destacou na 

pesquisa está elencado abaixo: 

a) Realizar reuniões para que os líderes e supervisores possam ter uma maior 

comunicação com os colaboradores, tanto na parte de produção quanto nos 

objetivos e resultados.  

b) Conforme o gráfico 11 - Como sugestão seria interessante fazer um organograma 

dos serviços realizados na empresa sendo de fácil visualização e também que 

contenha o que fazer e quando fazer para que não haja dúvidas no dia a dia do 

funcionário.  

c) Implantar um plano de cargos e salários, a fim de remunerar melhor os 

funcionários e valorizar aqueles que estão há mais tempo na empresa.  

d) Melhorar o programa de treinamento, visando preparar o funcionário com mais 

eficiência para o exercício do cargo e que assim possa haver desenvolvimento do 

profissional.  

e) Estimular o trabalho em equipe, por meio  de conversas e reuniões, criando assim 

mecanismos de incentivo aos mesmos.  

f) Avaliar e planejar o quadro de pessoal da empresa, para não sobrecarregar alguns 

setores, garantindo a competência e eficácia dos trabalhos.  

g) Realizar periodicamente a pesquisa de clima organizacional a cada um ano a fim 

de analisar a satisfação dos colaboradores em relação às práticas que a empresa 

adota. 

h) Fazer um banheiro para o escritório, melhorando as instalações da empresa.  

i) Promover almoço/jantar de confraternização em momentos especiais (dia do 

trabalhador, final de ano) visando maior integração com a equipe.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível concluir com a pesquisa que o corpo funcional da empresa é bastante 

diversificado, com pessoas de várias gerações diferentes e, portanto com várias ideias 

diferentes, mas com um objetivo em comum, ajudar a empresa a se desenvolver cada vez 

mais.  

O trabalho proposto contribuiu para o desenvolvimento da empresa, pois a partir dos 

dados recolhidos, várias informações que antes a empresa não tinha certeza, foram 

apresentadas e conhecidas. Os funcionários também se beneficiaram com o estudo sendo que 

a pesquisa é um método de expressar o que eles realmente pensam sobre a empresa mesmo 

não sendo obrigatória a identificação dos trabalhadores. 

Para o empresário, além de conhecer como está o ambiente de trabalho ele ainda 

poderá tomar decisões baseadas em números, isso acaba se tornando mais benéfico para a 

empresa quanto os funcionários, pois suas ações serão concentradas nos resultados mais 

relevantes da pesquisa. 

Para o acadêmico, o trabalho ajudou a pôr em prática conhecimentos adquiridos no 

decorrer da graduação, bem como a utilização na prática, o trabalho desenvolvido foi muito 

válido tanto profissionalmente quanto pessoalmente. 

Os objetivos propostos pelo estudo foram alcançados, pois com a pesquisa se 

descobriu a opinião dos funcionários em relação ao clima organizacional da empresa 

estudada. Com isso pode-se fazer um diagnóstico que posteriormente a empresa poderá 

utilizar para melhorar seus resultados. Os funcionários puderam expressar suas opiniões e 

com isso perceberam que a empresa se preocupa com suas percepções. 

Como sugestão para um futuro trabalho seria interessante que se aplicasse outra 

pesquisa de clima organizacional e com as informações obtidas se fizesse uma análise para se 

comparar com os dados da pesquisa anterior, e descobrir se as ações tomadas pela empresa 

para melhorar os problemas encontrados realmente fizeram efeito, ou ainda descobrir se 

alguns resultados não tiveram alterações significativas. 
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APÊNDICE 

FICHA DE INSTRUÇÕES 

A proposta deste questionário é conhecer as pessoas que trabalham na empresa, analisar suas 

necessidades e insatisfações, e tornar a organização um melhor lugar para se trabalhar. A 

pesquisa de clima organizacional será avaliada através de dois cadernos de questionário. O 

primeiro investigará os fatores extratrabalho, o segundo investigará os fatores internos da 

empresa. 

Abaixo, algumas orientações: 

Fique à vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro possível, a participação 

na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é importante. 

Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome nos cadernos. 

Leia com atenção as perguntas e marque um X  para cada resposta. 

Caso a pergunta não corresponda com sua realidade de trabalho, deixe a resposta em branco, 

ou marque “não tenho opinião”. 

 

QUESTIONÁRIO  

PERFIL DO RESPONDENTE: 

Idade:__________________________________________ 

Formação:______________________________________ 

Tempo de empresa:__________________________ 

 

FATORES EXTRA-TRABALHO 

NECESSIDADES BÁSICAS 

Minha maior preocupação é com: 

(  )  Alimentação 

(  ) Segurança 

(  )  Saúde 

(  ) Aceitação social 

(  ) Realização pessoal 

 

SAÚDE 

Considerando sua condição de saúde, como você avalia: 

Seu estado físico: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu estado mental: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu estado emocional 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Assinale qual o seu grau de satisfação financeira em relação as questões abaixo, baseando-se 

em uma escala que varia de 1 a 10. 

MORADIA 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

 

Carro/transporte 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Padrão de vida 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Situação financeira 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Patrimônio 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Alimentação 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

Educação 

( )1    ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 

 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

O relacionamento com meu cônjuge é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

O relacionamento com meus filhos é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Você dispõe atenção suficiente para sua família? 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

 

VIDA SOCIAL 

Como você avalia: 

Seu nível social: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu convívio social: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu nível cultural: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

 

FÉRIAS E LAZER 

Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 

Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 

( ) não ( ) mais ou menos ( ) sim 
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CADERNO 2 

FATORES INTERNOS DA EMPRESA 

AUTONOMIA 

Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera melhor? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa exige um procedimento rígido para execução das atividades pertinentes as suas 

funções? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você que organiza sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você toma decisões pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RESPONSABILIDADE 

Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua função? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você desempenha seu trabalho buscando obter resultados melhores do que aqueles esperados 

pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você se considera comprometido com suas atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você está satisfeito com o seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

QUANTIDADE  E QUALIDADE DE TRABALHO 

Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A qualidade do trabalho é considerada mais importante do que a sua quantidade? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você acha que o seu trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado? 

Muito pouco            Mais ou menos               Muito 

( )1   ( )2    ( )3    ( )4    ( )5    ( )6    ( )7    ( )8    ( )9    ( )10 
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COMUNICAÇÃO 

Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários? 

(  ) Adequadamente (  ) Razoavelmente (  ) Inadequadamente 

Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de seus 

funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

REMUNERAÇÃO 

Você está satisfeito com o seu salário atual? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

CARREIRA 

Você acredita na oportunidade de crescimento em sua carreira? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você gostaria de trabalhar em outro departamento da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RELACIONAMENTOS COM A CHEFIA 

Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você respeita seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Você considera seu chefe/gestor/gerente um bom profissional? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de mudança? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Como você considera o relacionamento entre os funcionários da empresa? 

(  ) Adequado (  ) Razoável (  ) Inadequado 
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você se sente valorizado pela empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera que o seu potencial de realização profissional tem sido adequadamente 

aproveitado? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa reconhece os bons funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO 

Você recebeu o devido treinamento para a execução de seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A empresa investe em treinamentos necessários para o desenvolvimento profissional e pessoal 

de seus funcionários? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa investe em treinamento/desenvolvimento para que você tenha um 

Aprendizado contínuo? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

ESTABILIDADE NO EMPREGO 

Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Os funcionários da empresa sentem-se seguros quanto à estabilidade no emprego? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 

As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias? 

Temperatura  (  ) Sim (  ) Não 

Espaço   (  ) Sim (  ) Não 

Mobiliário  (  ) Sim (  ) Não 

Higiene               (  ) Sim (  ) Não 

Instalações sanitárias  (  ) Sim (  ) Não 

 

IMAGEM DA EMPRESA 

Considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você considera a empresa ética com seus funcionários/clientes/ parceiros? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 
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TRABALHO EM EQUIPE 

Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

A empresa estimula o trabalho em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

FATORES MOTIVACIONAIS/FATORES DESMOTIVADORES 

Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 

Coloque número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo maior fator de 

insatisfação e o número 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 

(   ) Falta de reconhecimento 

(   ) Falta de segurança no emprego 

(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 

(   ) Falta de autonomia 

(   ) Ambiente de trabalho ruim 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) Falta de treinamento 

(   ) Sobrecarga de trabalho 

(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc). 

(   ) Salário 

(   ) Outros:______________________________________ 

Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na empresa. 

Coloque número 1 na principal e número 2 na segunda mais importante. 

(   ) Salário 

(   ) Benefícios oferecidos pela empresa 

(   ) Estabilidade no emprego 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) A falta de opção de outro emprego 

(   ) Ambiente de trabalho 

(   )  Prestígio da empresa 

(   ) Autonomia no trabalho 

(   ) Possibilidade de treinamento 

(   ) Reconhecimento 

(   ) As chances de progresso profissional 

 

Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


