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RESUMO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi identificar em qual medida a liderança influencia no clima 

organizacional das empresas em geral que atuam no mercado da cidade de Tapejara/RS. As 

teorias sobre gestão de pessoas, clima organizacional e liderança conduziram o 

desenvolvimento do referencial teórico. De forma aplicada o estudo trata-se de um 

levantamento exploratório, quantitativo/qualitativo, o qual teve os dados coletados por meio de 

um questionário eletrônico com base nos modelos apresentados por Litwin e Stringer (1968) e 

Kolb (1990), composto por 11 seções que dividem - se em: liderança no clima organizacional, 

liderança, perfil do respondente, apoio e liderança, identidade/padrões, recompensa, 

cooperação, conflitos, estrutura, clareza organizacional e agradecimento. Dentre as seções, 4 

questões de múltipla escolha, padronizadas, cujas alternativas de respostas correspondem aos 

graus: 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente, totalizando 28 questões. O questionário 

foi aplicado de acordo com o percentual estatístico da população entre 16 anos e acima de 48 

anos de idade da cidade de Tapejara/RS, totalizando 207 respostas. Perante o estudo, pode-se 

constatar que de maneira geral, a liderança influencia positivamente no clima organizacional 

das empresas uma vez que, tal papel visa a conquista dos objetivos profissionais, quando refere-

se à organizações e pessoais quanto aos seus liderados.  

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Clima Organizacional; Liderança; Tapejara/RS. 
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Inseridas em um ambiente competitivo e expostas diariamente a riscos, as organizações 

necessitam de estratégias inovadoras para manter-se no mercado e diferenciar-se de seus 

concorrentes. Nessa lógica, torna-se indispensável o papel do líder, uma vez que tais 

transformações afetam todos os envolvidos, principalmente seus funcionários e a liderança têm 

papel significativo nessa relação.  

Considerando que, nem sempre a relação entre líderes e liderados é amistosa ou 

proporcione eficiência e resultados, a gestão de pessoas dá sua contribuição através de 

ferramentas como pesquisas de clima. Por meio dela é possível obter informações que levem à 

ações que buscam a melhora da relação entre empregados e empregadores proporcionando 

satisfação no ambiente de trabalho. 

Entender o que as pessoas visam, enriquece o ambiente, seja dentro ou fora da 

organização. Por isso, é importante manter um ambiente de trabalho prazeroso e que permita o 

crescimento profissional e pessoal da equipe. Entretanto, exercer uma boa liderança na 

contemporaneidade, não se considera uma tarefa fácil. Portanto, o líder não pode prender-se a 

velhos hábitos ou modelos ultrapassados de liderar.  

Neste ponto de vista, o presente estudo objetivou analisar a influência da liderança em 

empresas gerais atuantes no mercado da cidade de Tapejara -RS, utilizando-se de teorias 

administrativas para o melhor entendimento do tema proposto.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Na contemporaneidade, vive-se em um mundo competitivo que exige que as 

organizações encontrem maneiras para se destacar no mercado e atinjam seus objetivos/metas. 

Para alcançar o sucesso empresarial é necessário primeiramente que seus colaboradores se 

sintam satisfeitos em seu ambiente de trabalho. Por isso, as organizações devem notoriedade à 

liderança, pois esta trabalha para garantir o melhor desenvolvimento de sua equipe e da 

organização. 

Chiavenato (1999, p. 257) acredita que a liderança é essencial às organizações e “é 

necessária em todos os tipos de organização humana, principalmente nas empresas e em todas 

as demais funções da administração: o administrador precisa conhecer a motivação humana e 

saber conduzir as pessoas, isto é liderar”. Frente a citação do autor, pode-se dizer que a liderança 

se torna relevante em qualquer segmento empresarial. 

Diante das alusões, entende-se que as empresas, independente do ramo de atuação, 

necessitam analisar o clima organizacional e a influência da liderança, buscando novos 
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conceitos de gestão e melhorias que possam ser feitas a partir deste estudo. Identifica-se, desta 

maneira a seguinte questão de pesquisa: em que medida a liderança tem influenciado o clima 

organizacional das empresas?   

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar em que medida a liderança influencia no clima organizacional das empresas 

em geral.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com os objetivos específicos propõe-se: 

 

1. Identificar a percepção dos trabalhadores em relação ao ambiente organizacional ao 

que está vinculado; 

2. Verificar como a atuação do líder interfere no clima organizacional no ponto de vista 

dos trabalhadores; 

3. Analisar a percepção dos trabalhadores em relação a liderança e o perfil respondente. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Uma organização faz-se de pessoas que nela trabalham, as quais estão sujeitas a diversas 

influências como mudanças não planejadas na rotina, oscilação de mercado, 

sentimentos/emoções, fatores que compõem o que se denomina clima organizacional.  

Entende-se que a função de liderança requer aprendizado constante, pois pelas 

características da sociedade contemporânea, os líderes acabam sendo submetidos por todos os 

lados da empresa e enfrentam muitos desafios, para os quais muitas vezes ainda não estão 

totalmente preparados, porém, enfrentar estes desafios, transformam não só sua capacidade, 

mas da empresa liderada.  

Deste modo, o ambiente de trabalho é um retrato da sinergia de ambas as partes da 

empresa: líder e liderado. E é a partir da conquista de um bom clima organizacional que a 

empresa empreende, mesmo enfrentando desafios.  
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Diante disto, a melhoria dos relacionamentos internos demonstra a importância de 

desenvolver a liderança a qual é responsável pelo empenho de outras pessoas e adaptabilidade 

aos novos aprendizados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS  

 A gestão de pessoas é responsável pela excelência em organizações prósperas. 

Entretanto, ao decorrer dos anos, muita coisa mudou. Marcadas pela globalização, os impactos 

externos refletem no comportamento e direcionamento das organizações quanto ao seu futuro 

no concorrente mercado de trabalho. Nesse contexto, percebe-se a importância da cooperação 

das pessoas para o alcance dos objetivos coletivos da organização e de fins pessoais. 

Segundo Chiavenato (2014) às pessoas constituem o principal ativo de uma 

organização, deste modo, surge a necessidade de tornar a organização mais consciente e atentas 

para seus funcionários, assim o contexto que denomina GP é representado pelas organizações 

e pelas pessoas. 

Dentro deste cenário, a base para uma boa gestão de pessoas é acreditar no ser humano, 

seu potencial, fazer com que os líderes deem o melhor de si, auxiliar as pessoas a se 

desenvolverem mais e atingir seus objetivos, assumir as responsabilidades destinadas a ele, 

adotar atitudes que mantenham um vínculo emocional construtivo com as pessoas que 

envolvem o respeito, apoio e orientação (XAVIER, 2006).  

Deste modo, as pessoas devem ser parceiras das organizações, sendo elas fornecedoras 

de conhecimento, habilidades, competências e, sobretudo, o mais importante, a inteligência que 

proporciona decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos do negócio, 

Chiavenato (2014, p. 3), cita que “organizações bem sucedidas tratam seus colaboradores como 

parceiros do negócio e fornecedores de competências, não como simples empregados 

contratados.  

O quadro 1 mostra a diferença de pessoas como recursos e pessoas como colaboradoras 

e parceiras da organização.  
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Quadro 1 - Diferença entre pessoas como recurso/colaboradores e parceira da organização 

 

Pessoas como recursos Pessoas como colaboradoras e parceiras 

Empregados isolados nos cargos 
Horários rigidamente estabelecidos 
Preocupação com normas e regras 
Subordinação ao chefe 
Dependência da chefia 
Alienação à organização 
Executoras de tarefas 
Ênfase nas destrezas manuais  
Mão de obra 

Colaboradores agrupados em equipes 
Metas negociadas e compartilhadas 
Preocupação com resultados 
Atendimento e satisfação do cliente 
Vinculação à missão e visão 
Interdependência com colegas e equipe 
Participação e comprometimento 
Ênfase na ética e na responsabilidade 
Fornecedoras de atividades 
Ênfase no conhecimento  
Inteligência e talento         

Fonte: Adaptado pela autora de Chiavenato (2014) 
 

Nestas percepções, a maneira como as organizações denominam as pessoas que nelas 

trabalham têm um significado importante, tal denominação simboliza qual é o papel que elas 

atribuem às pessoas. A maneira pela qual chama uma pessoa é a maneira como a trata 

(CHIAVENATO, 2014, p. 6).  

No entanto, para chegar à percepção da importância das pessoas às organizações, a GP 

vivenciou algumas alterações em seus conceitos, conforme mostra a figura a seguir:  

 

Figura 1 - Evolução da visão e foco do gerenciamento de pessoas 
 

 
Fonte: Knapik (2012) 

     

   

 

Departamento 

Pessoal  

 

Gestão focada na 

burocracia e no 

controle das 

pessoas. Empresa é 

mais centralizadora 

e o RG é visto 

como um órgão 

fiscalizador 

Administração de 

recursos humanos 

Gestão mais 

dinâmica e focada 

no 
desenvolvimento e 

na motivação das 

pessoas. Preocupa-

se com os 

interesses dos 

colaboradores. 

 

Gestão de pessoas 

Gestão focada no 

gerenciamento com 

e para pessoas. 

Considera os 

colaboradores com 

talentos dotados de 

capacidades, 
habilidades e 

intenção de levar 

a empresa ao 

sucesso. 
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  O papel assumido hoje pelos profissionais de GP são múltiplos, sendo que estes 

devem desempenhar papéis operacionais e ao mesmo tempo estratégicos. Precisam policiar e 

ser parceiros. 

 

Figura 2 - Novos papéis da função da GP 

 
Fonte: Chiavenato (2014, p. 41) 

 

Utilizando-se da evolução citada por Knapik (2012) é visível a imprescindibilidade do 

ser humano à gestão de pessoas.  Dessa maneira, para os autores Kops, Silva e Romero (2013) 

a GP envolve não somente as práticas e as políticas, mas, uma visão estratégica de pessoas, que 

está ligada com o negócio das organizações.  

De acordo com França (2014, p. 5), gestão de pessoas é um conjunto das forças humanas 

voltadas às atividades produtivas, gerenciais e estratégicas dentro de um ambiente 

organizacional com criatividade, interação, força de trabalho, potencial, compromisso e 

inovação.  

É no interior das empresas que os colaboradores passam a maior parte de suas vidas, 

consequentemente, uma boa gestão é retrato para a boa qualidade de vida e eficiência na 

produtividade dos funcionários.  

Chiavenato (2014) cita:  
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No seu trabalho, cada administrador- seja ele presidente, diretor gerente ou executivo- 

desempenha as quatro funções administrativas que constituem o processo 

administrativo: planejar, organizar, dirigir e controlar. A GP procura ajudar o 

administrador a desempenhar todas essas funções porque ele não realiza seu trabalho 

sozinho, mas por meio das pessoas que formam sua equipe. Com sua equipe, o 

executivo alcança metas, objetivos e resultados (CHIAVENATO, 2014, p. 13).  
 

    Além disso, Chiavenato (2014) divide a gestão de pessoas em seis subsistemas 

básicos: processo de agregar pessoas, aplicar pessoas, de recompensar pessoas, de desenvolver 

pessoas, manter pessoas e processo de monitorar pessoas, conforme disposto no quadro 2. 

Quadro 2 - Os seis processos básicos da gestão de pessoas 

 

Processo agregar 

pessoas 
Utilizado para incluir novas pessoas na empresa. Incluem recrutamento e seleção de 

pessoas.  

Processo de 

aplicar pessoas 
Utilizado para desenhar as atividades que as pessoas realizam na empresa, orientar e 

acompanhar seu desempenho. Incluem desenho organizacional e de cargos, análise e 

descrição de cargos, orientação das pessoas e avaliação de desempenho. 

Processo de 

recompensar 

pessoas 

Utilizado para incentivar as pessoas e satisfazer suas necessidades individuais. Incluem 

recompensa, remuneração e benefícios, e serviços sociais.  

Processo de 

desenvolver 

pessoas 

Utilizado para capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Envolve 

o treinamento e desenvolvimento, gestão de conhecimento, gestão de competência, 

aprendizagem corporativa, programa de mudanças e desenvolvimento de carreiras e de 

programas de comunicação e consonância.  

Processo de 

manter pessoas 
Utilizado para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades 

das pessoas. Incluem administração da cultura organizacional, clima, disciplina, higiene, 

segurança e qualidade de vida, e manutenção das relações sindicais.  

Processo de 

monitorar pessoas 
Utilizado para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. 

Incluem banco de dados e sistemas de informação gerenciais.  

Fonte: Adaptado pela autora de Chiavenato (2014) 

    Por fim, nota-se que independente da evolução e do contexto em que é empregada, a 

gestão de pessoas é marcada pelas relações interpessoais. Utilizada como uma ferramenta em 

todos os setores da organização está presente no relacionamento da equipe com seu gestor, 

permitindo a melhora contínua nos processos.  

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL   
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Considerado como um indicador de satisfação no ambiente de trabalho, o clima 

organizacional retrata o comportamento de seus colaboradores perante resultados obtidos na 

corporação durante a vida cotidiana.   

Clima organizacional não é algo novo, ou que possa ser criado, segundo os autores 

citados na obra de Luz (2003), já é existente e resulta-se, principalmente dos fatores internos, 

das decisões tomadas e da forma como o trabalhador é dirigido pelo seu líder e o grau de 

satisfação das pessoas.  

Em relação ao termo clima organizacional, Spier Juchem e Cavaleiro (2009, p. 19) citam 

que:   

É geralmente usado no ambiente de trabalho para expressar sentimentos de bem estar 

ou mal estar. Esse ambiente de trabalho é responsável por grande parte do sucesso de 

uma organização, se o ambiente é bom, o clima é bom, os clientes internos estão 

satisfeitos, poderão expressar sua satisfação melhorando seu trabalho. Ou seja, o clima 

interfere na motivação, satisfação e criatividade dos funcionários.  

 

Além disso, na percepção dos autores Fiorese e Martinez (2016) o clima também 

interfere no desempenho de todos os funcionários, independente se atuam internamente ou 

externamente, sendo que, a percepção do clima também ecoa nos clientes, afinal, o empregado 

que exerce sua função em um clima organizacional positivo, busca falar positivamente a 

respeito de sua empresa, além de atender a todos da melhor forma possível. Já os que trabalham 

em clima negativo, tendem a desanimar, passando uma imagem negativa da empresa em que 

atua. A cultura de uma empresa também tem influência no desenvolvimento do clima da 

organização. 

O entendimento de clima organizacional pode processar-se através de quatro 

perspectivas: abordagem estrutural, perceptual, interativa e cultural: 

 

Quadro 3 - Abordagens do clima organizacional 

 

Abordagem Clima Organizacional  

Estrutural O clima surge a partir da percepção de aspectos organizacionais como: tamanho, divisão 

hierárquica, centralização, tipo de tecnologia empregada e regras de controle de 

comportamento. 

Perceptual O clima organizacional tem relação com o indivíduo, que assume o papel de protagonista no 

processo de construção desse clima, cujos elementos base são constituídas pelas percepções, 

sejam elas aperfeiçoadas ou não. 
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Interativa São consideradas nesta perspectiva, além do indivíduo da organização como as interações 

entre os membros e o cenário organizacional em que faz.  

Cultural Propõe o acréscimo das variáveis culturais à abordagem interativa e tem como ponto 

convergente, a forma como os indivíduos percebem, interpretam e constroem a realidade. 

Fonte: Adaptado pela autora de Puente-Palacios (2002) 
 

Diante das informações apresentadas acima, pode-se entender que o clima 

organizacional condiz com variados tipos de comportamento em relação aos funcionários 

dentro de uma empresa, ou seja, simboliza o grau de satisfação e insatisfação de cada um. 

Contudo, estes, acabam se habituando ao ambiente organizacional em que estão inseridos, 

desde que estejam dispostos a trabalhar com competência e garantir bons resultados (SILVA; 

DIEHL, 2013).  

Entretanto, mesmo dispostos a trabalhar em ambientes consideravelmente indesejáveis, 

cabe a empresa ouvir seus funcionários, pois segundo Luz (2003):  

 
 

Poucas são as empresas que têm interesse em ouvir seus clientes internos, em conhecer 

suas expectativas profissionais e pessoais, suas reclamações com relação a salário, ao 

trabalho que realizam, à supervisão que recebem, à integração entre os diferentes 

setores da empresa, à comunicação existente na empresa, à sua estabilidade no 

emprego, às suas possibilidades de progresso profissional, à disciplina, aos benefícios, 

às suas condições de segurança e higiene, ao processo decisório, etc. 
 

Assim, as empresas que desejam melhorar seu ambiente de trabalho, devem preocupar-

se com seus funcionários, com o clima organizacional da empresa em que estão inseridos, suas 

atitudes, seus comportamentos. Neste sentido, para poder avaliar o clima organizacional de uma 

determinada empresa, utiliza-se uma pesquisa de clima, a qual tem como função auxiliar nesse 

processo, propondo ações de melhoria e possíveis correções nos problemas. 

O clima revela informações momentâneas, por isso, para se conseguir informações 

apuradas em relação ao estado de agrado dos funcionários, a pesquisa de clima organizacional 

deve ser utilizada com regularidade nas organizações, pois para Nakata et al. (2009, p. 46), o 

clima representa “um apoio organizacional percebido”.  Referindo-se assim, quando o clima é 

responsável ou quando bem empregue, ocasiona informações importantes para os gestores, 

contribuindo à gestão de pessoas. 

Expostos os distintos conceitos referentes à clima organizacional e a interferência deste 

para o dia a dia empresarial, percebe-se sua valia para o cotidiano de trabalho dos funcionários 

e sua influência na vida destes, mesmo quando não estão presentes no ambiente organizacional. 
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2.2.1 Pesquisa de Clima Organizacional  

 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta utilizada pelas empresas, 

auxiliando com total segurança a compreensão e o entendimento dos mais variados problemas 

que ocorrem no ambiente organizacional.  

Os dados obtidos através de pesquisas são importantes para a implementação de 

melhorias voltadas à qualidade de vida dos funcionários, maior produtividade e a prática das 

políticas internas (SPIER; JUCHEM; CAVALEIRO, 2009).  

O instrumento mais utilizado para o levantamento da pesquisa de clima organizacional 

é o questionário, sendo aplicado aos funcionários a fim de diagnosticar seu grau de satisfação 

com a empresa. A pesquisa busca identificar como os funcionários pensam e agem diante das 

diferentes variáveis do clima organizacional (LUZ, 1996).  

A pesquisa pode ser aplicada a todos os funcionários da empresa, ou apenas uma parte 

deles, sendo que estes não se identificam, mantendo em sigilo suas respostas. Os questionários 

aplicados devem conter uma numeração discreta, que apenas identifique a unidade dos 

funcionários entrevistados, sendo essa numeração importante para a localização das unidades 

que contém possíveis problemas de supervisão (LUZ, 1996). 

Como afirma Mullins (2001, p. 247):  

O clima influenciará o nível moral e das atitudes que os integrantes da organização 

apresentam em seu desempenho e nas relações pessoais. Embora seja difícil medir a 

moral de uma forma objetivo, um questionário bem elaborado e conduzido (ou 

pesquisa de atitudes), ajudará a estabelecer os verdadeiros sentimentos dos 

funcionários sobre os fatores que contribuem para o clima organizacional (MULLINS, 

2001, p. 247).  

 

Avalia-se a pesquisa de clima como um ponto de partida fundamental a pensar-se em 

medidas corretivas e preventivas, diminuindo falhas e chegando no desenvolvimento 

organizacional adequado. 

Para Luz (2003) existem duas formas de avaliação do clima organizacional e dois níveis 

de responsabilidade, entre eles a avaliação setorial que tem como responsável a chefia, sendo 

necessário conhecer o ambiente de trabalho, grau de confiança e a cooperação existente entre 

os funcionários. E a avaliação corporativa ou institucional, que tem como responsável o RH da 

empresa a qual compete ouvir coletivamente os funcionários, já que o foco é um agradável 

ambiente de trabalho e a satisfação da equipe. Ainda Luz (2003) afirma que para programar 
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uma pesquisa de clima organizacional deve-se passar por etapas até chegar ao diagnóstico de 

clima.  

Quadro 4 - Etapas da pesquisa de clima organizacional 

 
1 Obtenção da aprovação e apoio da direção. 
2 Planejamento da pesquisa. 
3 Definição dos fatores a serem pesquisados. 
4 Montagem e validação dos instrumentos de pesquisa. 
5 Parâmetros necessários para a tabulação das opções de respostas. 
6 Divulgação da pesquisa. 
7 Aplicação e coleta da pesquisa. 
8 Tabulação dos dados obtidos. 
9 Emissão de relatórios.  

10 Divulgação dos resultados da pesquisa.  
11 Definição do plano de ação.  

Fonte: Adaptado pela autora de Luz (2003) 
     
 

Na visão de Ferreira (2017) os gestores devem estar bem preparados para aplicar a 

pesquisa de clima organizacional, ainda mais se for a primeira experiência, sendo importante a 

obtenção de um treinamento à eventuais críticas que poderão receber. Sendo assim, alerta-se 

que o objetivo da pesquisa não é punição e sim a identificação de problemas que possam ser 

resolvidos e evitados, melhorando o ambiente de trabalho. Gestores devem incentivar a 

participação de sua equipe.  

Com a aprovação da gestão para a realização da pesquisa, deve-se definir as variáveis 

pesquisadas. A escolha depende tanto dos objetivos da pesquisa, como a cultura da empresa. 

Essas variáveis irão representar os assuntos que serão pesquisados, entre eles, aspectos que 

causam satisfação/insatisfação dos funcionários (FERREIRA, 2017).  

Sendo assim, a pesquisa de clima organizacional tem como finalidade compreender 

como é a forma de agir e pensar dos funcionários em relação a empresa que atuam, levando em 

conta as diferentes variáveis organizacionais que podem afetar o clima (LUZ, 1996).  

 

Quadro 5 - Variáveis da pesquisa de clima organizacional  

 

Gestão Definida por Luz como supervisão, esta agrega ao estilo de liderança, comparando 

características para cada estilo e sua influência no clima organizacional da empresa. A 

variável avalia a satisfação dos funcionários em relação ao seu líder. 

Salário Uma remuneração insuficiente torna-se um grande fator de insatisfação profissional, 

desta maneira, é importante que a empresa mantenha um plano de cargos e salários, além 

de uma remuneração justa e que seja bem refletida no clima organizacional.  

Desenvolvimento 

profissional 
A empresa que não tiver perspectiva de desenvolvimento profissional acarretará por 

diversos danos no ambiente de trabalho, como a perda de funcionários. Essa variável 
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preocupa-se com o plano de carreira dos funcionários, bom treinamento e 

desenvolvimento profissional.  

Reconhecimento Uma das causas que geram a insegurança dos funcionários nas empresas é a falta de 

feedback, pois na maioria das vezes, estes não sabem sobre seu desempenho dentro da 

empresa, causando certo desconforto. Essa variável responsabiliza-se pela avaliação do 

funcionário em relação ao seu sentimento, reconhecimento e envolvimento com a 

empresa. Cabe a organização adotar um sistema que avalie a comunicação e desempenho 

dos funcionários. 

Ambiente de 

trabalho 
Importante que os funcionários se sintam confortáveis com o ambiente de trabalho, para 

assim, alcançar um bom clima organizacional. Essa variável é responsável pelo grau de 

relacionamento existente entre os setores da empresa e a equipe de trabalho.   

Estrutura Responsável por medir a qualidade das condições físicas de trabalho na empresa, como: 

instalação, horários de trabalhos... 

Condições de 

trabalho 
O trabalho interfere na vida profissional dos funcionários, cabe aos gestores estar atentos 

ao impacto do trabalho no clima organizacional, notando a sobrecarga ou a ausência do 

trabalho. A maior preocupação dessa variável é diminuir os riscos de acidentes de 

trabalho e maior qualidade de vida. 

Imagem da empresa A empresa deve manter uma boa imagem, pois seus stakeholders contribuem para ela ser 

constituída. Essa variável tem como objetivo explanar suas conquistas, trazendo uma 

visão positiva pelos funcionários.  

Fatores 

motivacionais/ 
desmotivadores  

Resume os principais fatores que causam desconforto ou bem estar na empresa. Está é 

uma forma simplificada de mostrar à organização o que a mesma está acertando e pontos 

que têm que melhorar na visão de seus funcionários.  

Fonte: Adaptado de Luz (2003) 
 

Através da pesquisa de clima organizacional pode-se planejar e implementar ações de 

melhoria no ambiente da empresa, sendo que após a coleta de dados a empresa deve aplicar 

medidas e procedimentos para se obter de um melhoramento no mesmo. Se as melhorias não 

forem aplicadas, poderá ocorrer um efeito inverso e os funcionários podem passar a ver a 

empresa com sentimento de desconfiança, pois expectativas foram criadas, mas não 

concretizadas (FERREIRA, 2017).  

Constata-se que a pesquisa de clima organizacional utiliza-se desde a antiguidade, pois, 

contratempos relativos a hostilidade de um ambiente, são recorrentes, uma vez que, nem todos 

os gestores tem a sapiência de diagnósticos desagradáveis/ indesejáveis no ambiente de 

trabalho.  

 

2.2.2 Modelos de Pesquisa Organizacional 

 

Conforme pesquisa, o assunto clima organizacional é muito abrangente às empresas. 

Tem como objetivo realizar um levantamento de opiniões da realidade organizacional e 

conforme estudos, o alcance de tal objetivo é norteado por quatro modelos de pesquisa de clima. 
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Os quatro principais modelos criados para a pesquisa de clima organizacional foram: o 

Modelo de Litwin & Stringer (1968, tradução nossa), o Modelo de Kolb et al. (1986), modelo 

de Sbragia (1983), e o Modelo de Bispo (2006), todos considerados fatores internos de 

influência.  

 

Quadro 6 - Modelos para a elaboração da pesquisa de clima organizacional 

 
Modelo Liwin e Stringer 

Dimensões Significado 

Estrutura Percepção das influências sobre o trabalho em função da estrutura física e 

organizacional da empresa 
Responsabilidades Grau de autonomia na tomada de decisões 

Desafios Limites e risco ao executar as tarefas e responsabilidades 

Recompensa Reconhecimento, recompensar por atingimento de metas e critérios para promoção 

Cooperação Trabalho em equipe e ajuda entre os colaboradores 

Conflitos Como se dá a gestão de conflitos e diversidade de opiniões 

  Grau de ênfase em normas e processos pela organização 

Modelo de Sbragia 

Dimensões Significado 

Responsabilidade Atribuição de autonomia, liberdade no desempenho e decisões relacionadas com 

suas tarefas. 
Padrões Ênfase que a organização coloca na qualidade do desempenho e na produção 

elevada 
Recompensa Adequação da recompensa por um trabalho bem feito, reconhecimento 

Conformismo Aceitar que as influências externas direcionam seu trabalho 

Clareza Organizacional Os objetivos da empresa são lógicos e claros para os colaboradores 

Calor humano e apoio Confiança e sensação de apoio dos colegas 

Liderança Propensão dos colaboradores a seguir as determinações dos líderes da empresa 

Modelo de Sbragia 

Dimensões Significado 

Estado de tensão Racionalidade x emoção 

Ênfase na participação Envolvimento dos colaboradores na tomada de decisão  

Proximidade da 

supervisão 
Forma de controle e grau de liberdade 

Consideração humana Como os colaboradores são considerados pela empresa 

Autonomia presente Facilidade na tomada de decisões 

Prestígio obtido Orgulho de pertencer à empresa 

Tolerância existente Tratamento ao se cometer erros ou falhas nas tarefas 

Clareza percebida Feedback 

Justiça predominante Critérios para tomada de decisão sobre as pessoas 

Condições de progresso Oportunidade de crescimento 

Apoio logístico Condições oferecidas pela empresa para realizar o trabalho 

Reconhecimento 

proporcionado 
Como é considerado o desempenho superior dos colaboradores 

Forma de controle Métodos usados para controlar, premiar ou punir pelo desempenho 
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Modelo de Bispo 

Dimensões Significado 

Ambiente de trabalho Grau de relacionamento entre colegas de trabalho 

Assistência aos 

funcionários 
Nível de assistência médica, dentária, hospitalar e social aos funcionários 

Burocracia Avalia se os itens são compatíveis com as atividades dos funcionários 

Cultura organizacional Nível de interferência que as tradições, prática e costumes adotados interferem 

sobre os funcionários e suas atividades 
Estrutura Organizacional Mede o nível de relacionamento e de capacitação dos elementos que compões a 

estrutura e suas interferências nas atividades realizadas pelas funcionárias 
Nível sociocultural Estabelece se os níveis intelectual, cultural e social dos funcionários estão de 

acordo com as atividades demandadas à eles 
Incentivos profissionais Nível de reconhecimento 

Remuneração Avalia se este está de acordo com as atividades prestadas a empresa 

Segurança profissional Avalia o risco de demissão sem motivo percebido pelos funcionários 

Transporte casa/trabalho Nível de dificuldade encontrado para a locomoção dos funcionários até o trabalho 

Vida profissional Grau de identificação profissional dos funcionários com a empresa; orgulho em 

relação a mesma 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Com base no cenário e no contexto vivenciado pelas empresas, escolhe-se um modelo 

para nortear a pesquisa da autora e auxiliar na formulação do questionário.  

 

2.3 LIDERANÇA 

 

A capacidade é o principal atributo de um líder. Capacidade de motivar, capacidade de 

criar estratégias, de ajudar quem precisa, e, principalmente, a capacidade de fazer uma equipe 

gerar resultados positivos.  

Logo, quando se fala em liderança, psicologicamente, refere-se ao gerente administrador 

de empresas, mas não exatamente. Ser líder, não é ser dono da empresa (VECCHIO, 2009). 

 

Quadro 7 - Diferença entre gerentes e líderes  

 

Gerência Liderança 

Elabora agenda com planos Desenvolvimento de visões estratégicas 

Redes de relacionamentos por meio de hierarquia formal Redes de relacionamentos convergentes 

Ação pelo comando Ações pela inspiração 

Rigidez Flexibilidade 

Controle Autonomia 

Mantém o sistema vigente Gera mudanças úteis, desenvolve 
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Administra Inova 

Focada nos sistemas e estruturas Focaliza pessoas 

Visão limitada Perspectiva ampla 

Questiona como e quando Questiona o quê e por quê 

Aceita o status quo Desafia o status quo (estado atual das coisas) 

Faz corretamente Faz a coisa certa 

Fonte: Tolfo, (2004, p. 277) 
 

O interesse pela liderança vem desde a antiguidade, segundo Bergamini (2009), ao 

realizar inúmeros estudos, identificou-se a prática da liderança, certificando-se que quando há 

o encontro de duas pessoas e uma delas é capaz de esclarecer aquilo que estava acontecendo no 

momento e assim inicialmente apontar algum rumo a ser seguido. Pode-se considerar então, 

que a origem da liderança surgiu no momento em que o próprio homem precisou organizar o 

mundo onde vivia, vendo-se praticamente obrigado a eleger algum tipo de diretriz a respeito de 

como sair e se dar bem nele.  

A autora Bergamini (2009) afirma ainda que o estudo da liderança ocasionou o 

aparecimento de muitos princípios entre os pesquisadores em comportamento organizacional. 

Em determinada circunstância, trouxe alguns impasses para delinear com mais âmbito esse 

assunto, deste modo, a palavra liderança pode ser interpretada por diversos pesquisadores e por 

diversas maneiras. 

Bergamini (2009) cita que:  

É líder aquele que é capaz de traduzir para o seguidor o sentido da sua motivação, 

mostrando a diferença entre benefícios extrínsecos e intrínsecos, ajudando-o a 

valorizar estes últimos como fonte de verdadeira satisfação pessoal sobre o 

comportamento do seguidor (BERGAMINI, 2009, p. 111). 

 

Já França (2012) afirma que liderança é um processo social onde se constituem relações 

de influência entre as pessoas, o processo de contato com essas pessoas é denominado líder ou 

líderes. A liderança pode ser vista de dessemelhantes maneiras como, na família, escola, 

esporte, política, trabalho, vida pública ou, em espaços privados. A autora Bergamini (1994, p. 

21) cita que: “o líder desempenha fora de dúvida, um papel de indiscutível importância no 

desenrolar da psicodinâmica motivacional dos seus seguidores”. Entretanto, compreende-se que 

a liderança é um processo que influencia os líderes e liderados para que juntos possam cumprir 

os objetivos organizacionais e a busca de melhoria na empresa.  
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Robbins (2005) definiu o conceito de liderança como a capacidade de influenciar um 

grupo de pessoas a atingir metas. Os líderes podem aparecer naturalmente dentro de uma 

empresa por meio de um grupo ou por uma indicação dada pelo seu superintendente. A origem 

dessa influência pode ser formal, uma pessoa pode assumir um papel de líder apenas em função 

do cargo que está exercendo na organização, nem todos os administradores atualmente estão 

capacitados para serem líderes e praticar essas funções.  A liderança pode ser classificada como 

uma interação que envolve trocas sociais, o líder é notado como um indivíduo que oferece 

benefícios ao grupo e a empresa. Deste modo, esses indivíduos devolverão ao líder seus 

reconhecimentos (BERGAMINI, 2009).   

Os líderes devem ser competentes para conduzir os procedimentos multidisciplinares na 

empresa, participando e analisando, também precisam ser capazes de prevenir possíveis 

consequências, devem ter visão holística da realidade da empresa e um pensamento sistêmico 

(VERGARA, 2013).   

Perante as citações acima, liderança não é considerada um dom. As habilidades de um 

líder carecem de tempo. Por isto, a autora Bergamini (2015) afirma que as pesquisas modernas 

deixam para trás o mito do líder nato, mesmo assim não se pode certificar que através de cursos, 

treinamentos e programas de desenvolvimento consegue-se formar um bom líder, depende 

também do estilo e personalidade de cada um.  

 
 

O líder precisa ter habilidade para lidar com o melhor e maior dos capitais, o ser 

humano e suas emoções. Coagir e manipular é o caminho contrário a isso é o 

comportamento típico de pessoas que desconhecem que é preciso compreensão, 

colocar-se no lugar do outro, vivenciar como se fossem dele as dificuldades de seus 

colaboradores. Cada indivíduo só se tornará verdadeiramente líder quando deixar de 

se preocupar com títulos, cargos, salas decoradas e agendas lotadas, e perceber que, 

para motivar e arregimentar pessoas tem em primeiro lugar que acreditar em si, depois 

nos ideais que defende e, por último, planejar com paixão a rota para suas conquistas 

(GRACIOSO, 2009, p. 43). 
  

    Evidencialmente, todas as empresas, independente do segmento de mercado, 

requerem profissionais que sejam líderes. O verdadeiro líder sabe que a garantia de sucesso na 

organização depende de seus liderados, por isso, desempenha-se a conhecer cada um.  

2.3.1 Estilos de Liderança 

 

Seguido de habilidades, os profissionais exercem diferentes tipos de liderança, 

conseguindo moldar-se a cada situação, momento e até em grupos de trabalhadores.  
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Na observação de Bergamini (1994), a cooperação das pesquisas interessadas nos estilos 

de liderança marcou-se apenas no estudo do líder em si, não considerando questões relativas às 

condições ambientais que abrangem a ligação de líder e subordinado. A partir desse momento, 

alguns estudos passaram a propor que a eficácia de um estilo de liderança depende das 

circunstâncias em que ele é usado. 

Segundo Bass (1990, tradução nossa) a liderança é uma familiaridade entre dois ou mais 

membros de um grupo e, constantemente envolve a elaboração ou a reformulação de uma 

situação, as percepções e expectativas dos integrantes. Os líderes são encarregados pela 

mudança, uma vez que suas ações afetam outras pessoas, mais do que outras pessoas afetam os 

atos deles.  

Contudo, não se ignora os aspectos ambientais no contexto liderança. Para Drummond 

(2007) fatores psicológicos, sociais, históricos, organizacionais e culturais, começaram a fazer 

parte da observação dos casos de liderança, sendo que os estudos experimentais realizados 

passaram a mostrar que a liderança é um processo movimentado, que varia de um contexto para 

o outro, uma vez que os líderes quanto liderados e os momentos estão sujeitos a mudanças.  

Diante disso, considera-se que, embora o líder seja quem normalmente começa às 

atividades, seus seguidores precisam ser sensíveis a ele, isto é, levar em conta todas suas ideias 

e respeitá-las.  

Bergamini (2009) afirma que existem três estilos de liderança, sendo o autocrático, 

democrático e por fim o laissez-faire (liberal).  Já Wright (2000) abre um novo caminho no que 

diz respeito à liderança, expondo dois tipos diferentes de estilos comportamentais de líderes: 

transacional e transformacional. 

 

Quadro 8 - Tipos de liderança  

 

Tipos de 

Liderança 
Definição 

Autocrático Aquele que ilustra o célebre ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo.  

Democrático 
Aquele que busca a participação. Às vezes, até nos faz crer que só temos direitos (onde 

estão os deveres?). 
Laissez-faire 

(liberal) 
Aquele conhecido na intimidade por deixar rolar. 

Transacional 
Ocorre quando uma pessoa toma a iniciativa de estabelecer contato com as outras com o 

objetivo de trocar bens de valor, podendo ser de ordem econômica, política ou 

psicológica. 

Transformacional O líder transforma o seguidor, mas também transforma-se.  

Fonte: Adaptada pela autora de Bergamini (2009, p. 76) e Wright (2000, p. 305) 
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Segundo Hoover (2006) cada estilo de liderança define-se por suas fragilidades, assim 

como por suas potencialidades, entretanto, ressalta-se que, independente de como o líder 

desempenha sua função ele também é capaz de adaptar-se às mudanças do ambiente 

organizacional.  

Conforme supracitado, qualquer indivíduo tem potencial para exercer a liderança e 

usufruir de todos os seus estilos quando for conveniente, pois segundo Bowditch e Buono 

(2002), não existe somente um único estilo de liderança a ser adotado permanentemente nas 

organizações. Porém, o contexto organizacional vivenciado pela empresa, deve muitas vezes 

influenciar o estilo a ser adotado pelo líder em casa situação.  

Dispondo dos estilos de liderança e autores pesquisados, um líder eficiente é capaz de 

perceber situações desagradáveis e interferir positivamente aplicando o estilo mais apropriado 

à situação. Em consequência, Gramigna (2007) estabelece competências para tais líderes, as 

quais dividem-se em categorias de competências, sendo elas: categoria de competências 

gerenciais, que dizem respeito à gestão administrativa do líder e as competências de gestão de 

equipe, focada nas habilidades de gestão de pessoas.  

 

Quadro 9 - Competências da liderança 

 

Categorias 

Competências gerenciais/administrativas 

Capacidade empreendedora - facilidade para identificar novas oportunidades de ação, propor e implementar 

soluções aos problemas e necessidades que se apresentam de forma assertiva, inovadora e adequada. 

Capacidade de trabalhar sob pressão - solucionar alternativas de forma perspicaz e implantar soluções 

tempestivas diante de problemas identificados, considerando prováveis consequências.  

Capacidade de criatividade - conceber soluções inovadoras, viáveis e adequadas para situações apresentadas.  

Cultura da qualidade - postura orientada para busca contínua da satisfação da necessidade de superação das 

expectativas dos clientes internos e externos.  

Dinamismo, iniciativa - capacidade para atuar de forma proativa e ousada diante de situações diversas.  

Flexibilidade - habilidade para adaptar-se oportunamente às diferentes exigências do meio, sendo capaz de rever 

sua postura perante argumentações convincentes (críticas construtivas).  

Organização - capacidade de organizar as ações de acordo com o planejamento, facilitando a execução.  

Planejamento - capacidade de planejar o trabalho, atingindo os resultados por meio do estabelecimento de 

prioridades, metas tangíveis, mensuráveis e dentro de critérios de desempenhos válidos.  
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Tomada de decisão - capacidade para selecionar alternativas de forma sistematizada e perspicaz, obtendo e 

implementando soluções adequadas diante de problemas identificados, considerando riscos e limites.  

Visão sistêmica - capacidade para perceber a integração e interdependência das partes que compõem o todo, 

visualizando tendências e ações capazes de influenciar no futuro.  

Competência de gestão de equipes e de pessoas  

Liderança - capacidade para reunir esforços grupais de forma a atingir ou superar os objetivos organizacionais, 

estabelecendo um clima motivador, formando parcerias e estimulando o desenvolvimento da equipe. 

Motivação - capacidade de demonstrar interesse pelas atividades que executará tomando iniciativas e mantendo 

atitudes de disponibilidade. Apresentar postura de aceitação e tônus muscular que indica energia para o 

trabalho.  

Negociação - capacidade de expressar e ouvir o outro, buscando equilíbrio de soluções satisfatórias nas 

propostas apresentadas pelas partes quando há conflitos de interesses. Observa o sistema de trocas que envolve 

o contexto. 

Comunicação - capacidade de ouvir, processar e compreender o contexto da mensagem, expressar-se de distintas 

formas e argumentar com coerência usando feedback de forma adequada, facilitando a interação entre as partes.  

Relacionamento interpessoal - habilidade para interagir com as pessoas de forma empática, inclusive diante de 

situações conflituosas, demonstrando atitudes positivas, comportamentos maduros e não violentos.  

Fonte: Adaptado pela autora de Gramigna (2007) 
 

“Dentre as competências de um líder se evidencia o empenho e disponibilidade para 

descobrir potenciais, orientando e favorecendo o desenvolvimento de outras pessoas, mas sem 

usar manipulação ou exigir algo em troca” (GRAMIGNA, 2007, p. 137). Como evidencia a 

autora, o desenvolvimento e aprimoramento das competências do líder, é necessário um 

psicológico a altura de sua função, uma vez que, seu conhecimento se dará a todas as pessoas 

presentes na organização.  

Nenhum estilo de liderança deve ser menosprezado, por mais divergentes que sejam. O 

fato de o líder não se utilizar dos outros estilos, não significa que há uma resistência, mas sim, 

que este é capaz de adaptar as mudanças cotidianas ao seu estilo predominante.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo tem como finalidade analisar a influência da liderança no clima 

organizacional de empresas que atuam no setor do comércio, indústria, serviços e/ou outras da 

cidade de Tapejara/RS. Quanto à natureza classifica-se como teórico e prático. Teórico em 

razão da revisão bibliográfica utilizada pela autora já encontrar-se exposta na literatura.  De 

acordo com Rodrigues (2007, p. 3), o estudo teórico tem como objetivo “ampliar 

generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, relacionar e 

enfeixar hipóteses”. E prático, pois busca-se informações com referências ao dia a dia do 

colaborador quanto ao seu ambiente de trabalho, seu envolvimento com o tema pesquisado e 

sugestões para o melhoramento do clima organizacional, bem como da liderança. Demo, (2000, 

p. 22) cita que: pesquisa prática trata-se da “pesquisa ligada a práxis, ou seja, à prática histórica 

em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a 

ideologia, mas sem perder o rigor metodológico", além disso, cabe ao pesquisador fazer a 

devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções. 

 Com base nos objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória, uma vez que, a percepção 

dos trabalhadores é indispensável e, além deste fato, o assunto liderança vem ganhando espaço 

de uma forma mais efetiva na gestão de pessoas, agregando novas percepções e conhecimento 

perante o assunto abordado. Segundo Gil (2007, p. 41) “a pesquisa exploratória proporciona 

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito, além de aprimorar ideias e 

construir hipóteses”.  

Quanto aos procedimentos técnicos trata-se de um levantamento, o qual resulta na 

quantidade, pois a pesquisa se baseia no percentual do cenário atual estatístico da população da 

cidade de Tapejara/RS e não na sua profundidade. Interrogar as pessoas diretamente com o 

objetivo de conhecer seu comportamento chama-se levantamento, no qual se procede à 

solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado. 

Após faz-se a análise quantitativa obtendo-se assim as conclusões referentes aos dados 

coletados (GIL, 2008). 

Referente a abordagem da pesquisa, classifica-se como quantitativa e qualitativa. A 

pesquisa quantitativa considera que:  
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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. (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 69). 

 

 

Neste caso, 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, 

já que a mesma 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 primordial (SILVA; MENEZES, 

2005, p. 20).  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

De acordo com a estimativa do IBGE (2010), a população Tapejarense pertencente a 

classe trabalhadora a partir dos 16 anos de idade até os 69 anos de idade é de 13.943 pessoas. 

Pois, seguindo os passos da Constituição da República, a CLT proíbe o trabalho dos menores 

de 16 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. A CLT 

também aumentou a idade mínima de trabalho dos 14 anos aos 16, por determinação da Lei 

10.097 de 19/12/nº 2000.  

Referente ao conceito de população Vergara (2007, p. 50), cita que: 

 
 

 

[...] Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local como é 

largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão objetos de estudo. 

População amostral ou amostra é uma parte do universo (população) escolhida 

segundo algum critério de representatividade (VERGARA, 2007, p. 50). 
 

 

A população de Tapejara encontra-se em equilíbrio, totalizando 9.858 mulheres e 9.392 

homens, ou seja, 51,20% da população é do sexo feminino e 48,80% é do sexo masculino. A 

pirâmide etária do município mostra que a maioria da população da cidade é jovem, as faixas 

etárias mais populosas, para ambos os sexos, são as de 20 a 24 anos e de 25 a 30 anos, 

totalizando aproximadamente 10% em cada uma, em seguida vem a faixa de 15 a 19 anos de 

idade, com 9% de mulheres e 10% de homens. Deste modo, a população idosa é a menos 

volumosa, as faixas que vão dos 60 aos 79 anos, apresentam dados entre 4% e 1% para ambos 

os sexos, sendo que a faixa dos 80 a 84 anos representa em torno de 1% da população. As faixas 
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etárias de 80 a 99 anos representam menos de 1% da população, não havendo registro de pessoas 

com 100 anos ou mais. 

 

            Figura 3- Pirâmide etária 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 

Para apuração da quantidade de respondentes, utilizou-se da plataforma calculadora 

amostral estatística online, a qual totalizou em 374 pessoas necessárias para a contribuição da 

pesquisa, sendo que a calculadora exige o número da população, erro amostral, nível de 

confiança e a distribuição da população, conforme mostra a figura a seguir:  

 

Figura 4 - Cálculo para base de coleta de dados 
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Fonte: Calculadora Amostral Estatística 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados sucedeu-se através da aplicação de um questionário eletrônico (ver 

Apêndice A), que segundo Diehl e Tatim (2004), é um instrumento usado para coleta de dados, 

constituído por uma série ordenada de perguntas.  Composto por 11 seções que dividem - se 

em: liderança no clima organizacional, liderança, perfil do respondente, apoio e liderança, 

identidade/padrões, recompensa, cooperação, conflitos, estrutura, clareza organizacional e 

agradecimento. Dentre as seções, 4 questões de múltipla escolha, padronizadas, cujas 

alternativas de respostas correspondem aos graus: 1 discordo totalmente, 2 concordo 

parcialmente, 3 não concordo nem discordo, 4 discordo parcialmente e 5 concordo totalmente, 

totalmente, totalizando 28 questões. O instrumento para a coleta de dados foi elaborado com 

base na proposta de Litwin e Stringer (1968), a qual utiliza fatores de estrutura, 

responsabilidade, desafios, recompensa, cooperação, conflitos e identidade/padrões. Além 

disso, utilizou-se também a proposta de Kolb (1990), incorporando fatores de conformismo, 

clareza organizacional, calor humano/ apoio e liderança, conforme descritos no quadro 6 no 

capítulo referencial teórico.  

A aplicação ocorreu por meio de um questionário online, através da plataforma Google 

Formulário à população Tapejarense, sendo disponibilizado via redes sociais como: Facebook, 
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Instagram e rede de contatos da pesquisadora como o WhatsApp, dentro do período de 

25/09/2020 a 15/10/2020. Por conta de não estar próximo do número de coletas 

exigido/esperado, foi ampliado para dia 25/10/2020, totalizando 30 dias de coleta e 207 

respostas.  

 

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta de dados, os gráficos foram gerados através do questionário eletrônico e 

configurados no Microsoft Excel, facilitando na hora de interpretar os resultados. Os quais tem 

o objetivo de mostrar claramente como a liderança está influenciando o clima organizacional 

das empresas da cidade de Tapejara/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

4 CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Tapejara está localizada na Região Sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, a 

nordeste, na zona de relevo do planalto médio. Pertence à mesorregião noroeste do Rio Grande 

do Sul e microrregião geográfica de Passo Fundo, juntamente com mais 25 municípios (segundo 

IBGE). 

 

    Figura 5 - Localização de Tapejara na Mesorregião Noroeste e Microrregião de 

Passo Fundo 

 
Fonte: FEE, 2009 

 

Tapejara é o terceiro município mais populoso da microrregião, superado apenas por 

Passo Fundo e Marau. Apesar da população total estimada, em 2020 (conforme dados do 

IBGE), ser de 24.552 pessoas, no último censo, em 2010, a população era de 19.250 pessoas, 

destas 17.080 pessoas residiam na zona urbana e 2.170 residiam na zona rural. 

Quanto à renda, o PIB do município é de R$ 690.670.000,00 (IBGE 2014) e o PIB per 

capita chega a R$ 32.541,93 (IBGE 2014). Entretanto, é importante ressaltar, que a cidade 

também contém famílias em situação de vulnerabilidade social. No município, em março de 
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2019, constava um total de 3.330 pessoas e de 1.256 famílias inscritas no Cadastro Único (reúne 

informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda (até meio salário mínimo 

por pessoa/mês), sendo que destas, a maioria (422) se encontrava em situação de extrema 

pobreza, ou seja, famílias que têm renda mensal de até 89,00 reais por pessoa. 

Em relação ao seu território, a extensão total de Tapejara é de 240,6 km² (áreas urbanas 

e rurais), aproximadamente 20,8 km² (8,6%) é considerada área urbana, subdividida em 5 

bairros, cuja delimitação foi inserida na lei do Plano Diretor no ano de 2009. São eles o bairro 

Centro, Nazaré, São Cristóvão, São Paulo e Treze de Maio. 

 

Figura 6 - Mapa da cidade de Tapejara  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tapejara 

 

A cidade, conhecida como “ Terra do empreendedorismo e geração de renda”, conta 

com mais 2.251 empresas dispostas no ramo de prestação de serviço (1.181), comércio (763), 

indústrias (248) e outras (59). Totalizando em médio 8.142 (42.1%) trabalhos formais, 

conforme dados fornecidos pela RAIS 2017. Quanto a renda desse trabalho, temos que pelos 

dados do IBGE (2018) RAIS destes 8.142 trabalhos formais, o salário médio mensal era de 2.2 

salários mínimos. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 PERFIL DOS RESPONDENTES DA PESQUISA 

 

Os dados de resultado da pesquisa estão organizados de acordo com as seções: perfil 

dos respondentes da pesquisa, apoio e liderança, identidade/ padrões, recompensa, cooperação, 

conflitos, estrutura e clareza organizacional. Para tanto utilizou-se 35 questões sendo que destas 

8 foram objetivas e para o restante optou-se por apresentar cinco opções: 1 concordo, 2 

concordo parcialmente, 3 não concordo nem discordo, 4 discordo parcialmente e 5 discordo 

totalmente.  

O primeiro tópico buscou saber um pouco sobre o entrevistado em relação a seu gênero, 

idade, escolaridade, faixa salarial, setor da empresa em que atua, tempo de atuação na empresa, 

quantidade de pessoas que trabalham no mesmo setor que os seu e porte da empresa em que 

atua.  

 

Gráfico 1-  Gênero 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

     As variáveis que representam o gráfico 1 mostram que o percentual maior recai sobre 

o sexo feminino, ou seja, 61,40% dos entrevistados são do sexo feminino. 
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Gráfico 2 - Faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através da pesquisa, segundo gráfico 2 constatou-se que há uma diversificada faixa 

etária na cidade de Tapejara, visto que 83,6% dos colaboradores entrevistados têm de 16 a 

36  anos e somente 16,4% tem mais de 37 anos, sendo assim, os valores distintos representam 

uma era plurigeracional ( gerações x, y, z) a qual mostra que um time com diferentes gerações 

favorece inovação, pois a bagagem que cada um carrega permite um ponto de vista diferente 

em cada situação, deste modo, a troca de ideia entre os profissionais de idade diferentes, 

melhora até o clima organizacional.  

 

Gráfico 3 - Escolaridade  

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto à escolaridade, conforme gráfico 3, percebe-se que somente 1,9% possuem 

ensino fundamental e médio incompleto, dado esse que torna o grau de escolaridade alto. 

 

Gráfico 4: Faixa salarial   

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O gráfico define uma estabilidade em questão a remuneração dos respondentes, sendo 

que 31,4% ganha de R$ 1.200,00 a R$ 2.000,00; recebem de R$2.000,01 a R$ 2.800,00 

(23,20%); acima de R$ 3.600,00 ou mais se encontram 20,80%; que recebem até R$ 1.200,00 

apenas 13,50% e na faixa de R$ 4 2.800,01 a R$ 3.600,00 aparece a menor parcela de 

respondentes, ou seja, apenas 11,10%. Pode-se atribuir isso ao fato de que algumas ganham 

mais devido às comissões pelas vendas efetuadas. 
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Gráfico 5 - Setor da empresa que atua  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação ao setor da empresa em que o respondente atua, observa-se que a maioria 

deles 28,00% atua na indústria; uma parcela de 24,60 % atua no setor dos serviços; respondentes 

que atuam no setor do comércio representam 20,80% e que atuam em outros setores da empresa 

somam 26,60%. Assim, percebe-se que existe uma distribuição quase por igual em porcentagem 

que trabalham em cada setor. 

 

 

Gráfico 6 - Tempo que atua na empresa 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao tempo de empresa percebe-se que apenas 22,2% estão na empresa a menos 

de 1 ano, o que indica que a rotatividade é baixa, apontando um ponto favorável quanto ao 

clima organizacional.  

 

 Gráfico 7- Número de pessoas que trabalham no mesmo setor que o seu  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Referente ao número de colaboradores que atuam no mesmo setor, nota-se que a maioria 

(46,9%) trabalha em conjunto com menos de 5 pessoas, o que torna a produtividade mais 

qualificada, pois especialmente nos setores menores os líderes conseguem identificar os 

problemas com mais facilidade.  

 

Gráfico 8 - Porte da empresa em que você atua 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao porte da empresa, há uma diversidade entre porte micro e macro, sendo micro 

até 10 empregados, totalizando 32,4% e macro com 300 ou mais funcionários também 

totalizando 32,4%.  

 

 

5.2 APOIO E LIDERANÇA 
 

Gráfico 9- Meu líder auxilia a equipe a atingir as metas e objetivos 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico, 47,8% dos colaboradores afirmam que seu líder auxilia a equipe a atingir 

as metas e objetivos da empresa, mostrando responsabilidade por parte do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Gráfico 10 - Meu líder transmite com clareza as informações necessárias 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este gráfico permite observar que a maior porcentagem de respondentes concorda 

totalmente que o líder transmite com clareza as informações necessárias e apenas uma 

minoria 3,9% discordam totalmente, ou seja, o líder não transmite com clareza as informações 

necessárias, podendo haver aqui falta de diálogo ou entendimento entre os envolvidos. 

 

Gráfico 11- Meu líder ajuda a organizar o setor para cumprir as necessidades da empresa 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao volume de trabalho, tal gráfico exibe que 51,7% concordam que seu 

líder ajuda na organização do setor para que tal tarefa cumpra as necessidades da empresa, o 
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que define que o líder divide o trabalho corretamente entre seus colaboradores, entretanto, 

ajuda-os nas atividades a qual não seria de sua incumbência.  

 

Gráfico 12- Tenho abertura para conversar com meu líder, dar sugestões e fazer críticas 

construtivas 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Quanto à segurança em dizer o que pensam, dar sugestões e fazer críticas construtivas, 

no gráfico 12, apenas 5,8% discordam totalmente o que mostra que os liderados têm abertura 

para dar feedbacks ao seu líder.  

  Nessa seção, as questões são referentes às competências gerenciais administrativa 

dos líderes. E, através dos gráficos é possível analisar que os funcionários estão satisfeitos 

com a capacidade de gestão de seus líderes. As competências que evidencialmente se 

destacam são aquelas que dizem a respeito ao apoio e suporte aos colaboradores, entre estas, 

com grau de concordância mais baixo na competência que diz respeito ao recebimento de 

críticas construtivas. 

Entretanto, entende-se que a liderança contém um relacionamento de duplo sentido, 

o qual deve estar direcionado aos objetivos mútuos. Dentro deste sentido, embora o líder seja 

quem sempre inicia as atividades, seus seguidores precisam se sensibilizar e levar em 

consideração aquilo que diz respeito às suas necessidades dentro da organização.    

 

5.3 IDENTIDADE E PADRÕES  
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Gráfico 13 - Meu trabalho é importante porque a liderança o considera importante 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para que uma organização se desenvolva e conquiste espaço no mundo corporativo, 

a participação de seus funcionários no processo de crescimento é essencial, afinal, o chamado 

grupo de colaboradores que compõe uma empresa é a “alma” do negócio, por este fato, o 

líder deve conhecer um pouco sobre cada liderado, seu cargo e suas qualificações para 

influenciar positivamente no desenvolvimento de suas tarefas. Tal atitude comprova que 

50,2% dos líderes conseguem fazer com que seus funcionários se sintam importantes para a 

corporação. 

 

Gráfico 14- Gosto do trabalho que faço e a liderança contribui para essa satisfação 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando se tem afinidade com as tarefas exercidas a chance de prosperar e florescer 

na carreira profissional é maior, um bom líder contribui para tal desenvoltura, o que mostra 

o gráfico 14, apenas 2,4% dos líderes não contribuem com essa satisfação, por isso deve rever 

suas estratégias de como ser um bom líder e quais atitudes estão procrastinando o trabalho de 

seus liderados.  

 

Gráfico 15- Me sinto parte desta empresa porque meu líder confia em meu trabalho 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Conquistar a confiança dos funcionários é essencial para manter um ambiente de 

trabalho saudável e uma boa produtividade, em relação a perante afirmação, os respondentes 

da pesquisa (53,6%) concordam que se sentem parte da empresa porque o seu líder confia no 

trabalho que os mesmos exercem.  Discordam totalmente que o líder confia em seu trabalho 

e, portanto, não se sentem parte da empresa apenas 3,90% dos respondentes.    
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Gráfico 16- Meu líder não toma decisões sem analisar bem a situação 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ter inteligência emocional é primordial para conduzir o processo de forma bem-

sucedida, por isso, nem sempre tomamos decisões as quais contentar a todos. Em suma a 

maioria dos representantes da pesquisa (46,4%) concordam que seu líder não toma atitudes 

precipitadas antes de analisar a situação.   

A temática da identidade corporativa é o que torna sua empresa distinta das outras e 

faz com que os consumidores se identifiquem com a sua marca. Da mesma forma que temos 

nossa história de vida, a empresa também tem sua individualidade e, garantir que os 

colaboradores se tornem parte da identidade corporativa satisfaz e contempla todos os 

envolvidos.  

 

5.4 RECOMPENSA 
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Gráfico 17- A liderança contribui para que o ganho dos funcionários esteja de acordo com o 

trabalho que realizam 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto a contribuição da liderança para que o ganho dos funcionários esteja de 

acordo com o trabalho que realizam, apenas 4,8% responderam que discordam totalmente, 

30,40% discordam parcialmente e 36,7% concordam totalmente, afirmando, portanto, que a 

liderança contribui para que os funcionários recebam de acordo com o trabalho que realizam. 

 

Gráfico 18- Os benefícios oferecidos pela liderança são satisfatórios 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre a empresa oferecer benefícios a seus funcionários, observa-se que há um 

equilíbrio, (33,3%) dos respondentes discordam parcialmente e 31,9% concordam totalmente. 
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O fator para tal descontentamento pode se dá pela falta de outras recompensas (vale 

alimentação, vale transporte…), expressando que somente o salário não é suficiente. 

 

Gráfico 19 - A liderança me proporciona segurança e estabilidade perante meu cargo 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O tipo de trabalho que o funcionário vem a exercer também condiz com a sua 

estabilidade no trabalho. Entretanto, 43,5% estão assegurados que cumprem com suas 

atividades e seu líder lhes proporciona segurança perante seu cargo e sua estabilidade na 

empresa em que atua. 

 

Gráfico 20 -A liderança expõe sua satisfação de forma a motivar o funcionário em seu dia a 

dia 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Motivar a equipe é muito importante para qualquer líder, não há como motivar um 

funcionário em um ambiente ruim/desagradável. Conforme mostra o gráfico 42,5% sentem-

se bem em seu dia a dia e motivados pela liderança e somente 8,2% discordam desta 

afirmação, neste momento, a pesquisa de clima é a chave para identificar qual é o motivo de 

não haver esta expressão da liderança.  

A prática de recompensas consiste em retribuir aos funcionários o seu esforço dentro 

da companhia e serve como um incentivo para alcançar as metas/objetivos da empresa. As 

premiações não precisam, necessariamente, ser remuneradas: existem outras maneiras de 

incentivar um funcionário e que podem provocar um impacto positivo sem a necessidade de 

dispor de recursos financeiros. 

 

5.5. COOPERAÇÃO 

 

Gráfico 21 - Existe cooperação entre colegas de trabalho e meu líder contribui para isto, 

pois valoriza a troca de aprendizado 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A troca de experiências entre colaboradores tem se mostrado uma estratégia bem-

sucedida de aquisição de novos conhecimentos para o aprimoramento dos colaboradores, o 

que favorece a empresa. Deste modo, 44% concordam que seu líder visa a cooperação e troca 

de aprendizado dentro do setor de atuação.  

 

 

 

https://www.simeon.com.br/afinal-qual-a-importancia-da-gestao-de-pessoas-para-empresas/#more-321
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Gráfico 22 - A liderança proporciona uma relação de confiança entre os colegas de trabalho 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito ao relacionamento de confiança entre colegas 43,5% dizem estar 

adequados e apenas 5,8% dizem estar razoável, fator que manifesta um bom relacionamento 

entre os liderados.  

 

 

Gráfico 23 - O líder reconhece o esforço de toda a equipe 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Reconhecimento é fator decisivo para a permanência de um profissional na empresa, 

tendo em vista que pessoas desmotivadas e sem propósitos não trabalham, apenas cumprem 

horário, 43,5% estão satisfeitos com o reconhecimento oferecido pelo líder a sua equipe.  

 

Gráfico 24 - Quando ocorrem erros nas atividades desenvolvidas o líder é cauteloso e 

auxilia a recomeçar/ reverter a mesma 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

É natural sentir-se envergonhado e com medo das consequências que poderão surgir 

quando se comete erros, esse é um sentimento que o ser humano desenvolve de forma 

espontânea, por tanto, cabe a liderança auxiliar na resolução dos mesmos. A pesquisa mostra 

que a grande maioria tem esse lado positivo do seu líder (44,4%).  

Crescer na carreira, conquistar a confiança dos colegas de trabalho e estar sempre 

buscando o aperfeiçoamento são três desafios diários da rotina de qualquer profissional. É 

preciso entender que os colegas de trabalho são indispensáveis para o negócio construir uma 

boa imagem junto ao público-alvo. Nesse sentido, a liderança deve saber como se comportar 

diante de toda as situações, orientar a equipe e de como obter uma performance de alto nível. 

 

5.6 CONFLITOS 
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Gráfico 25 - O clima de trabalho é agradável pois existe sinergia entre líder e liderado 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A sinergia só existirá quando houver a soma dos esforços de todos os envolvidos, 

sendo que, todas as áreas e departamentos de uma empresa estão interligadas e são 

interdependentes. Quanto a relação e o clima de trabalho ser agradável existindo sinergia 

entre o líder e seus liderados, o gráfico 25 mostras que 43% estão desfrutando deste clima 

harmônico e apenas 4,8% dos indivíduos discordam dessa afirmação.  

 

Gráfico 26 - A liderança auxilia na resolução dos conflitos de trabalho 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quanto ao auxílio da liderança na resolução dos conflitos de trabalho, percebe-se que 

a grande maioria (44,40%) concorda plenamente, ou seja, quando existem conflitos no 

trabalho a liderança sempre busca uma solução. Deixando claro a preocupação com o 

ambiente de trabalho. Uma pequena minoria de 4,80% respondeu que discordam totalmente. 

 

 

Gráfico 27 - O tratamento disposto pelo meu líder é de igual para igual 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se perguntar se o tratamento disposto pelo líder é de igual para igual a grande 

maioria (43,50%) concorda totalmente, 26,10% avalia o tratamento como satisfatório e 

apenas 8,70% discorda totalmente, entendendo-se assim que o tratamento não é de igual para 

igual. 
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Gráfico 28 - Meu líder enfrenta todos os tipos de personalidades que existem no ambiente 

de trabalho 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

A personalidade é formada pelas características de uma pessoa, as quais influenciam 

em seu modo de pensar e agir. Devido à grande quantidade de tempo que as pessoas 

compartilham no ambiente de trabalho, as diferenças entre elas podem se tornar um grande 

problema se não forem gerenciadas. Porém na pesquisa, 49,8% concordam que seu líder 

conhece todos os tipos de personalidades que existem no ambiente organizacional, 

proporcionando desta forma, o altruísmo.  

 

5.7 ESTRUTURA 

 

Gráfico 29 - O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar o gráfico 29, percebe-se que o ambiente de trabalho facilita o desempenho 

das tarefas, pois 48,80% responderam que concordam plenamente, outros 31,40% 

parcialmente e uma pequena minoria, ou seja, apenas 1,90% discordam totalmente. Entende-

se que algumas pessoas não estão satisfeitas com o ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 30 - O ambiente físico de trabalho é satisfatório 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O ambiente de trabalho interfere na vida e no bem-estar do colaborador. Tais 

parâmetros atendem 45,5% dos colaboradores, sendo que apenas 0,5% não concordam com 

a afirmação da pergunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/sbcoaching-na-midia/trabalho-dicas-destacar/
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Gráfico 31 - O líder busca disponibilizar aos funcionários os equipamentos necessários para 

realizarem suas tarefas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O gráfico acima mostra que 57,50% dos colaboradores estão satisfeitos com os 

equipamentos necessários e disponibilizados pelo líder para realizarem suas tarefas, o que 

representa mais de 50% deles. Que discordam totalmente quanto a disponibilidade dos 

equipamentos necessários apenas 1 % dos respondentes.    

 

Gráfico 32 - Meu líder informa e incentiva a participação em cursos para meu 

aperfeiçoamento profissional 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme gráfico 32, a maioria diz que a empresa a qual atua investe em 

treinamento/incentiva a participação, o que faz com que seus colaboradores consigam 

produzir com maior qualidade. 

A capacitação profissional dos indivíduos deve ser um benefício para todos os níveis 

da empresa, sendo que possam desenvolver mais rapidamente seus conhecimentos, 

agregando valor na qualidade do trabalho da organização e maior satisfação. Além disso, o 

ambiente físico deve favorecer o andamento adequado das atividades. Um local confortável, 

bem equipado, com iluminação, ventilação e tecnologias é necessário à execução correta das 

tarefas, evitando que os colaboradores se estressem por conta de problemas operacionais. Isso 

contribui para a fluidez e otimização dos trabalhos. 

 

5.8 CLAREZA ORGANIZACIONAL 

 

Gráfico 33 - O líder prioriza a qualidade do trabalho a sua quantidade 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Uma vez que uma equipe seja comprometida, cumpra com os prazos determinados, 

a qualidade do trabalho prestado pelos colaboradores é mais válida que número (quantidade). 

E, percebe-se nas respostas, que entre 31,9 e 45,9% concordam com esta afirmação, fazendo 

jus, a prioridade do líder em qualidade do trabalho a sua quantidade.   
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Gráfico 34 - O líder se preocupa com a saúde e segurança de seus liderados 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Proporcionar aos seus liderados um ambiente de qualidade no trabalho e zelar pela 

segurança dos mesmos é um exercício diário da competência do líder. Diferente dos 2,9% 

que responderam que discordam totalmente, 51,7% estão satisfeitos com a preocupação de 

seu líder quanto a segurança/ saúde no ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 35 - O líder deixa claro os objetivos da empresa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa  

As diretrizes estratégicas de uma organização são definidas pela missão, visão e valores 

da empresa. Com elas, é possível enxergar com antecedência os sinais de mudança, as 

oportunidades; cabe ao líder deixar claro tais objetivos. E, tal papel vem sendo desempenhado 

com eficácia conforme o que representa o gráfico 35. 
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Gráfico 36 - A liderança oferece oportunidade para o meu desenvolvimento profissional 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Representada pela aquisição de habilidades e conhecimentos necessários para execução 

de tarefas, investir no aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos funcionários é 

essencial para uma boa resposta no crescimento a curto e longo prazo à empresa. Por este fato, 

47,80% concordam com a afirmação da questão e apenas 41,6% estão indecisos com a mesma, 

ficando entre não concordo nem discordo e concordo parcialmente.  

Com líderes capazes de usar os elementos com clareza organizacional para orientar seus 

liderados, um dos muitos benefícios de ter uma organização saudável é que a tomada de decisão 

se torna mais focada. Algumas atitudes simples são essenciais para driblar as diferenças dentro 

da organização e tornar o ambiente de trabalho agradável. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Como o desafio de manter os funcionários satisfeitos e motivados passou a ser uma 

preocupação ferrenha para as organizações do século XXI, é necessário que as mesmas se 

utilizem de meios para medir e acompanhar a satisfação de seus colaboradores, com pesquisas 

de clima e satisfação. Posteriormente tomando as ações necessárias para atender as expectativas 

dos funcionários e mantê-los motivados pelo maior tempo possível. 

O principal objetivo desse trabalho foi identificar em que medida a liderança influencia 

no clima organizacional das empresas em geral, mais especificamente em uma empresa do 

Município de Tapejara/RS. Quanto ao objetivo específico que trata de identificar a percepção 

dos trabalhadores em relação ao ambiente organizacional ao que está vinculado e ainda fez-se 

uma análise da percepção dos trabalhadores em relação a liderança bem como o perfil dos 

respondentes. 

Dado ao exposto, foi possível concluir que a faixa etária dos respondentes da pesquisa 

é bem diversificada, sendo pessoas de distintas gerações e, portanto, com ideias e visões 

divergentes, porém, quanto aos objetivos, considera-se que foram todos atingidos, uma vez que, 

a análise da influência da liderança perante o clima organizacional foi positiva, defendendo a 

teoria apresentada pela autora.  

Entre os aspectos favoráveis citados nas respostas da pesquisa eletrônica, o líder sempre 

busca a melhor solução para o trabalho, mantêm o setor sempre organizado para executar as 

tarefas, está disponível quando os funcionários precisam entre outras funções.  Por outro lado, 

foram identificadas competências que devem ser aprimoradas/desenvolvidas, entre as quais a 

motivação, estimular os funcionários no dia-a-dia e também em como eles são tratados, um 

líder não pode tratar as pessoas com diferença, dar mais regalias para um e menos para outras, 

além de analisar bem a situação antes de tomar qualquer decisão.  

Sabendo que o diferencial das organizações são seus colaboradores, diante do que foi 

exposto neste trabalho, pode-se analisar a importância dos resultados desse estudo para as 

empresas da cidade de Tapejara /RS, as mesmas devem continuar realizando pesquisas de clima 

sempre que possível, para de que desta forma desenvolvam ainda mais sua cidade e as 

instituições que nela se colocam.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

 

Olá, me chamo Maria Eduarda Calegari, sou acadêmica do curso de Administração da 

FAT - Faculdade e Escola e estou realizando esta pesquisa com o objetivo de identificar a 

influência da Liderança no Clima Organizacional das Empresas. O estudo faz parte do meu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Se você reside em Tapejara/RS peço sua colaboração 

para responder esse questionário. 

PERFIL DO RESPONDENTE 

1-Gênero: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino  

 

2- Faixa etária: 

(   ) De 16 a 20 anos 

(   ) De 20 a 24 anos 

(   ) De 24 a 28 anos 

(   ) De 28 a 32 anos 

(   ) De 32 a 36 anos 

(   ) De 36 a 40 anos 

(   ) De 40 a 44 anos 

(   ) Acima de 48 anos  

 

3- Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Fundamental completo 

(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 

(   ) Ensino Superior incompleto 

(   ) Ensino Superior em andamento 



68 
 

(   ) Ensino Superior completo 

(   ) Pós-Graduação em andamento 

(   ) Pós-Graduação completa 

 

 

4- Faixa salarial: 

(   ) Até R$ 1.200,00 

(   ) De R$ 1.200,01 a 2.000,00 

(   ) De R$ 2.000,01 a 2.800,00 

(   ) De R$ 2.800,01 a R$ 3.600,00 

(   ) R$ 3.600,01 ou mais 

 

5- Qual o setor da empresa em que você atua? 

(   ) Comércio 

(   ) Indústria 

(   ) Serviços 

(   ) Outro 

 

6- Há quanto tempo você está na empresa em que atua? 

(   ) Há menos de 1 ano 

(   ) Entre 1 e 5 anos 

(   ) Entre 5 e 10 anos 

(   ) Há 10 anos ou mais 

 

7- Quantas pessoas trabalham no mesmo setor de trabalho que o seu? 

(   ) Menos de 5 pessoas 

(   ) Entre 5 e 10 pessoas 

(   ) Entre 10 e 20 pessoas 

(   ) 20 pessoas ou mais  

 

8- Qual o porte da empresa em que você atua? 

(   ) Até 10 empregados 
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(   ) Até 25 empregados  

(   ) Até 100 empregados 

(   ) Até 300 empregados 

(   ) 300 empregados ou mais 

 

APOIO E LIDERANÇA 

9- Meu líder auxilia a equipe a atingir as metas e objetivos.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente             

 

10- Meu líder ajuda a organizar o setor para cumprir as necessidades da empresa.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

11- Tenho abertura para conversar com meu líder, dar sugestões e fazer críticas construtivas.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

IDENTIDADE/PADRÕES 

12- Meu trabalho é importante porque a liderança o considera importante. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

13- Gosto do trabalho que faço e a liderança contribui para essa satisfação.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )       Concordo totalmente              

 

14- Me sinto parte desta empresa porque meu líder confia em meu trabalho. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente            

 

15- Meu líder não toma decisões sem analisar bem a situação.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente            

 

 

RECOMPENSA 

16- A liderança contribui para que o ganho dos funcionários esteja de acordo com o trabalho 

que realizam.  
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Discordo totalmente       ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

17- Os benefícios oferecidos pela liderança são satisfatórios.   

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

18- A liderança me proporciona segurança e estabilidade perante meu cargo.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

19- A liderança expõe sua satisfação de forma a motivar o funcionário em seu dia a dia.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

COOPERAÇÃO 

20- Existe cooperação entre colegas de trabalho e meu líder contribuí para isto, pois valoriza a 

troca de aprendizado.   

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

21- A liderança proporciona uma relação de confiança entre os colegas de trabalho.   

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente             

 

2- O líder reconhece o esforço de toda a equipe. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

23- Quando ocorrem erros nas atividades desenvolvidas o líder é cauteloso e auxilia a 

recomeçar/ reverter a mesma.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )       Concordo totalmente              

CONFLITOS 

24- O clima de trabalho é agradável pois existe sinergia entre líder e liderado.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

25- A liderança auxilia na resolução dos conflitos de trabalho.  

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

26- O tratamento disposto pelo meu líder é de igual para igual.   

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              
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27- Meu líder enfrenta todos os tipos de personalidades que existem no ambiente de trabalho.   

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

ESTRUTURA  

28- O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

29- O ambiente físico de trabalho é satisfatório. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

30- O líder busca disponibilizar aos funcionários os equipamentos necessários para realizarem 

suas tarefas. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

31- Meu líder informa e incentiva a participação em cursos para meu aperfeiçoamento 

profissional. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

CLAREZA ORGANIZACIONAL  

32- O líder prioriza a qualidade do trabalho a sua quantidade. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

33- O líder preocupa-se com a saúde e segurança de seus liderados. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

34- O líder deixa claro os objetivos da empresa. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente              

 

35- A liderança oferece oportunidade para o meu desenvolvimento profissional. 

Discordo totalmente        ( 1 )      ( 2 )      ( 3 )      ( 4 )      ( 5 )        Concordo totalmente             
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