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1 INTRODUÇÃO  

 
Pesquisa de Clima Organizacional – Conceitos, Objetivos e definições. 

A Pesquisa de Clima Organizacional é uma valiosa ferramenta da gestão 

estratégica. Através da pesquisa de clima organizacional, identificamos o grau de 

satisfação e motivação dos colaboradores, e o resultado da pesquisa permite a realização 

de ações que contribuam para o crescimento e desenvolvimento das pessoas e 

principalmente para a máxima produtividade e qualidade da sua empresa.  

Objetivos da Pesquisa de Clima Organizacional: 

· Identificar e propor ações de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 
· Identificar processos que sobrecarregam as equipes; 
· Verificar trabalho X qualidade de Vida 
· Validar e propor ajustes nas políticas de recursos humanos; 
· Identificar problemas de relacionamento entre chefias e equipes e propor ações 

de qualificação de lideranças. 
 
Porque Fazer a Pesquisa de Clima Organizacional: 

· Cria uma base de informações; 
· Identifica e compreende os aspectos positivos e negativos que impactam no 

clima organizacional; 
· Orienta a definição de planos de ações para a melhoria do clima organizacional. 

 
Benefícios da Pesquisa de Clima Organizacional: 

· Aumenta a produtividade; 
· Diminui a rotatividade; 
· Cria um ambiente de trabalho seguro; 
· Eleva o índice de motivação dos colaboradores; 
· Tem-se uma valiosa ferramenta para a tomada de ações que trarão resultados 

para a sua empresa. 
 
As pessoas são à base do sucesso empresarial e a elas é dedicada especial 

atenção. A qualidade do ambiente de trabalho e a manutenção de um bom clima 
organizacional têm em vista sempre alcançar a satisfação dos colaboradores. Toda essa 
dedicação resulta em colaboradores comprometidos com os projetos da empresa e 
determinados a realizar com sucesso suas metas. 

A economia brasileira vem sofrendo um forte abalo econômico e mudanças na 
CLT (Consolidação das leis de Trabalho) com isso as empresas estão apreensivas. Essas 
mudanças estão fazendo as organizações terem outra visão, do desafio de reter as 
pessoas dentro das organizações. Com isso cortar os gastos com demissões e com 
programas para recrutamento e seleção de pessoas.  

Cada empresa tem sua própria cultura, valores, ritos, mitos e modelos de 
comportamentos, e saber conciliar todos estes atributos com os seus colaboradores pode 
se tornar uma tarefa difícil. O endomarketing deve estar alinhado com o planejamento, 
portanto é importante que os gestores se preocupem mais com a qualidade de vida e a 
satisfação dos colaboradores para que os resultados pretendidos sejam alcançados.   
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RESUMO 
 

Considerando a relevância das relações internas para que obtenham êxito, o 
presente trabalho utiliza conceitos de endomarketing de uma empresa do ramo 
extrajudicial do Centro Oeste Catarinense. O desenvolvimento do trabalho utilizou 
inicialmente com uma pesquisa qualitativa através de questionários, aplicado com 
17 colaboradores da empresa, além do referencial teórico. Esta etapa avaliou a 
percepção dos colaboradores a respeito do endomarketing e identificou os 
principais aspectos a serem avaliados.  Os resultados destacam o relacionamento 
entre os colegas do mesmo setor e com a Administração. Os pontos fracos estão 
relacionados com a remuneração e benefícios. O instrumento apresentado 
contribuiu para avaliar o endomarketing da empresa.  
 
Palavras chaves: Conceitos, Endomarketing, Colaboradores, Relacionamento e 
Gerência.  
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2 PROBLEMA  

 
Com o mercado econômico fragilizado e as empresas tendo cada vez mais 

cuidado com seus custos, as contratações passaram a ser mais criteriosas e cautelosas.  
A ideia da pesquisa surge como ferramenta de trabalho para analisar o clima 
organizacional e proporcionar através dos indicadores aqui coletados novas formas e 
abordagens de trabalho para atingir resultados expressivos e melhorar a qualidade de 
vida e felicidade do colaborador. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 
 A empresa foco deste estudo faz parte do seguimento Extrajudicial, onde foi 

realizado um estudo para avaliar o marketing interno e endomarketing da organização e 
permitir tomar futuras ações com os resultados obtidos.      

 

3.2 Objetivos Específicos  

 
· Identificar o índice de satisfação dos colaboradores; 
· Identificar o clima interno da empresa; 
· Desenvolver um plano de ação para minimizar e eliminar as causas da 

desmotivação. 
 

4 JUSTIFICATIVA  

 
As inovações tecnológicas têm provocado importantes mudanças no mundo 

empresarial, com consequências no mercado de trabalho, constituindo-se em um desafio 
para o homem moderno que necessita promover sua adaptação e investimento nas 
pessoas para gerar resultado. Aumento da qualidade e da produtividade, melhoria do 
clima organizacional e motivação para o trabalho, e a participação efetiva dos 
colaboradores nas áreas estratégicas do negócio.  

O ser humano é indispensável à vida em grupo, e a sua relação saudável com 
este somente se dá por intermédio da comunicação plena, espontânea e livre. Tudo 
começa com as pessoas, corresponsáveis pelo bom andamento dos processos, e 
consciente que necessita de sinergia entre cliente interno e externo. Melhorar a qualidade 
de vida da equipe permite gerar resultados extraordinários para o negócio, e 
consequentemente aumenta o nível de satisfação de seus membros. 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O desenvolvimento de colaboradores consiste na valorização das experiências, 

habilidades e nas diferentes culturas dentro da organização, o que possibilita o 
crescimento pessoal das pessoas. Um conjunto de práticas e políticas utilizadas para 
capacitar, desenvolver, motivar e reter os colaboradores, alinhadas aos objetivos da 
empresa, a fim de alcançar os melhores resultados no mercado.  

 
Uma das principais preocupações do administrador consiste em 
descobrir novas formas de promover a motivação e a satisfação 
no ambiente de trabalho, com o intuito de integrar os 
trabalhadores aos objetivos organizacionais (Cristina, 2007, p. 
141) 

 
Promover um ambiente em que os colaboradores sintam sua importância nas 

atividades que lhes são atribuídas dentro da organização. Assim é possível tornar o 
colaborador comprometido com os processos dentro da organização e as chances de 
retrabalho serão reduzidas drasticamente. 

 
É claro que melhorar o ambiente de trabalho e as tarefas para os 
funcionários é um importante objetivo por seu próprio mérito. Não 
obstante, é o impacto de marketing externo causado pelos 
funcionários que é foco definitivo do endomarketing 
(GRÖNROOS, 2003, p. 429).  

 
Para Brum (1998) a falta de motivação no ambiente de trabalho é comum nas 

pessoas, mas quando se torna recorrente, é preciso que seja feita uma avaliação para 
identificar suas causas, como: salário baixo; ausência de informação a respeito da 
empresa e de seus processos; desconhecimento da própria performance no seu cargo; 
descontentamento devido à perda de uma promoção; falta de condições necessárias para 
realizar uma determinada tarefa; acúmulo de tarefas; aumento do número de tarefas.  

 

5.1 Endomarketing  

 
Consiste em trazer novos conceitos e ferramentas de marketing voltadas para o 

público interno da empresa, promovendo entre os funcionários e os setores uma nova 
visão de mundo, assim tendo como o objetivo de atrair e reter as pessoas da organização. 
Uma vez satisfeitos com a empresa, eles acabam produzindo mais e melhor, assim obter 
resultados muito mais eficientes. 

 
Finalidade do endomarketing é tornar transparente ao funcionário 
os objetivos organizacionais de forma a harmonizar o objetivo do 
funcionário com o objetivo global da empresa. Fica claro que a 
empresa precisa conhecer muito bem seu público interno para 
comunicar-lhe adequadamente seus objetivos (BEKING, 2004. 
p.186). 

 

5.2 Cultura Organizacional  

 
A cultura implica estabilidade, enfatiza demonstrações conceituais, expressa os 

valores e as crenças que os membros desse grupo partilham. Tais valores manifestam-
se por meio de símbolos, como mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem 
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especializada, orientando os indivíduos de uma referida cultura na forma de pensar, agir 
e tomar decisões. 

As organizações estão inseridas dentro de um ambiente e interagem com ele, 
recebendo dele influências e influenciando-o.  

 
Cultura organizacional é um conjunto de crenças, costumes, 
sistemas de valores, normas de comportamentos e formas de 
fazer negócios, que são peculiares a cada empresa, que definem 
um padrão geral para as atividades, decisões e ações da empresa 
e descrevem os padrões explícitos e implícitos de comportamento 
e as emoções que caracterizam a vida na organização 
(LACOMBE, 2003, p.355).  

 

5.3 Clima Organizacional 

 
É um conjunto de sentimentos e conceitos partilhado pelos funcionários de uma 

determinada organização podendo influenciar a sua motivação e satisfação.  Podendo 
ser entendido também como a forma com que um funcionário percebe a organização em 
que trabalha.  

Cada organização possui um Clima Organizacional diferente, e o clima pode se 
referir a uma empresa inteira, a somente uma das fábricas da empresa ou ao ambiente 
de um Setor. O clima organizacional pode ser algo subjetivo e percebido de forma 
diferente por diferentes pessoas.  

 
O Clima organizacional é um fenômeno resultante da interação 
dos elementos da cultura. O Clima é mais perceptível do que suas 
fontes casuais, comparando-se a um “perfume”, pois percebe-se 
o seu efeito sem conhecer os ingredientes, embora às vezes seja 
possível identificar alguns dele.[...] O clima é um fenômeno que 
resultado jogo das variáveis culturas. É como a melodia, 
resultante das notas e compassos. O clima, portanto, é decorrente 
da maior ou menor permissividade dos preceitos, da maior ou 
menor exigência tecnológica. (Souza, 1978) 

 
Um conjunto de propriedades mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, 

direta ou indiretamente pelos indivíduos que trabalham neste ambiente e que influencia a 
motivação e o comportamento dessas pessoas. 

 
Clima organizacional é o indicador do grau de satisfação dos 
membros de uma empresa, em relação a diferentes aspectos da 
cultura ou realidade aparente da organização, tais como políticas 
de RH, modelos de gestão, missão da empresa, processo de 
comunicação, valorização profissional e identificação com a 
empresa. (OLIVEIRA, 1995, p. 21) 

 
Só não podemos confundir Cultura Organizacional com Clima Organizacional. O 

Clima faz parte da Cultura. Este tem um conceito mais amplo que engloba normas, 
regulamentos o sistema de crenças e valores de uma corporação, não só é muito mais 
mutável se o compararmos à Cultura organizacional, como depende dela. 
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5.4 Comunicação interna  

 
Abrangem todo o meio utilizado pela empresa para se comunicar e se expressar 

aos seus colaboradores para o comprimento de suas atividades.  
Brum (2005, p.42) afirma que, “comunicação interna é algo que toda empresa faz. 

A partir do momento em que uma empresa repassa uma informação através de um e-
mail ou de um documento qualquer para seus empregados, está fazendo comunicação 
interna”.  

 Entretanto temos diferentes tipos e níveis de comunicação dentro de uma 
organização, podendo ser estratégica envolvendo determinadas informações cruciais 
para uma organização.  

Cahen (1990, p.29) afirma que, comunicação empresarial “é uma atividade 
sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da empresa”. Sendo 
assim, a comunicação empresarial limita-se ao nível estratégico e seus interesses, 
enquanto a comunicação interna atinge todos os níveis da organização.  

Independo do qual nível seja a comunicação se ela não conseguir ser clara e 
objetiva, acabara por destorcer os fatos fazendo com que a empresa perca tempo e 
dinheiro para remediar os danos causados pela falta de compreensão e entendimento.    

Paiva (2005), afirma que: Para que o processo de comunicação agregue valor às 
estratégias organizacionais é importante que todos os colaboradores conheçam a 
realidade da organização da qual fazem parte e se estabeleça um comprometimento, isso 
será uma mão de duas vias onde a empresa diz aonde quer chegar a seus colaboradores 
e o que eles ganham com isso, sabendo que seus objetivos individuais também serão 
alcançados.  

 

5.5 Retenção de pessoas 

 
É considerada uma capacidade estratégica em função de sua relação com 

construtos organizacionais importantes, como conhecimento, criatividade e desempenho. 
Reter pessoas é a capacidade que determinadas organizações têm de manter grupos 
específicos de profissionais atuando nelas, de modo que alcancem seus objetivos 
estratégicos.  

 
Capital humano é o conjunto de investimentos destinados à 
formação educacional e profissional de determinada população. 
(...) O termo é utilizado também para designar as aptidões e 
habilidades pessoais que permitem ao indivíduo auferir uma 
renda. Esse capital deriva de aptidões naturais ou adquiridas no 
processo de aprendizagem. Nesse sentido, o conceito de capital 
humano corresponde ao de capacidade de trabalho (SANDRONI, 
1994, p.41). 

 
E reter esse capital é essencial para evitar os altos níveis de rotatividade nas 

organizações, pois o desgaste financeiro para novas contratações e treinamento para 
tornar apto novos colaboradores e muito alto. Por conta disto reter o capital humano já 
existente dentro da empresa se torna de extrema importância.  
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6 METODOLOGIA 

 
Neste tópico serão descritos os métodos de como será realizado o trabalho de 

pesquisa que foi iniciada com dois tipos de dados, os primários e os secundários. Dados 
primários são informações originais reunidas com um objetivo específico, já os dados 
secundários são obtidos através de informações já colhidas por alguém para outro 
proposito, ou seja, já existem em algum lugar. O presente trabalho apresenta dados de 
ambos os tipos. (KOTLER 1998). 

 Os dados secundários foram obtidos através de um levantamento 
bibliográfico sobre a temática do marketing interno, em livros especializados. Já os dados 
primários foram colhidos através de uma pesquisa qualitativa por meio de um 
questionário. Os aspectos abordados estavam relacionados aos conceitos de marketing 
e endomarketing, benefícios oferecidos, canais de comunicação. 

 Por sua vez, a pesquisa qualitativa, é uma metodologia não estruturada, 
de caráter exploratório, que se baseia em pequenas amostrar e permite melhor 
compreensão do contexto do problema. (MALHOTRA, 2001). 

 A pesquisa qualitativa dispensa o uso de instrumental estatístico como 
base de análise de um problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura medir o grau 
em que algo está presente, a pesquisa qualitativa identifica a presença ou ausência de 
algo. Ações que não se opõem, mas se complementam, pois aspectos qualitativos de 
uma pesquisa podem estar presente até mesmo nas informações coletadas através do 
método. (MATTAR, 2005). 

O estudo foi realizado em uma empresa com 17 colaboradores do ramo 
extrajudicial, tendo como público interno os seus colaboradores.  

 
Extrajudicial é um adjetivo de dois gêneros, que se refere ao que 
é obtido sem formalidade judicial ou que não se faz perante a 
autoridade judiciária. TJSC – Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina (1997). 
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7 ANALISE DOS DADOS 

 
 Logo abaixo segue uma tabela elaborada através dos resultados, 

apresentados dos questionários que os colaboradores responderam. 
 

Tabela 1- Tabla de Resultados  

Fonte: Elaborada pelo autor em 2018 
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7.1 Analise Especificada dos Gráficos  

 

1- No tabelionato, existe a integração entre colegas. Ótimo 41,20% Bom 47,10% Satisfatório 

11,70%. Conforme o gráfico pode observar que a interação dos colaboradores está com 

um nível Bom de satisfação marcando 47,10% em relação aos demais sugestões.  

2- Na minha área, existe liberdade para falar, opinar, contribuir e sugerir. Ótimo 75% Bom 

25%. Este índice mostrou que 75% dos colaboradores sente-se à vontade para falar sobre 

melhorias na sua área de trabalho.   

3- Existe um bom relacionamento entre os superiores imediatos e os subordinados dentro da 

minha equipe de trabalho. Ótimo 70,60% Bom 23.50% Satisfatório 5,90%. Podemos observar 

que 70,60% dos colaboradores tem um Ótimo relacionamento com o superior.  

4- O relacionamento entre as pessoas da minha equipe é considerado bom. Ótimo 47,10% 

Bom 52,90%. Marcando 52,90% Bom, os colaboradores sentem o companheirismo entre 

os colegas da própria equipe.  

5- Na minha área, existe a cooperação entre as pessoas para que os resultados sejam 

atingidos. Ótimo 47,10% Bom 47,10% Regular 5,80%. Observando este gráfico notasse que a 

cooperação contata a grande maioria. 

6- Tenho autonomia para propor melhores na execução do meu trabalho. Ótimo 64,70% Bom 

29,40% Regular 5,90%. Este índice mostrou que 64,70% tem autonomia para fazer 

melhorias na execução do trabalho.  

7- Minhas ideias e sugestões são ouvidas pelo gerente. Ótimo 70,60% Bom 17,60% 

Satisfatório 8,20% Regular 3.60%.  Neste índice 70,60% dos colaboradores mostram que as 

portas da Gerência estão sempre abertas.  

8- Obtenho reconhecimento pelo trabalho que executo. Ótimo 29,40% Bom 41,20% 

Satisfatório 23,50% Regular 5,90%.   Aqui podemos notar que os colaboradores não sentem 

a retribuição necessária pelos seus esforços, sugerindo uma reavaliação de 

recompensas.  

9- Me sinto à vontade na presença do gerente. Ótimo 52,90% Bom 35,30% Satisfatório 

11,80%. Na empresa observou que os colaboradores não têm medo ou se sentem 

acuados diante aos seus superiores, o que pode observar que os 52,90% Ótimo. 

10- O Tabelionato é uma empresa que se preocupa em estabelecer uma relação de 

proximidade com os seus colaboradores. Ótimo 41,20% Bom 58,80%.  Com essas informações 

a relação está ótima mostra que a empresa precisa focar em outras áreas para buscar 

satisfazer os colaboradores. 
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11- Os instrumentos de comunicação interna, utilizados na empresa, cumprem com seu papel 

de repassar um bom nível de informações aos colaboradores. Ótimo 47,10% Bom 23,50% 

Satisfatório 23,50% Regular 5,90%. Conforme este índice observa-se que os meios de 

comunicação precisam ser reforçados para um bom entendimento de todos.  

12- Sou informando constantemente sobre o que acontece no tabelionato. Ótimo 29,40% Bom 

35,30% Satisfatório 29,40% Regular 5,90%. Este índice reforça o que o índice nº 11 em 

relação a comunicação da empresa. 

13- Recebo informações sobre os benefícios q eu tenho direito como colaborador Ótimo 

37,50% Bom 31,30% Satisfatório 25% Ruim 6,20%. Aqui também podemos ver que os 

colaboradores estão preocupados em saber mais sobre os seus benefícios, reforçando 

ainda mais o índice nº 11 e 12.  

14- Considero suficientes as informações gerais sobre a empresa para o desenvolvimento das 

minhas atividades. Ótimo 29,40% Bom 52,90% Satisfatório 17,70%. Com este índice os 

colaboradores obter mais informações sobre as atividades que executam.  

15- O Tabelionato investe em programas de treinamento. Ótimo 56,30% Bom 25% Satisfatório 

12,50% Regular 6,20%. Neste ponto podemos observar que os colaboradores não estão 

recebendo investimento de treinamento, entretanto não agrada a todos ou deixou a 

desejar algum ponto.  

16- Tenho tido a oportunidade de me atualizar e de me aperfeiçoar, através de programas de 

treinamento como cursos, palestras e seminários. Ótimo 52,90% Bom 35,30% Satisfatório 11,80%. 

Nota-se que alguns os programas estão atingindo gradativamente o aperfeiçoamento de 

cada colaborador. 

17- A quantidade de treinamento que venho recebendo é suficiente para o desenvolvimento 

das minhas atividades Ótimo 35,30% Bom 35,30% Satisfatório 29,40%. Este índice aponta que 

os colaboradores precisam de mais aperfeiçoamentos e treinamentos, reforçando os 

índices anteriores. 

18- Conheço claramente os objetivos do tabelionato Ótimo 41,10% Bom 29,40% Satisfatório 

23,50%. Pode-se notar que a empresa precisa melhorar seus objetivos a fim de mostrar 

ao colaborador o que eles esperam deles e qual o rumo ela toma.  

19- Considero claro o sistema de remuneração adotado pelo Tabelionato Ótimo 29,40% Bom 

29,40% Satisfatório 23,50% Regular 17,70%. Neste índice vemos que o sistema de 

remuneração precisa ser reavaliado a ponte de recria-lo se necessário. 

20- O Tabelionato sabe reconhecer e recompensar o esforço dos colaboradores. Ótimo 23,50% 

Bom 29,40% Satisfatório 41,20% Ruim 5,90%. Os colaboradores mostraram que a empresa 

precisa melhorar a forma de recompensa.  



15 

 

21- Meu salário é compatível com as minhas responsabilidades e com o trabalho que realizo. 

Ótimo 11,80% Bom 35,30% Satisfatório 41,20% Regular 11,70%. Este índice expressa o que foi 

mencionado no índice 19, por não ter um sistema de remuneração claro os colaboradores 

sentem que seus salários não competem com suas atividades. 

22- Em termos de estabilidade no emprego, eu e meus colegas de área nos sentimos seguros. 

Ótimo 17,60% Bom 52,90% Satisfatório 23,50% Regular 6%. Apesar de tudo o que foi visto nos 

índices anteriores os colaboradores sentem-se seguros na área de atuação. 

23- Me sinto realizado profissionalmente com o trabalho que executo. Ótimo 41,20% Bom 

29,40% Satisfatório 23,50% Regular 5,90%. Como este índice era voltado para o colaborador, 

observamos que os colaboradores estão satisfeitos com o trabalho executado.  

24- Considero satisfatórios os benefícios oferecidos pela empresa. Ótimo 29,40% Bom 23,50% 

Satisfatório 35,30% Regular 11,80%. Mais um ponto a ser visto pela empresa, para melhorar 

ou contratar outros benéficos aos colaboradores.  

25- O Tabelionato estabelece um bom relacionamento com a comunidade onde atua. Ótimo 

52,90% Bom 35,30% Satisfatório 11,80%. Bom o relacionamento que a empresa proporciona 

aos clientes e vista nos elogios recebidos aos colaboradores que fazem o atendimento 

direto.  

7.2 Analise Geral dos Gráficos  

 
Com base nas informações levantadas observaram-se as seguintes situações 

dentro da empresa o que poderá ajudar a entender o clima interno da empresa. 
De acordo com a tabela, observou-se que os colaboradores estão de acordo nos 

itens, 2- Na minha área, existe liberdade para falar, opinar, contribuir e sugerir, 3- Existe 
um bom relacionamento entre os superiores imediatos e os subordinados dentro da minha 
equipe de trabalho e 7- Minhas ideias e sugestões são ouvidas pelo gerente, com a maior 
porcentagem acima de 70% no quesito Ótimo e acima de 30% no quesito Bom, 
demonstrando que a interação entre os colegas é harmônico contentando 90% dos 
colaboradores. 

   
Não é recente e tampouco novidade o fato de que a maioria dos 
profissionais convive mais com os colegas de trabalho do que com 
os próprios familiares. Isso faz com que as pessoas estreitem 
laços afetivos e, naturalmente, surjam amizades a partir de uma 
simples admiração ou empatia. (BISPO, 2011)  
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Questão1- No tabelionato, existe a integração entre colegas, 4- O relacionamento 
entre as pessoas da minha equipe é considerado bom e 5- Na minha área, existe a 
cooperação entre as pessoas para que os resultados sejam atingidos. Deixaram os 
colaboradores divididos em 47,10% Ótimo e 47,10% Bom, mostrando que o clima está 
moderado não havendo preocupações, mas podendo ser ajustado. 

 
É preciso entender que o trabalho em equipe, é algo a ser 
construído dia a dia, ninguém forma um time entrosado, 
harmonioso, que se conhece, onde todos tem um objetivo comum, 
que se tem gana pra atingir resultados da noite para o dia. 
(JUNIOR, 2009). 

 
Em relação à presença do gerente na pergunta 9- Me sinto à vontade na presença 

do gerente, os colaboradores estão com 52,90% Ótimo e 35,30% Bom, na presença do 
gerente, mostrando que a cultura onde o colaborador fica com receio ou medo na 
presença do gerente, como se pode notar na questão 6- Tenho autonomia para propor 
melhores na execução do meu trabalho, atingiu 64,70% Ótimo e 29,40% Bom, entende-
se que os colaboradores estão interagindo com as atividades realizadas e mostrando 
compromisso propondo melhorias no setor. Por serem ouvidos pela gerência.  

 
Num contexto de Gestão de Pessoas, é necessário que elas se 
vejam mais como colaboradores do que como subordinadas, pois 
requer-se sua adesão aos objetivos, políticos e missão da 
organização. Isso significa que os gestores precisam 
permanentemente atuar como lideres, já que liderança nada mais 
é do que a forma de direção baseada no prestigio pessoal e na 
aceitação dos subordinados. (GIL, 2014, p.220) 

 
Mas a pesquisa apontou nas perguntas 8- Obtenho reconhecimento pelo trabalho 

que executo onde maior porcentagem ficou com Bom 41,20%, Ótimo 29,40% e 
Satisfatório com 23,50%, na pergunta 20- O Tabelionato sabe reconhecer e recompensar 
o esforço dos colaboradores. Satisfatório obteve maior porcentagem com 41,20%, Ótimo 
23,50% e Bom com 29,40%. Por mais que os colaboradores estejam compromissados 
com o seu trabalho estes dados mostram uma insatisfação em relação ao reconhecimento 
pelo trabalho executado ou pelo esforço realizado.  

 
As pessoas trabalham nas organizações em função de certas 
expectativas e resultados. Elas estão dispostas a se dedicarem 
ao trabalho e ás metas e objetivos da organização desde que isso 
lhes traga algum retorno significativo pelo seu esforço e 
dedicação. (CHIAVENATO, 2010 p.278) 

 
E ao analisar as perguntas 11- Os instrumentos de comunicação interna, utilizados 

na empresa, cumprem com seu papel de repassar um bom nível de informações aos 
colaboradores. Os colaboradores ficaram divididos entre Bom e Satisfatório marcando 
23,50% e Ótimo com 47,20% com a pergunta 12- Sou informando constantemente sobre 
o que acontece no tabelionato. Onde Ótimo e Satisfatório marcaram a mesma 
porcentagem 29,40%, significando que a comunicação dentro da empresa precisa ser 
revista para que todos os setores recebam informações precisas. O que justifica o 
posicionamento da pergunta 18- Conheço claramente os objetivos do tabelionato. Em que 
apontaram ótimo com 47,10% e Bom com 29,40%, deixando a desejar na comunicação. 

 
O conteúdo da comunicação é geralmente uma mensagem, sinal 
ideia ou informação e o seu objetivo é a compreensão da parte de 
quem a recebe. A comunicação somente ocorre quando a pessoa 
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que a recebe compreende ou interpreta a mensagem, ideia ou 
informação. (CHIAVENATO, 1994, p.114) 

 
Nas pergunta 16- Tenho tido a oportunidade de me aperfeiçoamento, através de 

programas de treinamento com cursos, palestras e seminários, consideram satisfatório 
com 52,90 % e na pergunta 14- Considero suficientes as informações gerais sobre a 
empresa para o desenvolvimento das minhas atividades, também foi considerado 
Satisfatório com 52,90%, mas na pergunta 17- A quantidade de treinamento que venho 
recebendo é suficiente para o desenvolvimento das minhas atividades. Pode-se notar que 
os colaboradores ficaram bem divididos entre Ótimo e Satisfatório em que ambos 
marcaram 35,30% e regular 29,40%. Embora os treinamentos estejam de acordo com as 
atividades e os colaboradores estejam se aperfeiçoando, mostrou que precisa de mais 
treinamento auxiliar as para as atividades. 

 
O ambiente dinâmico das organizações requer o desenvolvimento 
de ações voltadas à constante capacitação das pessoas, com 
vista em torna-las mais eficazes naquilo que fazem. (Gil, 2014, 
p.118)  

 
 Os benefícios foram outro ponto ao fazer as perguntas 13- Recebo 

informações sobre os benefícios que eu tenho direito como colaborador, ficando com uma 
margem de 31,50% em Ótimo, Bom com 31,30% e 25% em Satisfatório, observando que 
os colaboradores querem mais informações sobre os seus benefícios, visto que na 
pergunta, 24- Considero satisfatórios os benefícios oferecidos pela empresa. Nesse 
quesito obtivemos 35,30% em Satisfatório e Ótimo com 29,40%, mostra que os 
colaboradores gostariam de ter mais benefícios.  

 
Os benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pelas 
organizações, a título de pagamento adicional dos salários a 
totalidade ou parte de seus funcionários [...]. Os benefícios e 
serviços sociais incluem uma variedade de facilidades e 
vantagens oferecidas pela organização, como assistência 
médico-hospitalar, seguro de vida, alimentação subsidiada, 
transporte, pagamento de tempo não trabalhado, planos de 
pensam ou aposentadoria etc. (CHIAVENATO, 2010 p. 341) 

 
Com ralação ao salário 21- Meu salário é compatível com as minhas 

responsabilidades e com o trabalho que realizo, 41,20% dos colaboradores estão 
satisfeitos e 35,30 % dos colaboradores marcaram Bom, este é um quesito delicado, já 
que não se tem um sistema de remuneração. 

 
Muitas empresas passaram, então, a procurar soluções de 
remuneração mais compatíveis com a nova ênfase em valores 
como qualidade, serviço ao cliente, trabalho em equipe e 
produtividade. (GIL, 2014 p.189) 

 
No quesito de estabilidade e realização profissional os colaboradores marcaram 

Bom com 52,90% e 17,60% em Ótimo onde a maioria demonstra que estão seguros em 
seus cargos, mas quanto á realização profissional ficou dividida com entre Bom com 
29,40% e Satisfatório com 23,50%. Apontando que os colaboradores não se sentem 
realizados a profissão.  

 
A busca pela realização se dá pela valorização da empresa na 
qual trabalha. O que em certa etapa da vida profissional é que o 
gestor não vê a capacidade de seu funcionário, e em muitos casos 
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o mesmo pode se frustrar e perder ânimo de segui em frente. 
(GROSSOKO, 2010). 

8 PROPOSTA 

 
Com base nos dados levantados sugere-se a criação de um comitê para 

desenvolvimento de plano de ação de melhorias e oportunidades dos indicadores abaixo 
da média. 

Este comitê terá como diretriz alguns indicadores como: 
1. Relacionamento 
2. Motivação e reconhecimento 
3. Condições e ambiente de trabalho 
4. Comunicação 
5. Treinamento 
6. Liderança 
7. Remuneração e benefícios 
8. Carreira e perspectiva profissional 
9. Imagem e desenvolvimento 
10. Gestão 
11. Qualidade e produtividade 
12. Bem-estar 
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9 CONCLUSÃO 

 
O trabalho buscou compreender o comportamento interno de uma empresa do 

ramo extrajudicial, fazendo uma análise interna utilizando de material bibliográfico e de 

pesquisa ênfase na qualidade do ambiente de trabalho tendo em vista sempre alcançar 

a satisfação dos colaboradores, valorizando e respeitando o nível hierárquico.  

Ressalto que estas compreensões visam um melhor rendimento no quadro de 

equipes dentro da organização conforme o assunto sobre o clima interno de trabalho. Não 

podendo esquecer que o papel da liderança está em saber liderar e conhecer seus 

liderados, e isso é fundamental para um bom clima organizacional, e com consequência 

o aumento dos lucros. 

As propostas de melhorias serão apresentadas aos gestores, com objeto de 

manter, eliminar e adquirir novas ferramentas para um clima saudável, que gere mais 

resultados, desenvolvendo pessoas, processos e atingindo níveis elevados de 

performance.  

Para encerrar trago uma referência sobre o trabalho e que para mim é a melhor 

que conheci até hoje que vem ao encontro de muitos dos pressupostos colocados acima: 

“Seu trabalho vai ocupar grande parte de sua vida, a única forma de estar realmente 

satisfeito com ele é fazer o que acredites ser um grande trabalho. E a única forma de 

fazer um trabalho genial é amar o que você faz. Se você ainda não o encontrou, 

continue procurando, nunca se detenha. Igualmente como todos os assuntos do 

coração, você saberá quando o encontrares. E, como qualquer grande relação, somente 

ficará melhor e melhor com o passar dos anos. Então, continue a busca até que o 

encontres, nunca te detenhas.” (Steve Jobs). 
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