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RESUMO 

 

Este trabalho teve como intuito investigar a situação do clima organizacional no âmbito 
de trabalho de uma empresa madeireira do município de Caçador-SC. Possuindo 
como objetivo contextualizar as organizações e o contexto laboral numa perspectiva 
histórica, descrever cultura e clima organizacional verificando a importância do clima 
nas organizações e nas relações humanas do trabalho, listar as variáveis do clima 
organizacional elencando fatores que influenciam de alguma maneira o clima da 
organização, analisar e compilar os gráficos dos dados pesquisados por meio do 
questionário aplicado, bem como elaborar uma tabela de sugestões propondo 
ferramentas de trabalho que possibilitem a melhora do clima organizacional nos 
fatores onde as respostas apresentem baixo índice de satisfação. Tendo em vista que 
o sucesso da empresa e das pessoas que nela trabalham pode ser correlacionado, 
torna-se importante avaliar o nível de satisfação dos seus colaboradores e como isso 
pode afetar no desenvolvimento funcional das atividades a serem realizadas por eles.  
Deste modo, buscou-se responder à pergunta: Qual a situação do clima 
organizacional no âmbito de trabalho de uma empresa madeireira do município de 
Caçador? O presente trabalho é uma pesquisa de natureza descritiva, qualitativa e 
quantitativa, sendo que para o desenvolvimento do mesmo tornou-se indispensável 
estabelecer um levantamento de dados na forma de um questionário com perguntas 
de múltiplas escolhas, onde as perguntas formuladas são de assuntos pertinentes 
para a pesquisa de clima integralizada, sendo as mesmas elaboradas pela 
organização. Este projeto foi submetido à aprovação do comitê de ética e foi aprovado 
sob parecer número 1.805.646.  O trabalho aborda temas interligados ao clima 
organizacional, como motivação, o contexto histórico da organização, as variáveis do 
clima, entre outros. A partir da análise dos resultados percebeu-se que o nível geral 
de satisfação dos colaboradores com a organização ficou entre muito bom e excelente 
com a maioria das respostas para estes determinados quesitos. 

 

Palavras-chaves: Clima organizacional, satisfação, trabalho. 
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ABSTRACT 

This work aimed to investigate the situation of the organizational climate within the 
scope of work of a logging company in the municipality of Caçador-SC. With the aim 
of contextualizing organizations and the context of work in a historical perspective, 
describe organizational culture and climate by checking the importance of the climate 
in organizations and human relations of work, list the variables of the organizational 
climate, listing factors that influence in some way the climate of the organization , 
Analyze and compile the graphs of the data surveyed through the applied 
questionnaire, as well as elaborate a table of suggestions proposing work tools that 
allow the improvement of the organizational climate in the factors where the answers 
present a low index of satisfaction. Given that the success of the company and the 
people working in it can be correlated, it is important to evaluate the satisfaction level 
of its employees and how this may affect the functional development of the activities 
to be performed by them. In this way, we tried to answer the question: What is the 
situation of the organizational climate within the scope of work of a logging company 
in the municipality of Caçador? The present work is a descriptive, qualitative and 
quantitative research, and for the development of the same it has become 
indispensable to establish a data collection in the form of a questionnaire with multiple 
choice questions, where the questions formulated are pertinent subjects for The 
integrated climate research, being the same elaborated by the organization. This 
project was submitted to the approval of the ethics committee and was approved under 
opinion number 1,805,646. The work deals with themes related to the organizational 
climate, such as motivation, the organization's historical context, climate variables, 
among others. From the analysis of the results it was noticed that the general level of 
satisfaction of the employees with the organization was between very good and 
excellent with the majority of the answers to these certain questions. 
 
Keywords: Organizational climate, satisfaction, work. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os desafios para os trabalhadores brasileiros tiveram um aumento nos últimos 

tempos, o país enfrenta uma crise com a volta de inflações, desemprego e uma 

completa desordem na economia. Isto pode afetar o estado temperamental dos 

indivíduos que trabalham em uma organização. Nem todos podem estar se sentindo 

agradados junto com a empresa, podendo acarretar em um clima tenso na 

organização ou deixando a desejar no exercício dos trabalhadores.  

As mudanças crescentes nas organizações, imposições de metas a serem 

cumpridas, exigências vindas dos clientes externos, podem causar uma pressão que 

resultará em uma influência nos resultados da matéria final a ser produzida, são 

muitas as variáveis que podem originar a redução da qualidade do bem-estar no 

trabalho. 

As organizações devem adaptar-se às necessidades humanas, pois todas as 

funções possuem demanda de pessoas, onde serão elas que realizarão todas as 

atividades que a empresa necessita, desde o gerenciamento até a fabricação do 

produto para a venda. A empresa requer pessoas para obter sucesso, e as pessoas 

também precisam da empresa para obterem sucesso, o que leva a entender que o 

crescimento de ambas é mútuo.  

A preocupação com o clima organizacional e com a satisfação dos 

colaboradores nas organizações se tornou peça chave das atuais administrações e 

na contemporaneidade administrativa.  

A pesquisa de clima organizacional tem o intuito de oferecer resultado a ambas 

as partes, de um lado a empresa que precisa ficar atenta em como está o meio de 

trabalho, o convívio entre os funcionários, facilitadores e líderes da empresa, para 

assim poder obter resultados mais satisfatórios, de outro lado os colaboradores, quais 

serão ouvidos para uma melhoria de suas necessidades na organização, onde 

passam uma grande parte de suas vidas. 

A análise do clima é um instrumento para investigar o ambiente organizacional, 

é por intermédio desta pesquisa que a gerência toma conhecimento sobre a 

perspectiva que os colaboradores têm sobre a empresa e como reagem a esta. 

Atualmente a pesquisa de clima se mostra progressivamente importante em direção 

às organizações, é preciso buscar um ambiente positivo incorporado à empresa, onde 
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colaboradores encontrem condições favoráveis, as quais possibilitem trabalhar de 

forma mais eficiente e que se sintam mais realizados. 

Um campo de trabalho agradável é primordial para o bom funcionamento de 

uma organização. A empresa que deseja ter funcionários que se destacam, que 

cooperam para o sucesso, tem a obrigação de ficar atenta ao clima, para que seus 

colaboradores se sintam realizados e motivados para desempenhar suas funções. 

Luz (2012) destaca que as empresas precisam ouvir seus funcionários por meio 

da área de RH, uma vez que é de sua obrigação harmonizar o clima da organização. 

Por isso, o clima da organização necessita ser averiguado periodicamente com o 

objetivo de saber se está sendo cumprida esta missão.  

Com essa acepção pretende-se com o presente estudo trazer benefícios para 

a empresa favorecida, assim como para os colaboradores, com a análise de dados 

que poderá dessa maneira reforçar os pontos positivos da organização e trazer uma 

visão sobre quais os pontos frágeis que requerem uma averiguação e precisam ser 

solucionados na organização, para a melhoria dos resultados da equipe e satisfação 

dos colaboradores.  

 O trabalho também acarretará em novas informações para a academia e a 

quem possa interessar sobre o estudo desta pesquisa de clima, trazendo assim mais 

conhecimento sobre a visão do acadêmico relacionada ao estudo de caso realizado 

em uma empresa madeireira de Caçador – SC, e também todo o referencial teórico 

pesquisado e aqui descrito.   

Em virtude das questões acima citadas, propôs-se aplicar a pesquisa de clima 

organizacional em uma empresa madeireira de Caçador – SC, que concordou em ser 

objeto desse estudo, pretendendo avaliar o ambiente e o nível de satisfação dos 

colaboradores a ela vinculados. Podendo assim ajudar a organização de forma 

positiva com o resultado da investigação, e também proporcionar ao acadêmico a 

experiência no confronto da teoria aliada à prática.  

Tendo em vista que o sucesso da empresa e das pessoas que nela trabalham 

pode ser correlacionado, torna-se importante avaliar o nível de satisfação dos seus 

colaboradores e como isso pode afetar no desenvolvimento funcional das atividades 

a serem realizadas por eles. Deste modo, buscou-se responder à pergunta: Qual a 

situação do clima organizacional no âmbito de trabalho de uma empresa madeireira 

do município de Caçador? 
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Este trabalho teve como objetivo investigar a situação do clima organizacional 

no âmbito de trabalho de uma empresa madeireira do município de Caçador-SC. 

Sendo que os objetivos específicos são: Contextualizar as organizações e o contexto 

laboral numa perspectiva histórica; descrever cultura e clima organizacional 

verificando a importância do clima nas organizações e nas relações humanas do 

trabalho; Listar as variáveis do clima Organizacional elencando fatores que 

influenciam de alguma maneira o clima da organização; analisar e compilar os gráficos 

dos dados pesquisados por meio do questionário aplicado; Elaborar uma tabela de 

sugestões propondo ferramentas de trabalho que possibilitem a melhora do clima 

organizacional nos fatores onde as respostas apresentem baixo índice de satisfação. 

O trabalho descreve o levantamento dos resultados obtidos pela pesquisa, 

possibilitando então que os resultados não satisfatórios sejam obtidos pela empresa, 

e assim possam ser modificados para aumentar a qualidade de vida do colaborador 

no trabalho. Partindo desse propósito foi aplicado um questionário de clima 

organizacional a todos os funcionários de uma empresa do ramo madeireiro de 

Caçador - SC, estruturado conforme as necessidades da organização 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Organizações 

 

Nos dias atuais, com toda a modernidade que estamos vivenciando, facilmente 

conseguimos observar que as empresas simbolizam a criação mais aprimorada de 

todos os tempos. As vezes esquecemos que toda esta modernidade com que ficamos 

fascinados, são criadas dentro de organizações, tal como, o computador, a nave 

espacial, o avião a jato, o aparelho celular, e as distintas tecnologias avançadas 

criadas pela inteligência humana. De fato, em geral os novos inventos são obras das 

organizações, são elas que esboçam, produzem, dão acabamento, enviam e 

oferecem todos os produtos que necessitamos para viver. Assim como os serviços, 

as notícias, diversões, ensino e inovações (CHIAVENATO, 2014). 

 

As atividades empresariais constituem o motor econômico de um país, sendo 
as empresas as entidades responsáveis pela transformação dos fatores de 
produção em bens e serviços.  A forma de organização empresarial tem 
evoluído ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento do processo 
tecnológico e a evolução das economias (LISBOA et al, 2013, p.13). 
 

Chiavenato (2014), relata que nascemos, vivemos e até morremos nas 

organizações, o maior tempo de nossas vidas estamos dentro delas, são constituídas 

por empresas, financeiras, supermercados, bancos, escolas, universidades, hospitais, 

restaurantes, postos de gasolinas, igrejas, organizações não governamentais, 

televisão, rádio, entre outros, tudo o que produz serviços e produtos. Além do mais, 

elas acrescentam em utilidades e geram fortunas. 

Lisboa et al. (2013, p.14) descreve: 

 

 [...] existem diversos tipos de organizações, com objetivos e interesses 
distintos, desde as organizações com características culturais, políticas e 
humanitárias até as de natureza empresarial. Estas últimas distinguem-se 
das restantes pelos seguintes aspectos:  são unidades que embora 
constituídas, tal como as outras, com meios humanos, materiais e monetários 
atuam na lógica das leis do mercado ou do plano e são condicionadas por 
variáveis ambientais que interagem com seu desenvolvimento. 
 



17 
 

A princípio, uma nação fundamenta-se no progresso e no desempenho de suas 

organizações para o seu crescimento. São elas que produzem o desenvolvimento 

humano, financeiro e público, elas que propulsionam a capitalização de todos os 

países (CHIAVENATO, 2014). 

Podemos encontrar organizações de todos os portes imagináveis, a partir de 

micro organizações ou pequenas e simples empresas individuais e também 

organizações proeminentes e complexas, globalizadas, que distendem sua 

importância por todo o mundo. As organizações podem ser virtuais que não 

necessitam da clássica concepção de um período e uma área para exercer suas 

funções e não somente as que desfrutam de um patrimônio estruturado e recursos 

palpáveis.  Elas são fortemente distintas entre si, suas heterogeneidades são 

admiráveis.  Sobretudo elas fazem parte de um ambiente mais relevante, que é a 

sociedade que habitamos (CHIAVENATO, 2014). 

Podemos dizer que as organizações não podem existir singularmente, elas não 

são independentes, são conjuntos trabalhando dentro de conjuntos maiores e 

colocadas em um espaço formado por uma grande multiplicidade de outras 

organizações, elas necessitam umas das outras para conseguirem perdurar e 

competir em um meio composto de organizações. Elas abastecem a matéria prima e 

os recursos que outras organizações precisam para atuar e funcionar, esta dinâmica 

troca entre elas pode superar divisões de países e alongar-se em uma 

proporcionalidade mundial. Entre elas também existe um disputado meio entre 

clientes e negócio, uma complexa competição de ambições acerca de atingir suas 

intenções, que podem ser comuns ou adversas (CHIAVENATO, 2014). 

Organizar é a forma de distribuir a autoridade, o trabalho e os recursos pelos 
elementos da empresa de modo a que estes possam atingir eficientemente 
os objetivos propostos.  A forma como se encontra organizada a empresa 
define a sua estrutura e esta varia de empresa para empresa.  Uma empresa 
que fabrique componentes eletrônicos terá necessariamente uma estrutura 
organizacional diferente de uma outra que se dedica ao fabrico de produtos 
têxteis.  Deste modo os gestores de nível hierárquico superior deverão ter em 
atenção a atividade principal da empresa antes de definir a forma de 
organização do trabalho, distribuição da autoridade e afetação dos recursos 
aos elementos que compõem cada uma das unidades que a formam (LISBOA 
et al., 2013, p.16). 
 

As organizações são formadas por patrimônios, materiais e econômicos, 

sobretudo essencialmente compostas por pessoas, que lhes disponibilizam 

informações aptidões e capacidades, são as pessoas que possibilitam o raciocínio, o 
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entusiasmo e dinâmica imprescindíveis para seu desempenho. Geralmente as 

pessoas são divididas em grupos de trabalho e equipes funcionais. Toda organização 

apresentam uma caracterização estrutural, e também cada uma tem sua própria 

cultura organizacional. É crucial que a organização conheça seu ambiente interno 

para o entendimento de seu desempenho (CHIAVENATO, 2014). 

 

2.1.1.1 História e contexto laboral 

 

As organizações vivem constantes modificações e alterações cotidianas, pode 

ser por inserir tecnologias atuais, transformando suas mercadorias e serviços, 

substituindo o conjunto laboral dos seus trabalhadores ou também por modificar seus 

procedimentos internos. A todo momento as organizações estão desenvolvendo 

diversos traços em sua essência e seus procedimentos, tais modificações podem 

ocasionar contínuos impactos na vida das pessoas e na sociedade. As organizações 

passaram por três etapas diferentes: a era de industrialização clássica, a de 

industrialização neoclássica e a era da informação (CHIAVENATO, 1997). 

 

2.1.1.1.1 Era da industrialização clássica 

 

Estendeu-se no período de 1900 e 1950, caracterizando uma época de 

acentuação dos acontecimentos industriais. A cultura dominante da organização 

encontrava-se focada para os anos anteriores e para preservação das memórias e 

transcendências habituais.  Naquela época, a estrutura da organização peculiar foi 

caracterizada por seu modelo piramidal e centrado, a divisão dos segmentos era 

viável, padrão rígido, as decisões eram centradas na extremidade, implantação de 

normas e condicionamentos internos para regular e uniformizar a conduta dos 

participadores (CHIAVENATO, 1997). 

Caracterizada por seu tradicionalismo, as empresas da era da industrialização 

clássica empregaram o método burocrático em que as decisões organizacionais eram 

concentradas pela hierarquia. Os funcionários eram colocados em cargos fixos, e 

deviam se acostumar a eles, pois assim acreditavam gerar mais eficiência. A 

perspectiva estava nas normas do trabalho, plano de carreira objetivo, remuneração 

por insegurança e administração de relações contratuais de trabalho, geralmente 
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difíceis. O RH recebeu uma forte demanda com a vinda das avaliações de 

desempenho, avaliações de capacidades e normas especificas (MARQUES, 2011). 

Os indivíduos eram tratados como recursos de produção, com os demais 

recursos da organização, como instrumentos, aparelhamentos e capital, anexo a 

percepção dos três elementos tradicionais de fabricação: natureza, capital e trabalho. 

Por esses motivos a administração das pessoas era habitualmente chamada de 

relações industriais, completamente voltados para servir a tecnologia. O sujeito era 

precisamente julgado como uma continuação da máquina. Apesar do mundo estar 

mudando, ainda era devagar, as mudanças progrediam delicadamente, era possível 

de prever (CHIAVENATO, 1997). 

A experiência Hawthorne, que tinha o propósito de estabelecer a ligação entre 

a intensidade da iluminação e a eficácia dos trabalhadores avaliada por meio da 

produção, mostrou que os operários podiam melhorar a sua produtividade, o que deu 

embasamento para enriquecer a função dos trabalhadores, fortalecer as relações de 

trabalho e a comunicação com os funcionários (MARQUES, 2011). 

 

2.1.1.1.2 Era da industrialização neoclássica  

 

Teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1950, estendeu-se até 

1990. Nesta época o mundo deu abertura as mudanças mais intensas. As 

modificações passaram a ser mais velozes, mais acentuadas e eram menos previstas. 

As operações comerciais começaram a se estender regionalmente, logo após 

passaram a ser internacionais, e ficaram progressivamente mais intensas. A rivalidade 

entre as empresas passou a ser mais notável. O método antigo, rigoroso e piramidal, 

usado para sustentar a organização, se tornou mais lento, mais rígido para conviver 

com modificações que aconteciam no mundo. As organizações apostaram em novos 

padrões para conduzir a organização, algo que lhes permitissem novidades e que 

tivesse um melhor ajuste com tal situação (CHIAVENATO, 1997). 

A estrutura matricial nasceu como uma espécie de recurso utilizado para 

restaurar e despertar a antiga e clássica organização funcional. Com a abordagem 

matricial, acrescentou-se à organização funcional um projeto de divisão realizado 

lateralmente por produtos e serviços para acelerar e atuar como um impulso eficaz 

para harmonizar a organização com as inovações da era, e assim poder competir mais 

com seus concorrentes. Apesar da organização matricial ter provocado um progresso 
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para a arquitetura não foi o necessário, uma vez que não conseguiu apagar as 

dificuldades da estrutura funcional. Porém os benefícios trazidos pela organização 

matricial foram proveitosos, utilizados no rompimento das grandes organizações em 

relações planejadas de interesses, para melhor administrá-las e deixá-las mais 

eficientes (CHIAVENATO, 1997). 

Esta era ainda ficou conexa as outras abordagens administrativas:   

neoclássica, estruturalista, comportamental, sistêmica e contingencial. As 

organizações buscavam para si novas informações que lhes proporcionassem mais 

versatilidade referente as novas que surgiam. O comportamento das organizações foi 

influenciado pela tecnologia, passando por um amplo sistema de desenvolvimento. A 

antiga geração de comportamentos organizacionais foi sucedida para um novo 

método de administrar funcionários, a Administração de Recursos Humanos 

(MARQUES, 2011). 

 A cultura organizacional passou a dedicar-se mais no presente em vez de 

favorecer as tradições passadas, dando lugar às inovações. Surgiu então um novo 

olhar para a Administração de Recursos Humanos. As pessoas não eram mais vistas 

como uma extensão das máquinas e sim como recursos vivos, favoráveis à produção. 

A tecnologia começou a ter uma forte influência na vida nas organizações, e das 

pessoas que dela participavam. O mundo seguia com modificações géis e aceleradas 

(CHIAVENATO, 1997). 

O RH precisou ser vastamente admitido como um sistema conectado a ações 

combinadas a auxiliar os funcionários e a organização a alcançarem seus objetivos. 

Com a enorme quantidade de composições e inserções de empreendimentos passou 

a ser indispensável que a gestão de pessoas agisse de forma que facilitasse os 

processos organizacionais e o trabalho em equipe, a partir desse momento os 

profissionais começaram a ter consciência dos desafios para uma nova ordem e 

performance (MARQUES, 2011). 

 

2.1.1.1.3 Era da informação 

 

Iniciou por volta de 1990, e ainda estamos vivenciando atualmente. Seu 

principal atributo são as transformações rápidas e imprevistas. Druckers foi o 

anunciador que previu essa intensa mutação mundial. A tecnologia trouxe ampliações 

inteiramente imprevisíveis e transformou o mundo em um núcleo global.  Informações 
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passaram a atravessar o mundo em milésimos de segundos. Todos esses 

acontecimentos geraram a globalização da economia, a economia internacional 

tornou-se a economia mundial. A rivalidade entre as organizações transformou-se 

muito mais acentuada, o mercado de capitais passou a mudar periodicamente de um 

continente para outro em segundos, buscando encontrar novas oportunidades de 

aquisições, ainda que breves (CHIAVENATO, 1997). 

Marques (2011, p.19), descreve a industrialização neoclássica como: 

 

Época marcada por mudanças rápidas, imprevisíveis e turbulentas que 
chegaram junto com a tecnologia de informação e fomentaram o surgimento 
da globalização da economia.  A competitividade tornou-se intensa e a 
possibilidade de sucesso de uma organização ficou diretamente relacionada 
com a capacidade de trabalhar com informações reais 

 

O modelo de organização principal não era mais suficiente para lhes atribuir 

com rapidez, flexibilidade, inovação e as alterações cabíveis para ter suporte as novas 

advertências e conveniências dentro de uma atmosfera de uma acentuada 

adulteração e desordem. Os procedimentos da organização se tornaram mais 

importantes do que o organismo organizacional. Os departamentos e cargos 

tornaram-se fixamente acentuados e redefinidos em razão das alterações no ambiente 

e na tecnologia, a produção passou a ser frequentemente ajustada as demandas e 

necessidades do comprador, agora munido de hábitos mutáveis e 

exigentes (CHIAVENATO, 1997). 

Em organizações mais evidentes às alterações ambientais, a estrutura 

dominante passou a ser baseada, por equipes multifuncionais de trabalho com 

funções temporárias recuadas para obrigações exclusivas e com objetivos definidos. 

A organização moderna vai trabalhar sem fronteiras de tempo, espaço ou alcance. O 

ambiente dos escritórios será coletivo, as atividades de retaguarda serão realizadas 

em casa pelos funcionários.  Existirá organização virtual conectada eletronicamente, 

trabalhando com um estilo mais capacitado e próximo do cliente. O dinheiro vai deixar 

de ser mais importante que o conhecimento. As pessoas e o trabalho mental serão 

mais valorizadas, e se tornarão a principal base da nova organização (CHIAVENATO, 

1997). 

A Gestão de Pessoas será a nova Administração de Recursos Humanos, 

pessoas deixarão de ser simples soluções organizacionais para serem reconhecidas 

por suas inteligências, informações, aptidões, personalidade, ambições etc. mundo 
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exterior e percepções etc.  As mudanças acontecem mais 

rapidamente, aceleradas, sem ligação com o passado, acarretando um conjunto 

ambiental de agitação e diferenças. A cultura organizacional passou a se beneficiar 

da mudança e das novidades relativas ao futuro para o destino da organização 

(CHIAVENATO, 1997). 

  

Quadro 1 - As Etapas da Organização no decorrer do Século XX 

 

 
FONTE: (CHIAVENATO,1997). 

 

2.1.2 Clima Organizacional  

 

O clima organizacional compõe o ambiente interno ou o ambiente psicológico 

distinto de cada organização. A moral e à satisfação das necessidades dos 

participantes está ligada ao clima organizacional, podendo ser positivo ou negativo, 

dependendo de como os participantes se relacionam com a organização. Ele salienta 

que a descrição de clima organizacional abrange elementos estruturais como o tipo 

de organização, a tecnologia utilizada, políticas da companhia, metas operacionais, 

regulamentos internos, incluindo também os costumes e condutas sociais que são 

incentivados ou afirmados por meio dos fatores sociais (CHIAVENATO, 2003). 
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Para Moreira (2010) pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta na 

qual se pode apontar as necessidades da equipe de colaboradores e também da 

organização no geral. Pode ser dito que a pesquisa de clima organizacional é uma 

sondagem das informações ligadas a satisfação profissional. Dependendo do nível 

satisfação ou desagrado da equipe funcional e da estrutura, é que pode ser 

identificado as dificuldades da organização, tornando assim possível sugerir táticas 

para que essas dificuldades possam ser solucionadas. 

Ferreira (2013, p.47), descreve que: 

 

A identificação do clima organizacional pode ajudar a aumentar a eficiência 
da organização, pois contribui para a criação de um ambiente que satisfaz as 
necessidades dos integrantes de seu quadro funcional, ao mesmo tempo que 
canaliza os comportamentos em direção ao atingimento dos objetivos 
organizacionais. A pesquisa de clima é uma importante ferramenta de gestão 
estratégica, pois possibilita a empresa identificar como os colaboradores 
sentem e percebem o clima organizacional.  O clima organizacional considera 
uma série de fatores que podem dizer respeito: À empresa (como o modo de 
gestão, missão, comunicação interna, forma de tomada de decisões); aos 
contatos dos empregados com a liderança; à política de gestão de pessoas 
(práticas de remuneração e valorização dos funcionários, por exemplo). 
 

 O clima organizacional é algo que não se sabe ao certo onde encontrá-lo, não 

é algo bem definido, está incorporado à rotina da empresa, entre os sentimentos, 

ações, reações que não são explícitas (OLIVEIRA apud LUZ, 2012). 

 O clima organizacional é evento que procede da relação dos elementos da 

cultura. Algumas vezes seu efeito é perceptível, sem notar como é desenvolvido 

(SOUZA apud LUZ, 2012). 

 Pode refletir as normas e valores do sistema formal como também sua 

reinterpretação no sistema informal. Assim como em discussões internas e externas, 

o arquétipo da população organizacional, seu método de trabalho e organização de 

seus colaboradores, seu modo de comunicação e da gestão do grupo (KAHN; KATZ 

apud LUZ, 2012). 

 

O estudo do clima permite a identificação de variáveis capazes de subsidiar 
ações de intervenção e acompanhamento das melhorias que precisam ser 
efetuadas para que o equilíbrio entre a realização profissional e o 
desempenho organizacional seja alcançado.  A gestão do clima leva em 
conta o fato de que canais de comunicação devem ser ressaltados e 
valorizados com o intuito de se promover as mudanças necessárias e de se 
vencer as resistências para a implementação dos padrões de desempenho 
esperados pela empresa (BARROS apud MOREIRA, 2008 p.35). 

 



24 
 

 Para compreender o clima organizacional, é necessário que seja feita uma 

análise em vários fatores da organização. Os anseios e necessidades dos 

funcionários e das relações interpessoais, aliados às funções desempenhadas pelos 

indivíduos e grupos, as condições do mercado, a tecnologia utilizada e a forma de 

condução da gestão, tudo isso reproduz o sucesso ou fracasso da organização. 

Avaliar estas necessidades pode ajudar a identificar o clima presente em um 

determinado momento no ambiente organizacional (KANAANE,1994). 

 

Quadro 2 - Indicadores do clima organizacional 

Rotatividade de 
pessoal/Turnover 

Quando elevado, pode indicar falta de 
comprometimento das pessoas com a empresa. 

Absenteísmo/Faltas Quando elevado, pode indicar a falta de 
comprometimento com a empresa. 

Programas de 
sugestões 

Se malsucedidos, podem indicar que o clima também 
está ruim. 

Avaliação de 
desempenho 

Desempenho ruim pode indicar que o clima também 
está ruim. 

Conflitos interpessoais 
e interdepartamentais 

Forma mais visível do clima. Se houver muitos 
conflitos entre pessoas ou departamentos, suscita 

um ponto de atenção. 
Desperdícios de 

material 
Uma das formas de reação contra a empresa é o 
desperdício de material, seu consumo exagerado 

quebras frequentes de equipamentos e instalações. 
Fonte: (FERREIRA, 2013, p.57) 

2.1.2.1 Importância do clima nas organizações 

 

Um clima organizacional harmônico, que possibilita o bem-estar dos 

colaboradores, e que conduz a cultura motivacional para a consumação dos 

propósitos da organização, ao mesmo tempo propicia um clima favorável ao êxito 

empresarial (KANAANE,1994). 

Ferreira (2013), relata que o conhecimento sobre o clima organizacional, é 

capaz de auxiliar a organização a se tornar mais eficaz e produtiva, uma vez que 

colabora com a satisfação das necessidades dos membros de funcionários e também 

conduz para o bom desempenho funcional.   

Podemos ressaltar ainda alguns benefícios que mostram a importância da 

pesquisa de clima nas organizações, citado por Barros apud Moreira, (2008, p.36): 
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[...] a pesquisa de clima organizacional traz como resultados para as 
empresas a melhoria da qualidade do clima organizacional; um aumento da 
sinergia interna e das forças produtivas; o aprimoramento do processo de 
comunicação interna; um retrato da organização em termos de seus 
relacionamentos interpessoais, e a melhoria do relacionamento entre os 
membros da organização, potencializando a convivência interna. 
 

A identificação e diagnóstico do clima organizacional são de extrema 

importância para a organização, sendo que a administração pretende conseguir 

manter a satisfação e motivação dos colaboradores, pois quando as pessoas se 

mostram satisfeitas e motivadas com o ambiente de trabalho, procuram ter um 

rendimento melhor e mais eficaz (FERREIRA, 2013). 

Partindo desta perspectiva, Moreira (2008, p. 52), destaca: 

 

As empresas que conhecem detalhadamente o clima organizacional 
experimentado pelos seus colaboradores têm um relevante diferencial 
competitivo frente à concorrência.  Elas passam a dispor de elementos que 
subsidiam decisões consistentes em busca de melhorar, qualitativamente e 
quantitativamente, suas atividades internas e externas, a satisfação de seus 
colaboradores, os processos e organização das tarefas e, 
consequentemente, seus resultados e posicionamento no mercado. 
 
 

2.1.2.2 Pesquisa de clima organizacional  

 

A pesquisa de clima é um trabalho cauteloso utilizado para encontrar as 

deficiências presentes na relação da organização com as pessoas que nela atuam. 

Tem o intuito de apontar o nível de satisfação dos colaboradores num dado momento. 

Distingue as possíveis dificuldades percebidas pelos colaboradores podendo assim 

serem precavidas se verificadas pela organização. Da mesma forma que pode ser 

uma brecha para os colaboradores exporem suas opiniões e convicções referentes a 

empresa (LUZ, 2003). 

  

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta objetiva e segura, 
isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas 
reais na gestão dos Recursos Humanos. A análise, o diagnóstico e as 
sugestões, proporcionados pela pesquisa, são valiosos instrumentos para o 
sucesso de programas voltados para a melhoria da qualidade, aumento da 
produtividade e adoção de políticas internas (BISPO, 2006, p.259). 
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A pesquisa de clima organizacional é uma importante ferramenta de avaliação de 

clima organizacional, através da pesquisa é possível monitorar os sentimentos das 

pessoas com relação ao seu trabalho e a empresa” (BARONI; NICOLETI, 2007, p.03). 

A pesquisa de clima organizacional é um instrumento pelo qual é possível 
identificar as necessidades da organização e do quadro de colaboradores.  
Pode-se dizer que a pesquisa de clima organizacional é um levantamento 
sistemático das informações envoltas com a satisfação profissional. À medida 
que se identifica o nível de satisfação ou de insatisfação do quadro funcional 
e da estrutura organizacional, torná-se possível propor estratégias 
direcionadas para que se solucione as dificuldades encontradas (MOREIRA, 
2008, p.52). 
 

Existem vários modelos de pesquisa de clima organizacional, aqui serão 

apresentados os três modelos básicos estudados por Luz (2001), Rizzatti (2002) e 

Pereira (2003), designados a pesquisa de clima organizacional a serem aplicados em 

organizações, o primeiro modelo apresentado abaixo é de Litwin e Stringer (1968) e 

emprega um questionário fundado em nove fatores/indicadores (BISPO, 2006). 

 

Quadro 3 - Modelo de pesquisa de clima de Litwin e Stringer 

Estrutura Sentimento dos trabalhadores sobre as 

restrições em seu trabalho: muitas regras, 

regulamentos, procedimentos e outras 

limitações enfrentadas no desenvolver do 

trabalho;  

Responsabilidade Sentimento de autonomia para tomada de 

decisões relacionadas ao trabalho e a não 

dependência quando desempenha suas 

funções;  

Desafio Sentimento de risco na tomada de decisões e 

no desempenho das suas funções;  

Recompensa Sentimento de ser recompensado por um 

trabalho bem feito; ênfase em incentivos 

positivos e não em punições; sentimento sobre 

a justiça da política de promoção e 

remuneração;  

Relacionamento Sentimento de boa camaradagem geral e de 

ajuda mútua que prevalece na organização;  
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Cooperação Percepção de espírito de ajuda e mútuo apoio 

vindo de cima (gestores) e de baixo 

(subordinados);  

Conflito Sentimento de que a administração não teme 

opiniões discrepantes e a forma mediadora 

utilizada para solução dos problemas; 

Identidade Sentimento de pertencer à organização, como 

elemento importante e valioso dentro do grupo 

de trabalho, em geral, a sensação de 

compartilhar objetivos pessoais com os 

objetivos organizacionais;  

Padrões É o grau em que a organização enfatiza 

normas e processos 

Fonte: (BISPO, 2006, p.260 adaptado por HAMESTER, 2016). 

“O modelo de Kolb (KOLB et al., 1986) utiliza uma escala de sete 

fatores/indicadores. Além da responsabilidade, padrões e recompensas, já vistos no 

modelo anterior, há ainda os seguintes” (BISPO, 2006, p.260): 

 

Quadro 4 - Modelo de pesquisa de clima de Kolb 

Conformismo Sentimento de que existem muitas limitações externamente 

impostas na organização; o grau em que os membros sentem 

que há inúmeras regras, procedimentos, políticas e práticas as 

quais devem-se amoldar ao invés de serem capazes de fazer seu 

trabalho como gostariam de fazê-lo; 

Clareza 

Organizacional   

  Sentimento de que as coisas são bem organizadas e os 

objetivos claramente definidos, ao invés de serem 

desordenados, confusos ou caóticos;   

Calor e Apoio Sentimento de que a amizade é uma forma valorizada na 

organização, onde os membros confiam uns nos outros e 

oferecem apoio mútuo. O sentimento de que boas relações 

prevalecem no ambiente de trabalho;  
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Fonte: (BISPO, 2006, p.260 adaptado por HAMESTER, 2016).  

 

Bispo (2006), descreve que Sbragia, baseado na experiência a respeito do 

clima organizacional em instituições do governo, emprega um exemplar incluindo vinte 

fatores/indicadores, além dos já citados acima, ainda tem os fatores: 

 

Quadro 5 - Modelo de pesquisa de clima de Sbragia 

Estado de Tensão Descreve o quanto as ações das pessoas são dominadas 

por lógica e racionalidade antes do que por emoções; 

Ênfase na Participação Descreve o quanto as pessoas são consultadas e 

envolvidas nas decisões; o quanto suas ideias e 

sugestões são aceitas; 

Proximidade da 

Supervisão 

Descreve o quanto a administração deixa de praticar um 

controle cerrado sobre as pessoas; o quanto as pessoas 

têm liberdade para fixar seus métodos de trabalho; o 

quanto as pessoas têm possibilidade de exercitar a 

iniciativa;  

Consideração Humana Descreve o quanto as pessoas são tratadas como seres 

humanos; o quanto recebem de atenção em termos 

humanos; Autonomia Presente: descreve o quanto as 

pessoas se sentem como seus próprios patrões; o quanto 

não precisam ter suas decisões verificadas; 

Prestígio Obtido Descreve a percepção das pessoas sobre sua imagem no 

ambiente externo pelo fato de pertencerem à organização; 

Tolerância Existente Descreve o grau com que os erros das pessoas são 

tratados de forma suportável e construtiva antes do que 

punitiva; 

Liderança Disposição dos membros da organização para aceitar a liderança 

e a direção de outros qualificados; quando surgem necessidades 

de liderança, os membros sentem-se livres para assumi-la e são 

recompensados por uma liderança bem-sucedida; a organização 

não é dominada por uma ou duas pessoas ou depende delas. 
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Clareza Percebida Descreve o grau de conhecimento das pessoas 

relativamente aos assuntos que lhes dizem respeito; o 

quanto a organização informa às pessoas sobre as formas 

e condições de progresso; 

Justiça Predominante Descreve o grau que predomina nos critérios de decisão; 

as habilidades e desempenhos antes dos aspectos 

políticos, pessoais ou credenciais; Condições de 

Progresso: descreve a ênfase com que a organização 

provê a seus membros oportunidades de crescimento e 

avanço profissional; o quanto a organização atende suas 

aspirações e expectativas de progresso; 

Apoio Logístico 

Proporcionado 

Descreve o quanto a organização provê às pessoas as 

condições e os instrumentos de trabalho necessários para 

um bom desempenho; o quanto a organização facilita seus 

trabalhos principais; 

Reconhecimento 

Proporcionado 

Descreve o quanto a organização valoriza um 

desempenho ou uma atuação acima do padrão por parte 

de seus membros; o quanto os esforços individuais 

diferenciados são reconhecidos; 

Forma de Controle Descreve o quanto a organização usa custos, 

produtividade e outros dados de controle para efeito de 

auto orientação e solução de problemas antes do 

policiamento e do castigo. 

Fonte: (BISPO, 2006, p.261 adaptado por HAMESTER, 2016).  

 

2.1.3 Variáveis do Clima Organizacional  

 

Como já visto no capítulo anterior vários fatores podem influenciar o clima 

organizacional, neste capítulo veremos os fatores mais acentuados que influenciam o 

clima organizacional. 

É importante ressaltar esta questão que Matos, Matos e Almeida (2007, p. 267) 

descrevem: 
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O clima organizacional é uma resultante das variáveis culturais.  Quando 
estas são alteradas, ocasionam alterações no clima organizacional.  
Curiosamente, o clima organizacional é mais perceptível do que suas fontes 
causais.  É comparável a um perfume:  percebemos o efeito, sem conhecer 
os ingredientes, embora, às vezes seja possível identificar alguns deles  
 

Nesse sentido os autores acima citados ainda ressaltam que o clima 

organizacional está relacionado à atmosfera interior que envolve os indivíduos da 

organização, e está muito acentuado na motivação destes. As características 

motivacionais do ambiente estão diretamente ligadas ao clima organizacional, são as 

variáveis situacionais da organização que resultam nas diferentes respostas de 

motivação dos colaboradores da mesma. 

Podemos compreender com base em Chiavenato (2006, p.274), que: 

 

Na prática, o clima organizacional depende das condições econômicas da 
empresa, da estrutura organizacional, da cultura organizacional, das 
oportunidades de participação pessoal, do significado do trabalho, da escolha 
da equipe, do preparo e treinamento da equipe, do estilo de liderança, da 
avaliação e remuneração da equipe etc.  Tais fatores determinantes do clima 
organizacional (variáveis de entrada do sistema) influenciam a motivação das 
pessoas, provocando diferentes níveis de satisfação, de produtividade e de 
estímulos (variáveis dependentes), que produzem o resultado final, em 
termos de eficiência.   
 

2.3.1.1 Cultura organizacional 

 

A cultura organizacional é uma das principais causas que determinam o clima 

organizacional.  Sua estrutura é baseada pelos valores, normas e regras postas pelos 

colaboradores e dirigentes da organização. Contudo é muito importante considerar a 

motivação como um aspecto predominante para o clima organizacional. O clima e 

cultura organizacional são difíceis de serem identificados, pois derivam dos 

colaboradores e das pessoas que operam na organização, muitas vezes para que 

haja um bom clima na organização alguns critérios da cultura precisam ser 

modificados (ARAÚJO, 2012). 

O conceito de cultura organizacional pode ser o conjunto de três extensões: 

material, o sistema produtivo; psicossocial, meio de diálogo e convívio social e 

ideológica, sistema de princípios vigentes na organização. Ao observar as relações 

interpessoais no quadro organizacional, podem ser identificadas as características da 

cultura existente, devido que estas características representam o estado formal que 
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circula no ambiente organizacional, assim evidenciando o quão maleável é a relação 

entre seus membros e como respondem as situações correntes (KANAANE, 1994). 

 A cultura organizacional é um modelo compartilhado pela organização, de 

crenças, teorias e expectativas. Auxilia na configuração da empresa, na tomada de 

decisões, pensamentos e ações. É o modo como a organização expõe suas regras, 

funções, missão, valores e ambiente (BROWDITCH; BUONO apud FERREIRA, 

2013). 

Com base em Gil (2014, p. 42): 

 

Todas as organizações apresentam uma cultura organizacional que se 
caracteriza pelos valores que esposam, pela regularidade do comportamento 
de seus membros, pela filosofia que guia suas políticas e pelo clima Expresso 
tanto por seu layout físico quanto pela interação de seus membros entre si e 
com o público externo.  Enquanto há empresas que valorizam, por exemplo 
o uso do uniforme e enfatizam a conformidade às normas, há outras que se 
caracterizam pelo estímulo à individualidade, pela autonomia de seus 
membros e pelo baixo nível de dependência em relação aos superiores. 
 

 Ferreira (2013), ainda complementa que a cultura pode ser assimilada em três 

níveis: 

· Artefatos: obedece ao grau mais evidente da organização, tais como 

organograma, normas e procedimentos; produtos e serviços, modelos de 

comportamento, formas de integração e uniformes dos colaboradores. 

· Valores compartilhados: são os princípios da organização, que apontam o 

motivo pelo qual as coisas são realizadas de tal forma. 

· Pressuposições básicas: retrata um grau mais íntimo da cultura, o que está no 

inconsciente, discernimentos e emoções, princípios que não são aparentes.  

 
Chiavenato (2006), apresenta uma figura com os níveis da cultura, do mais 

profundo até o mais superficial:  
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Fonte: (CHIAVENATO, 2006, p.269) 

 

A cultura organizacional e o clima estão associados, pois a cultura é uma das 

principais causadoras do clima. Um exemplo seria uma organização com uma cultura 

rigorosa e formal, que poderá acarretar em um clima ríspido e taxativo, com um 

ambiente de trabalho rigoroso em que os empregados não conseguem expor suas 

opiniões; em compensação uma cultura maleável poderá ocasionar um diferente 

ambiente de trabalho com um clima favorável a todos (FERREIRA, 2013). 

Chiavenato (2010, p. 173) aponta que a cultura organizacional pode ser 

reconhecida como um grupo de informações e convicções que são formados por um 

conjunto de regras, valores, ações e expectativas almejadas por todos os membros 

da organização: 

Ela se refere ao sistema de significados compartilhados por todos os 
membros e que distingue uma organização das demais. Constitui o modo 
institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A 
essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira que ela faz 
seus negócios, trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou 
liberdade que existe em suas unidades ou escritórios a respeito da empresa. 
A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e 
colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na 
organização. Mais do que isso a cultura organizacional é uma forma de 
interpretação da realidade organizacional e constituiu uma modelagem para 
lidar com questões organizacionais. Por essa razão ela condiciona a 
administração das pessoas. 

Figura 1 - Níveis da Cultura 
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2.1.3.1 Administração de recursos humanos 

 

As Relações Humanas tiveram como base os valores que o povo americano 

viera agregando para si ao passar dos anos, surgiu voltada para a democratização 

dos conceitos administrativos. Pode ser definida como ações e caráteres 

desenvolvidos a partir dos relacionamentos entre pessoas e grupos. Cada indivíduo 

tem uma personalidade própria e diferente das outras pessoas, o que influencia no 

seu comportamento e atitudes, assim como também pode ser influenciado por outras 

pessoas. Geralmente as pessoas procuram harmonizar-se as demais pessoas e 

grupos, para serem envoltas, abrigadas e participar, com o propósito de atender seus 

interesses e ambições pessoais (CHIAVENATO, 2003). 

Dessa perspectiva Chiavenato (2003, p.107) ainda ressalta que: 

 

É dentro da organização que surgem as oportunidades de relações humanas, 
devido ao grande número de grupos e interações resultantes. A compreensão 
das relações humanas permite ao administrador melhores resultados de seus 
subordinados e a criação de uma atmosfera na qual cada pessoa é 
encorajada a exprimir-se de forma livre e sadia. 

 

A organização deve aspirar para que seus colaboradores não trabalhem 

exclusivamente para atender seus negócios. É necessário unir o trabalho e a estrutura 

administrativa às necessidades sociais dos colaboradores, desta maneira eles se 

sentirão contentes, atingindo assim uma participação mais eficaz, ampliando a aptidão 

organizacional (PIRES, 2003). 

Pires (2003, p.23), ainda menciona:  

 

Se a administração possibilitar a existência de um ambiente tranquilo, o 
funcionário será pontual e assíduo, temendo perder algum tempo de convívio 
com seus amigos e desapontar a direção, que concorre por um alto grau de 
afetividade grupal.  O funcionário, sentindo que os objetivos da instituição 
merecem os seus esforços, ficará orgulhoso em contribuir nessa tarefa. A 
administração deve possibilitar, também, um relacionamento produtivo.  Bons 
sentimentos e palavras agradáveis são sem sentido, e passa a ter, na 
realidade, uma fachada falsa, quando não são reais, prejudicando, inclusive, 
o rendimento.  Uma palavra um pouco mais dura sem perturbar o 
relacionamento, poderá trazer resultados mais favoráveis do que uma palavra 
carinhosa que não seja verdadeira.  O importante é não se preocupar com as 
“relações humanas” e sim confiar nelas.   
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Os profissionais de recursos humanos são muito importantes para o sucesso 

das organizações, são eles que trazem o brilho da criatividade para a empresa, tomam 

as decisões integradas que formam as relações de trabalho. As habilidades do setor 

de recursos humanos interferem diretamente nas competências da organização e de 

seus funcionários em atingirem seus objetivos (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). 

O objetivo das relações humanas é gerar, preservar e amplificar um ambiente 

com pessoas capacitadas, motivadas e satisfeitas para realizar os objetivos da 

organização, também é a responsável pelo provimento da manutenção e progresso 

da organização. Sua laboração compreende tanto o ambiente interno da organização 

quanto o ambiente externo (JÚNIOR, 2012). 

Júnior (2012, p.11), ainda destaca que: 

 

Com a evolução constante das atividades relacionadas com pessoas, a 
administração de recursos humanos foi fundamentada e separada em 
processos, que são: provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e 
monitoração. 
  

Na imagem a seguir podemos visualizar os subsistemas interdependentes 

citados por Júnior (2012). 

 

 

Fonte: (JÚNIOR, 2012, p.11). 

 

O autor supracitado ainda conclui que: 

Figura 2 - Subsistema de Recursos Humanos 
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Para que se tenha sucesso em administrar pessoas, é preciso que se tenha 
muita proximidade com o seu funcionário, isto é: todos temos que pensar que 
estamos no mesmo barco, remando para a mesma direção, e se o barco virar 
todos juntos iremos cair. Nenhum superior tem o direito de mostrar autoridade 
de maneira grotesca, gritando e mandando. (Infelizmente hoje em dia ainda 
encontramos superiores com esta maneira arcaica de administração). Quem 
deve administrar melhor as pessoas é quem tem responsabilidade sobre isso, 
que são os diretores, gerentes, supervisores com treinamento gerencial 
adequado (JÚNIOR, 2012, p.45). 

 

2.1.3.2 Motivação  

 

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, necessitando assim de 

pessoas motivadas para os negócios. Quando os colaboradores de uma organização 

estão motivados, tendem a apresentar resultados mais satisfatórios.  A produtividade 

da empresa necessita da motivação, que reforça o impulso para a produção. Tornar 

as pessoas motivadas as torna mais competentes, em razão disso detectar os fatores 

que promovem a motivação dos colaboradores está cada vez mais importante para 

as organizações (GIL, 2014). 

A motivação é o resultado das necessidades não atendidas, cada um de nós 

dispõe de motivações próprias acendidas por necessidades distintas, não se pode 

garantir que uma pessoa consiga motivar a outra, entretanto os gestores devem estar 

atentos à motivação de seus colaboradores, devem ser capazes a identificar suas 

necessidades e designar as condições para que os afazeres a eles atribuídos,  assim 

como seu ambiente de trabalho,  estejam adequadas a satisfazê-los, para assim 

estimular ou manter sua motivação no trabalho (GIL, 2014). 

 

Spector apud Tadeucci (2011, p. 19), cita: 

 

[...] outra abordagem para a motivação está associada ao desejo de adquirir 
ou alcançar alguma meta, ou seja, “a motivação é resultado dos 
desejos, necessidades ou vontades” Exemplifica, salientando que uma 
pessoa altamente motivada para ganhar dinheiro, provavelmente terá o 
comportamento voltado para esse objetivo. 

 

Para podermos entender o processo motivacional é preciso que as 

necessidades que formam os comportamentos sejam analisadas. É como se a palavra 

necessidade fosse substituida pela palavra motivo, já que a motivação tem como base 

a necessidade (GRIFFIN; MOORHEAD, 2006 apud TADEUCCI, 2011). 
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Na figura a seguir pode ser melhor explicado como ocorre a motivação:  

Fonte: (GRIFFIN; MOORHEAD, 2006 apud TADEUCCI, 2011, p. 20) 

  

Tadeucci (2011, p.18), ainda fala sobre a importância da motivação: 

 

A compreensão dos fatores que interferem na motivação humana pode 
facilitar as relações interpessoais, o autoconhecimento além das 
circunstâncias que estão interferindo em determinadas situações. Para 
conhecermos como as pessoas são motivadas, precisamos conhecer o que 
elas consideram uma recompensa ou uma punição, ou ainda quais os seus 
"desejos”.  Essa relação pode ser exemplificada através do esquema 
abaixo:  Comportamento desejado ou não = motivação + capacidade + 
ambiente. As pessoas podem ter resultados mais gratificantes, ou não em 
suas metas e objetivos pessoais, à medida que se sentirem mais 
motivadas, capazes e tiverem condições em seu ambiente para atingir as 
suas expectativas.   

 

Chiavenato (2003), relata que as necessidades humanas se modificam de 

acordo com o indivíduo, é acentuada e evidente conforme a variação das diferenças 

individuais entre as pessoas. 

Sobre a teoria de Maslow, um especialista em motivação humana, Chiavenato 

aponta que:  

 

Maslow apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as 
necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma 
hierarquia de importância e de influenciação. Essa hierarquia de 
necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Na base da pirâmide 
estão as necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) e no topo, as 
necessidades mais elevadas (as necessidades de auto realização) 
(CHIAVENATO, 2003, p.329). 
 

Figura 3 - O Sistema Motivacional 
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Contudo, podemos compreender com base em Chiavenato, que a teoria de 

Maslow “[...] é bem aceita e oferece um esquema orientador e útil para a atuação do 

administrador” (CHIAVENATO, 2003, p.331). 

 

Figura 4 - A hierarquia das necessidades, segundo Maslow 

 
Fonte: (CHIAVENATO, 2003, p.331) 

 

É muito importante constatar que a motivação existe e que necessitamos 

descobrir meios para concebê-la na perspectiva das necessidades particulares e 

sociais, como um procedimento de interação entre o indivíduo e o meio, e assim 

porventura, transformar essa compreensão mais nítida sobre a conduta pessoal nos 

múltiplos acontecimentos nos quais decorre (TADEUCCI, 2011). 

 

2.1.3.3 Liderança 

 

A liderança é utilizada para estabelecer relações de influência entre pessoas. 

É um método de interação humana que é composto por líderes, seus liderados, um 

acontecimento e um momento social. Este processo é visto em várias situações, tais 

como: em suas funções laborais, na escola, na família, entre outros. Todos são 

potenciais líderes, pois qualquer pessoa é capaz de ser influente sobre outras pessoas 

(FRANÇA, 2006). 
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 França (2006), destaca que a liderança e o poder estão relacionados as 

técnicas de conduzir pessoas, no sistema organizacional o poder pode ter diversos 

perfis, tais como:  

· Poder Legítimo: ligado à formação empresarial, tal como um posto ou papel 

determinado e compartilhado na instituição.  

· Poder de recompensa: compete a contribuição e identificação de um certo 

objetivo atingido. 

· Poder Coercitivo: É competido a autoridade punir de maneira que reduza ou 

elimine as práticas indesejadas no ambiente social. 

· Poder de especialização: É intervir em talentos especiais nas áreas de 

informações chamativas para os colaboradores. 

· Poder de referência: Está agregado ao carisma pessoal. É a liderança vinda da 

personalidade da pessoa. 

· Poder de informação: Está ligado ao poder de elementos planejados para 

alguma situação crítica que ajudem a decidir certas escolhas.  

As lideranças trabalham com destaque em um dos tipos de poderes acima 

descritos, ou na junção de vários deles. É sempre esperado que as equipes sociais 

solidifiquem essas forças sociais e sigam rigorosos padrões éticos e responsabilidade 

social. Nas ocasiões que não sucede desta maneira, pode ocorrer graves 

consequências políticas, sociais e humanas, também de dever ético, legal e moral 

(FRANÇA, 2006). 

A liderança diz respeito ao modo como são dirigidos e motivados os 
trabalhadores no desenvolvimento do seu trabalho.  É uma tarefa que exige 
muito mais ação do que os aspectos de planificação ou organização.  O 
responsável por uma equipe, o líder, tem que saber proporcionar um 
ambiente propício à execução de um trabalho de qualidade e no qual os 
trabalhadores se sintam satisfeitos (LISBOA et al, 2013, p.16). 
 

 Complementando, Ferreira (2013), destaca que a liderança é uma das variáveis 

que deve ser analisada a respeito da satisfação dos colaboradores com seus 

gestores, se há um retorno em relação ao seu desempenho, se há respeito ou algum 

tipo de apoio quando este necessita, entre outras variáveis significantes. A 

comunicação e participação do gestor na atividade do funcionário são de extrema 

importância para a satisfação deste. Diante disso é avaliado o grau de satisfação com 
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a maneira que é feita a divulgação de conhecimentos pertinentes e participação na 

rotina dos funcionários. 

 

2.1.3.4 Qualidade de vida no trabalho 

 

Qualidade de vida no trabalho (QVT) é a mistura de atuações de uma 

organização que agrega atualizações na gerência e novas tecnologias no meio 

organizacional. Sua construção se dá com base no momento que que se tem uma 

visão da organização e dos indivíduos que nela atuam num modo geral em uma 

perspectiva de fatores psicológicos e sociais. Esta colocação reproduz a condição 

distinta na direção da promoção de análises, campanhas, formação de infraestruturas 

e inserção de programas direcionados a conservação e evolução dos indivíduos, ao 

longo da atuação na organização (FRANÇA apud VASCONCELOS, 2001). 

Aderir a programas de qualidade de vida e promover saúde, poderia acarretar 

ao indivíduo um domínio maior em relação ao estresse, este indivíduo seria mais 

resistente e teria mais firmeza emocional, seria mais motivado, teria uma eficácia 

maior no trabalho, teria maior consciência sobre si mesmo e um convívio melhor 

dentro da organização. A organização também sairia ganhando, com uma melhoria 

no seu absenteísmo e rotatividade, menor índice de acidentes e com isso mais 

produtividade e em geral um ambiente de trabalho mais saudável (SILVA; DE 

MARCHI apud VASCONCELOS, 2001). 

Em uma visão organizacional, QTV é um dever da gestão da organização que 

se incorpora por um composto de regras, procedimentos e costumes no campo das 

conjunções da organização e das relações entre os gerentes e os funcionários da 

empresa, objetiva a ascensão da prosperidade individual e do grupo, o progresso 

individual dos funcionários e a prática da cidadania organizacional nos ambientes 

laborais (FERREIRA, 2011). 

Ainda sobre essa visão Ferreira (2011, p.173), acrescenta:  

 

Ela deve ser transversal na estrutura organizacional, todas as unidades 
administrativas devem estar envolvidas, sustentável ao longo do tempo, 
balizada por um marco jurídico coletivamente pactuado, institucionalizada por 
meio de política e programa.  Nesta perspectiva, a QVT deve ser orientada 
para os principais fatores que impactam nas vivências de bem-estar no 
trabalho:  as condições, a organização, as relações socioprofissionais de 
trabalho, o reconhecimento no trabalho e crescimento profissional.  Estes 
são, fundamentalmente, os fatores que podem promover o bem-estar 
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individual e coletivo, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o 
exercício da cidadania organizacional nos ambientes de trabalho. 

 

Para a visão dos trabalhadores a QTV é manifestada através da imagem do 

contexto organizacional e das situações do trabalho que estes produzem, apontando 

a predominação de experiências de prosperidade no trabalho, de verificação 

institucional e comunitária, de oportunidade de desenvolvimento profissional e de 

cumprimento às características pessoais (FERREIRA, 2011). 

Ferreira (2011, p. 174), ainda destaca que: 

 

[...] as representações mentais dos trabalhadores que permitem conhecer o 
que eles pensam sobre o contexto de trabalho no qual eles estão 
inseridos.   As representações veiculam as avaliações que os trabalhadores 
expressam em termos de experiências de 
vivências, histórias, fatos, situações que marcam e marcaram a história 
destes, num dado contexto organizacional.  No caso da Qualidade de Vida 
no Trabalho (QVT), elas indicam nitidamente a prevalência de sentimentos 
de bem-estar no trabalho que nascem, se desenvolvem e se estruturam com 
base na experiência profissional vivenciada nos ambientes de trabalho.  Os 
fios que tecem as representações de QVT como bem-estar no trabalho são 
múltiplos, merecendo destaque o reconhecimento nas diversas 
modalidades, as possibilidades reais de desenvolvimento e crescimento 
profissional, o respeito às características, aos limites e às capacidades 
individuais. 
 

Correia (1993), coloca QVT como um evento que vem sendo desvendado aos 

poucos, tendo isso em vista ela o classifica em quatro estágios consequentes da 

evolução nas conquistas sociais, das teorias administrativas e do estágio de progresso 

econômico das sociedades.  O primeiro estágio compreende as circunstâncias 

subsistências, o segundo pertence as vantagens remuneratórias e a competência 

gerencial.  Para o terceiro estágio evidencia-se acerca de medidas essenciais da QVT, 

como o reconhecimento social, autoridade igualitária, o treinamento, a cooperação e 

os valores morais do grupo.  O quarto e último estágio surge com as vantagens 

voltadas tanto para o funcionário como para a empresa, em um sentido democrático 

a ambas as partes, voltados para a inovação, maleabilidade na jornada de trabalho, 

formação de grupos menores e uma responsabilidade voltada ao meio 

ambiente (SANTANNA; KILIMNIK, 2011). 

Santanna e Kilimnik (2011, p.88), cita: 

 

 De acordo com Vieira e Hanashiro(1990:45),  o conceito de qualidade de vida 
no trabalho,  embora amplo,  subjetivo e contingencial,  pode ser definido 
como um movimento orientado para:  a melhoria nas condições de trabalho 
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com extensão a todas as funções de qualquer natureza ou nível hierárquico 
em termos das variáveis comportamentais,  ambientais e 
organizacionais,  que venham,  juntamente com os estabelecimentos de 
Políticas de Recursos Humanos,  humanizar o emprego de forma a obter-se 
resultado satisfatório,  tanto para o empregado como para a 
organização,  com vistas a atenuar o conflito existente entre capital e 
trabalho. 
 

2.1.3.5 As relações de trabalho 

 

 Com o aparecimento de novos entendimentos sobre as organizações foram 

construídas novas extensões para trocar a abordagem clássica – centrada na tarefa 

e no método – pela abordagem humanística – centrada no homem e no grupo social. 

Neste período foi encontrado a existência do conflito organizacional, e percebeu-se a 

necessidade de uma harmonia industrial fundamentada em uma mentalidade voltada 

para as relações humanas (CHIAVENATO,1989). 

 Como surgiram novas medidas para a resolução deste problema Chiavenato 

(1989, p.123), aponta alguns aspectos sobre as organizações: 

 

1- O comportamento das organizações é orientado para objetivos mais ou 
menos compreendidos por seus membros; 
2- A organização é formada por sistemas psicossociais, isto é, por pessoas 
que trabalham em grupos; 
3- A organização é formado por sistemas tecnológicos, isto é, por pessoas 
que usam conhecimentos e técnicas, e utiliza conhecimentos e técnicas para 
cumprir suas tarefas; 
4- A organização é uma integração de atividades estruturadas, isto é, 
pessoas que trabalham juntas e implica estruturação e integração de 
atividades, ou seja, pessoas trabalhando juntas em relacionamentos 
interdependentes; 
5- Como uma organização implica integração e coordenação de atividades 
individuais ou grupais, torna-se inevitável o aparecimento de algum conflito 
que pode ser aberto ou velado funcional ou disfuncional dependendo do fato 
de levar a um desempenho organizacional eficaz ou eficiente. 
 

O relacionamento indivíduo x organização às vezes pode ser conflitivo e tenso. 

Há conflitos entre os objetivos pretendidos ser alcançados pela empresa e por cada 

indivíduo particularmente. Enquanto os funcionários buscam seus objetivos pessoais, 

a organização ainda tem suas necessidades a serem zeladas (CHIAVENATO,1989). 

 

2.1.3.6 Relacionamento interpessoal  

 

As afinidades nas empresas, os arquétipos da comunicação e execução das 

funções, influenciam os relacionamentos, tanto aqueles que tem harmonia quanto os 
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que sofrem conflitos. As convergências de conflitos que acontecem nas condutas 

organizacionais, resultante de confusões e incoerências traçadas por pessoas que 

são deste meio social (KNAANE apud SILVA et al. 2008). 

Silva (2008, p.04), ainda complementa que: “Comportamento e clima 

organizacional são constituídos pelas diferentes possibilidades de perceber o outro 

num conjunto de comunicações e inter-relação”. 

Para Moscovici apud Silva et al (2008, p. 05): 

 

As relações interpessoais e o clima de grupo influenciam-se recíproca e 
circularmente, de forma que o ambiente poderá ser agradável e estimulante 
ou desagradável e avesso e que essas modalidades poderão trazer 
sentimentos de satisfação pessoal e grupal. 
 

Segundo Silva apud Silva et al (2008), é muito importante modificar alguns 

comportamentos entre relações interpessoais na organização dentro do clima de 

fofocas, desconfianças, falta de animação dos indivíduos, discórdias, 

descontentamentos dos funcionários com seus líderes ou ao contrário. 

 O relacionamento interpessoal no ambiente organizacional reproduz o estágio 

de cooperação dos envolvidos. O reconhecimento do potencial humano é um 

procedimento recente, do qual os resultados são essenciais para o bom progresso da 

organização (KANAANE, 1994). 

 O ser humano vive em constante comunicação com seus semelhantes, e suas 

interações são intensamente divergentes entre objetos físicos e não biológicos. Nas 

relações interpessoais os elementos são envolvidos reciprocamente, com influências 

em suas atitudes. Os seres humanos são impostos a contribuir uns com os outros 

para então conseguirem atingir algumas metas que com suas ações particulares não 

seriam possíveis ser atingidas (CHIAVENATO, 1989). 

 Moreira (2008, p.90), destaca que a comunicação é fundamental para os 

relacionamentos interpessoais: 

 

[...] a comunicação interpessoal é a base de toda a interação humana, é o ato 
de estabelecer um fluxo de entendimento entre pessoas.  E, ao contrário do 
que comumente se pensa, não se resume a transmitir e receber corretamente 
o discurso, pois entender outro indivíduo implica também considerar, além 
das palavras, as emoções envolvidas e a situação em que se dá determinado 
processo comunicacional. 
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Para Bernard apud Chiavenato (1989, p.21), “A organização é um sistema de 

atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. A cooperação 

entre elas é essencial para a existência da organização”. 

 

2.1.3.7 Treinamento e desenvolvimento de pessoal 

 

Para Chiavenato (1987, p.158), treinamento é o processo da educação aplicado 

de maneira sistemática e organizada, através do qual as pessoas adquirem 

habilidades, conhecimentos e atitudes em para um determinado propósito.  

Ele ainda coloca que, o treinamento para a administração, envolve a 

transmissão de conhecimentos particulares referentes ao trabalho, atitudes frente a 

aspectos da organização, do serviço e do ambiente, e o incremento de habilidades. 

Para Chiavenato (1987, p.158): 

 

O treinamento distingue-se da educação, principalmente, em relação aos 
objetivos que tem em vista. Ocupa-se do ensino de habilidades particulares 
com fins específicos, enquanto a educação pressupõe o desenvolvimento 
global da pessoa, social, intelectual e fisicamente. A operação efetiva de 
todos os setores de uma organização necessita que todos os indivíduos 
envolvidos executem suas atribuições num nível satisfatório de proficiência. 
Precisa também contar com indivíduos capazes de executar trabalhos de 
responsabilidade e complexidade acima daquelas relativas aos cargos que 
ocupam. 

 

 

As dinâmicas envolvendo treinamento e desenvolvimento são cada vez mais 

importantes dentro das organizações, pois trazem bons resultados para a relação do 

indivíduo com a empresa e para o em equipe, quando é o foco, podendo garantir a 

produtividade. 

Hoje em dia com tanta evolução e tecnologia, o funcionário precisa sempre 

estar inovado com novas técnicas para também novas demandas.  Com tantas 

inovações é cada vez mais necessário a modernização profissional.  Aquele que 

almeja se sustentar no mercado de trabalho, de maneira competitiva, precisa pensar 

em sua empregabilidade, sendo inevitável que invista em sua reciclagem profissional 

e em vários aprendizados.  A empresa também precisa se manter atualizada para 

poder competir no mercado de trabalho. Há muitas empresas nacionais a procura de 

mais trabalho, com isso a competitividade aumenta, e as organizações são coagidas 

a investir em seus funcionários.  É necessário investir na produtividade de seus 
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funcionários, para que não sejam eliminadas do mercado de trabalho (ANDRADE; 

VILAS BOAS, 2009). 

Andrade e Vilas Boas (2009, p. 113-114), conceituam treinamento: 

 

Treinar tem o significado de tornar hábil, destro para o desempenho de 
alguma atividade, exercitar, adestrar. Mas alguns conhecedores da área de 
gestão de pessoas consideram o treinamento como um meio para 
desenvolver a força de trabalho dentro dos cargos ocupados. Tecnicamente 
falando, o treinamento transmite conhecimento, informação, habilidades e 
atitudes, preparando os funcionários para atingir os objetivos desejados pela 
empresa. Assim, um seminário oferecido pela empresa, uma oficina interna 
para capacitação na utilização de uma determinada máquina ou um curso de 
aperfeiçoamento são exemplos de treinamento. 
 
 

É muito importante para a empresa e para os funcionários os conhecimentos 

adquiridos pelo treinamento, pois ambos compartilham das atualizações dadas. Os 

funcionários são os principais elementos que a empresa necessita para progredir. As 

organizações que não se adequarem a esse fato podem oscilar no mercado de 

trabalho (ANDRADE; VILAS BOAS, 2009). 

 

2.1.3.8 Higiene e segurança no trabalho 

 

Podemos definir Segurança do Trabalho como uma série de medidas 
técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e 
comportamentais, empregadas a fim de prevenir acidentes, e eliminar 
condições e procedimentos inseguros no ambiente de trabalho. A segurança 
do trabalho destaca também a importância dos meios de prevenção 
estabelecidos para proteger a integridade e a capacidade de trabalho do 
colaborador (FERREIRA; PEIXOTO, 2014, p.28). 

 

Para que essas medidas possam ser executadas, as ações dos profissionais 

ligados à área de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho (SESMT) e a Comissão Interna De Prevenção De Acidentes (CIPA) não 

são suficientes, sendo indispensável que todos os envolvidos participem, isto é, os 

operários de chão de fábrica até a direção da empresa, uma vez que para obter o 

sucesso das ações será necessário possuir uma política de segurança do trabalho 

adequada, onde todos os membros da organização possuam suas responsabilidades 

(FERREIRA; PEIXOTO, 2014). 

No ano de 1966, através da Lei no 5.161, foi dado origem a Fundação Centro 

Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro), para a 

realização de pesquisas e estudos na área de higiene, segurança, meio ambiente e 
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medicina do trabalho, com inclusão de capacitação técnica para empregados e 

empregadores (CHAGAS; SALIM; CERVO, 2011). 

Acidente de trabalho é considerado aquilo que acontece através do exercício 

do trabalho a ofício da organização, sendo isso capaz de provocar lesão corporal ou 

perturbação operacional que origine em morte, perda ou diminuição da competência 

para o trabalho, estável ou passageira (FERREIRA; PEIXOTO, 2014). 

Conforme Ferreira e Peixoto (2014), são consideradas acidentes de trabalho 

as entidades mórbidas a seguir: 

I - Doença profissional: causada ou provocada pela prática do trabalho, 

característica à atividade estabelecida e permanente da relação preparada pela 

Previdência Social. 

II - Doença do trabalho: contraída ou provocada em razão de qualidades 

características em que o trabalho é executado e que se relacione diretamente com 

ele, contanto que seja progressiva na relação organizada pela Previdência Social, ou 

então, de doença que possa ser comprovada que tem relação ao trabalho que foi 

realizado. 

 

O Artigo 196 estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos [...]”. Embora bastante utópica, esta 
determinação constitucional tem servido como base para diversas demandas 
sociais, inclusive por ambientes de trabalho mais saudáveis, como obrigação 
dos empregadores (CHAGAS; SALIM; CERVO, 2011, p. 32). 

  

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), promulgada em 5 de 

outubro de 1988, teve sua origem através da precisão de superar o regime autoritário 

que esteve vigente até 1985 e das pretensões de promoção do nível de cidadania das 

massas. Foram consolidados e ampliados os direitos trabalhistas já efetivos, e ainda 

criar outros (CHAGAS; SALIM; CERVO, 2011). 

 Entre os direitos de trabalhadores citados no Artigo 7º e conexos de forma 

direta ou indireta com a segurança e a saúde dos empregados, ressalta-se os 

seguintes (BRASIL apud CHAGAS; SALIM; CERVO, 2011): 

 

Quadro 6 - Direitos dos trabalhadores citados no artigo 7º 

• duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, 

facultada a compensação de horários (inciso XIII); 
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• jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 

revezamento, salvo negociação coletiva (inciso XIV); 

• repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos (inciso XV); 

• gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do 

que o salário normal (inciso XVII); 

• redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança (inciso XXII); 

• seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 

indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa (inciso 

XXVIII); 

• proibição de trabalho noturno, perigoso, ou insalubre a menores de 18 anos 

e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir dos 14 anos (inciso XXXIII). 

Fonte: (BRASIL apud CHAGAS; SALIM; CERVO, 2011, p. 32 adaptado por HAMESTER, 2016) 

 

O conceito prevencionista do acidente de trabalho o define como qualquer 

ocorrência que não tenha sido programada, imprevista ou não, que possa interferir ou 

até mesmo interromper a prática de uma determinada obrigação, havendo como 

consequência independente ou simultaneamente a perda de tempo, lesões ou 

prejuízos materiais (FERREIRA; PEIXOTO, 2014). 

A higiene do trabalho está ligada as condições do ambiente de trabalho que 

sejam capazes de assegurar a saúde física e mental e com as qualidades de saúde e 

bem-estar dos indivíduos (CHIAVENTAO, 2010). 

Os fundamentais itens que podem ser encontrados no programa de higiene do 

trabalho estão correlacionados com:  

 

Quadro 7 - Programa de Higiene do Trabalho 
 

1. Ambiente físico de trabalho: envolvendo: 

Iluminação Luminosidade adequada a cada tipo de atividade. 

Ventilação Remoção de gases, fumaça e odores desagradáveis, 

bem como afastamento de possíveis fumantes ou 

utilização de máscaras. 

Temperatura Manutenção de níveis adequados de temperatura. 
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Ruídos Remoção de ruídos ou utilização de protetores 

auriculares. 

Conforto Ambiente agradável, repousante e aconchegante. 

 

2. Ambiente psicológico de trabalho: envolvendo: 

Relacionamentos humanos agradáveis.  

Tipo de atividade agradável e motivadora. 

Estilo de gerência democrático e participativo. 

Eliminação de possíveis fontes de estresse. 

Envolvimento pessoal e emocional. 

3. Aplicação de princípios de ergonomia: envolvendo: 

Máquinas e equipamentos adequados às características humanas. 

Mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas. 

Ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico humano. 

4. Saúde ocupacional 

A saúde ocupacional está relacionada com a assistência médica preventiva. A 

lei 24/94 instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que 

exige exame médico pré-admissional, exame médico periódico, exame de 

retorno ao trabalho (no caso de afastamento superior a 30 dias), exame de 

mudança de função, antes da transferência e o exame médico demissional nos 

15 dias que antecedem o desligamento definitivo do funcionário. 

Fonte: (CHIAVENATO, 2010, p. 471 adaptado por HAMESTER, 2016). 

 

Um ambiente de trabalho saudável precisa dispor de condições psicológicas e 

sociológicas que sejam saudáveis, assim como devem atuar de modo positivo sobre 

o comportamento dos indivíduos, para que se possa evitar impactos emocionais, 

como por exemplo, o estresse (CHIAVENTAO, 2010).  

 

2.2  METODOLOGIA 

Esta pesquisa está estruturada nos seguintes tópicos: natureza da pesquisa, 

tipo de pesquisa, população/amostra, procedimentos e análise dos dados. 
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2.2.1 Natureza da Pesquisa 

 

A presente pesquisa será de natureza descritiva, qualitativa e quantitativa. Para 

o desenvolvimento deste projeto será indispensável estabelecer um levantamento de 

dados, que se constituirá na forma de um questionário com perguntas de múltiplas 

escolhas.  As perguntas formuladas são de assuntos pertinentes para a pesquisa de 

clima integralizada, sendo estas elaboradas pela organização. 

Gil apud Gerhardt e Silveira (2009, p.12), define pesquisa como um: 

 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados. 

 

A pesquisa qualitativa tem como perspectiva basal o estudo e o diagnóstico da 

experiência em sua própria atmosfera. O pesquisador deve ter uma convivência ampla 

com o ambiente e a situação que está sendo pesquisada. Os dados serão tanto 

coletados como observados pelo pesquisador, ele mesmo é usado como instrumento 

da análise e interpretação dos dados apurados (GODOY, 1995).  

Fonseca apud Gerhardt e Silveira (2009), descreve que na pesquisa 

quantitativa os resultados podem ser quantificados. Este tipo de pesquisa se centraliza 

na assertividade. A amostragem na maioria das vezes é grande, estimadas como 

expressivas da população, com isso os resultados são esclarecidos como uma 

representação real de toda a população alvejada para a pesquisa. Considera que a 

veracidade só é capaz de ser concebida com base no diagnóstico de informações 

brutas, obtidas como contribuição de instrumentos padronizados e neutros. 

Ainda para Fonseca apud Gerhardt e Silveira (2009, p.33): 
 

A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 
causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização 
conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 
informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

2.2.2 Tipo de Pesquisa 

 

Para a realização deste trabalho será utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica para fundamentação teórica e também descritiva, visando descrever os 

propósitos dos participantes. Tendo como base a coleta de dados, através de um 
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questionário aplicado ao público alvo. Será de natureza qualitativa e quantitativa; 

projetando a classificação das dificuldades em estudo, compreendendo aspectos 

coletivos e amplos do contexto do clima organizacional da empresa. 

A pesquisa bibliográfica é feita através da investigação de referências teóricas 

já estudadas, e divulgadas através de livros, artigos científicos, tanto como físicos ou 

virtuais. Todos os trabalhos científicos utilizam da pesquisa bibliográfica, para que 

estudante conheça o que já se pesquisou sobre o tema (FONSECA apud GERHARDT 

E SILVEIRA, 2009).  

Godoy (2015, p.06), descreve a pesquisa descritiva da maneira que: 

 

A palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem, 
desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção dos 
dados quanto na disseminação dos resultados. Rejeitando a. expressão 
quantitativa, numérica, os dados coletados aparecem sob a forma de 
transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, 
desenhos e vários tipos de documentos. Visando à compreensão ampla do 
fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os dados da 
realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as 
pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos 
a variáveis, mas observados como um todo. 
 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.108): 

 

O questionário é uma série ordenada de perguntas que devem ser 
respondidas por escrito pelo informante (respondente). O questionário, numa 
pesquisa, é um instrumento ou programa de coleta de dados. Se sua 
confecção for feita pelo pesquisador, seu preenchimento será realizado pelo 
informante ou respondente. A linguagem utilizada no questionário deve ser 
simples e direta, para que o respondente compreenda com clareza o que está 
sendo perguntado.  
 

Este projeto foi submetido à aprovação do comitê de ética e foi aprovado sob 

parecer número 1.805.646. 

 

2.2.3 População/amostra 

 

A pesquisa consiste em coletar dados dos funcionários de uma empresa do 

ramo madeireiro de Caçador – SC, com o objetivo de avaliar a satisfação dos 

colaboradores na organização. A pesquisa será com todos os colaboradores da 

empresa, visando assim um resultado seguro a respeito do clima na organização. 
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Chamamos de “coleta de dados” a fase do método de pesquisa, cujo objetivo é 

obter informações da realidade. É a fase da pesquisa em que reunimos dados através 

de técnicas específicas ” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.98). 

“O universo ou a população-alvo é o conjunto dos seres animados e inanimados 

que apresenta pelo menos uma característica em comum (...)” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.97). 

 

2.2.4 Procedimentos 

 

A aplicação do questionário será em um momento qual se apresente 

benevolente à empresa, não interferindo assim, suas funções. A pesquisadora 

utilizará do espaço da organização para a aplicação do questionário, o mesmo será 

devidamente explicado para todos os funcionários no momento da aplicação, para que 

assim todos sejam orientados, trazendo um retorno mais proveitoso para sua validade.  

 

2.2.5 Análise dos Dados 

 

As perguntas do questionário serão divididas em uma planilha do Excel de uma 

maneira que possam ficar organizadas, seguidas da anotação da coleta de dados. 

Feito isso a pesquisadora precisará tabular os dados para assim chegar aos gráficos. 

Na tabulação geral precisa ser considerado o grau de satisfação que foi 

adquirido no grupo de variantes investigadas. Vem a ser o resultado total da pesquisa, 

para alcançá-lo é realizado o percentual das respostas adquiridas por variáveis, em 

seguida é feita a média aritmética (LUZ apud MOREIRA, 2003). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS  

 

Neste capítulo, pretende-se expor os dados coletados na pesquisa de clima e as 

percepções dos colaboradores em relação a imagem da empresa, a administração, o 

reconhecimento e participação, a consciência da qualidade/segurança, o 

relacionamento e a motivação/felicidade, com o objetivo de relatar como o clima 

organizacional está manifesto nesta organização. Primeiramente foram identificados 

o número de colaboradores por setor: 

 



51 
 

Gráfico 1:  Setor em que trabalha 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 1 - Setor em que trabalha 

Opção de resposta Nº respostas 

Fábrica 39 

Serraria 19 

Caldeira 5 

Secagem 

Não respondeu 

3 

6 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Conforme o gráfico 1, 54% dos colaboradores que responderam ao 

questionário trabalham na fábrica, o que dá um total de 39 indivíduos, conforme tabela 

1, 27% atuam na serraria, com um número de 19 colaboradores, 7% fazem parte da 

caldeira, 5 pessoas, 4% na secagem, com o menor número de colaboradores, apenas 

3 pessoas que responderam o questionário atuam no setor de secagem, e 8% dos 

colaboradores que responderam o questionário não responderam essa questão. 

 

 

 

 

 

 

Fábrica

54%

Serraria

27%

Caldeira

7%

Secagem

4%

Não respondeu

8%
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Gráfico 2 - Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 2 - Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

Opção de resposta Nº respostas 

Menos de 6 meses  30 

De 6 meses a 1 ano  19 

De 1 ano a 2 anos  12 

Mais de 2 anos 11 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Entre os setenta e dois colaboradores que responderam ao questionário, a 

maior parte trabalha na empresa há menos de 6 meses, constatando uma 

porcentagem de 42%, 26% trabalham na empresa de 6 meses a 1 ano, podendo notar 

que a entrada e saída dos colaboradores é alta na organização, 17% de um a dois 

anos, e apenas 15% dos colaboradores estão na organização há mais de 2 anos. 

“A rotatividade de pessoal é o resultado da saída de alguns funcionários e a 

entrada de outros para substituí-los no trabalho” (CHIAVENATO apud OLIVEIRA, 

2011, p.30).  

A rotatividade de pessoal pode influenciar o clima organizacional, assim como 

o relacionamento interpessoal e a produtividade, também acarreta custos 

desnecessários para a organização, já que com a entrada e saída de funcionários 

precisam haver rescisões e novas contratações (OLIVEIRA, 2011). 
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Gráfico 3 - Assinale entre as alternativas abaixo qual correspondente à sua 

escolaridade 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 3 - Assinale entre as alternativas abaixo qual correspondente à sua 

escolaridade 

Opção de resposta Nº respostas 

Não alfabetizado  4 

Ensino fundamental incompleto  32 

Ensino fundamental completo  7 

Ensino médio incompleto  10 

Ensino médio completo  10 

Superior incompleto  5 

Superior completo 2 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Questionados sobre a escolaridade de cada colaborador, prevaleceu que 46% 

dos colaboradores apresentam o ensino fundamental incompleto, isto é a maioria dos 

deles estudaram somente até no máximo a 8ª série, seguindo com 14% que estão 

com o ensino médio incompleto, o mesmo número de 14% para ensino médio 
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completo, 10% para ensino fundamental completo, 7% com o superior incompleto, 6% 

para aqueles que não foram alfabetizados, e uma minoria de 3% com o superior 

completo. Em função disso vale ressaltar, que estamos obtendo opiniões em diversos 

níveis de aprendizado, desde uma pessoa graduada até uma pessoa que não teve 

oportunidade de ser alfabetizada. Este aspecto pode mostrar a abrangência da 

pesquisa. 

 

Gráfico 4 - Gosta do seu horário de trabalho 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 4 - Gosta do seu horário de trabalho 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 0 

03- Bom 39 

04- Muito bom 9 

05- Excelente 23 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Conforme o gráfico 4, 54% dos colaboradores acham o seu horário de trabalho 

bom, 32% acham excelente, 13% responderam que seu horário de trabalho é muito 

bom e apenas 1% respondeu que acha ruim. 
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 A grande maioria dos colaboradores da organização fazem o horário das 

7h23min até às 12h, contando com uma pausa para o almoço, tornando assim o 

trabalho menos cansativo, iniciando novamente seu trabalho as 13h15min até às 

17h23min. 

Para Gil (2014, p.272): 

 

Convém considerar que os empregados passam muitas horas dentro da 
empresa. Se essas oito ou mais horas puderam ser agradáveis, as pessoas 
se sentirão mais motivadas e consequentemente mais envolvidas com a 
qualidade. 

 

 O limite de dez horas de trabalho por dia, serve para diminuir os riscos 

enfrentados pelos acidentes de trabalho, já que estes acontecem geralmente quando 

há uma jornada de trabalho muito prolongada, sendo isto resultado do cansaço sofrido 

pelos colaboradores (MARTINS apud MEURER, 2014). 

 Relacionados a pausa no horário de trabalho, Meurer, descreve: 

 

[...] o trabalho desenvolvido longamente pode levar a fadiga física e psíquica; 
daí a necessidade de pausas para evitar a queda do rendimento, o acúmulo 
de ácido lático no organismo e a consequente insegurança do trabalhador 
(NASCIMENTO apud MEURER, 2014, p.42). 
 

Gráfico 5 - Tenho prazer em vir trabalhar todos os dias 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 5 - Tenho prazer em vir trabalhar todos os dias 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 4 

03- Bom 24 

04- Muito bom 20 

05- Excelente 24 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

O prazer no trabalho vem das vivências de gratificação, que são resultantes da 

satisfação dos objetivos e necessidades, da intervenção com sucesso das questões 

de incompatibilidade provocados em algumas situações de trabalho e produtividade. 

O prazer no trabalho vem a ser um atalho para a saúde, devido a proporcionar a 

formação de identidade social e pessoal. O prazer é algo constante na vida das 

pessoas, que não se separa (DEJOURUS apud CASTRO; CANÇADO, 2009). 

Nesse sentido as autoras ressaltam que: 

 

A vivência do prazer origina-se do bem-estar que o trabalho causa no corpo, 
na mente e nas relações com as pessoas e manifesta-se por meio de 
gratificação, da realização, do reconhecimento, da liberdade e da valorização 
no trabalho, constituindo-se como um dos indicadores de saúde no trabalho. 
Assim, a vivência de prazer no trabalho caracteriza-se como um estado 
marcado pela adequação da carga psíquica e, consequentemente, pelo 
melhor funcionamento do aparelho psíquico do trabalhador, derivado da 
articulação entre trabalho, necessidades e desejos psicológicos do 
trabalhador (FERREIRA; MENDES apud CASTRO; CANÇADO, 2009 p. 22). 
 

Nesta questão,33% dos funcionários responderam que acham muito bom vir 

trabalhar todos os dias, sentem prazer, o mesmo número, 33% acham bom, 28% 

muito bom, e 6% responderam como regular, nenhum deles acham que é ruim, 

mostrando um bom índice de satisfação dos mesmos a respeito do prazer em 

trabalhar. 
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Gráfico 6 - Sinto-me seguro em meu emprego 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 6 - Sinto-me seguro em meu emprego 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 8 

03- Bom 29 

04- Muito bom 16 

05- Excelente 18 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Sentir-se estável no emprego é um fator muito importante para a satisfação dos 

colaboradores, tendo em vista que isto lhes acarreta uma segurança para 

subsistência.  

É possível identificar através do gráfico 6 que, 41% dos colaboradores da 

organização acha bom o modo como sente-se seguro em seu emprego, 25% acha 

excelente, 23% muito bom, 11% regular e ninguém respondeu como ruim. 

 Maslow nas suas palavras diz que a segurança no emprego é uma das 

necessidades fundamentais dos indivíduos para sua satisfação, ter o pagamento em 

dia e sentir-se estável no emprego pode trazer benefícios para o bom desempenho 

profissional (COGO, 2016). 

 Podemos inferir com Gil (2014, p.45), que: 
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Numa era marcada pelo downsizing e pela reestruturação, cortes de pessoal 
tendem a ser vistos como atividade não apenas natural, mas essencial para 
garantir a competitividade da empresa.  A grande oferta de mão-de-obra, por 
sua vez, contribui significativamente para que as empresas dispensem 
empregados sempre que julgarem conveniente. Em decorrência desse 
quadro, os empregados temem naturalmente por sua segurança no 
emprego.  Essa insegurança, por sua vez, constitui uma das principais 
causas do stress e um dos maiores comprometedores do baixo desempenho 
e profundidade.  Assim, certa garantia de estabilidade no emprego deve ser 
encarada pela empresa como fator importante para garantir a produtividade 
qualidade do trabalho de seus empregados.  Por outro lado, a conciliação 
dessa postura com uma política de competitividade passa a constituir sério 
desafio relacionado à gestão de seus empregados. 

 

Gráfico 7 - Você acredita no crescimento da empresa 

 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 7 - Você acredita no crescimento da empresa 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 3 

03- Bom 14 

04- Muito bom 16 

05- Excelente 39 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Uma empresa atraente para um profissional é aquela que fornece condições 

para que ele possa progredir e permita que suas capacidades sejam evidenciadas, 

nesse segmento uma empresa que tem potencial de crescimento se distingue de uma 
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empresa inerte e consequentemente esta oferece mais oportunidades para seus 

funcionários (HOSMER apud CRUZ, 2003). 

Segundo Trintinaglia e Froemming (2010, p.03):  

 

Uma empresa que cresce e é um local bom para se trabalhar é admirada por 
toda a sociedade e os seus funcionários fazem questão de dizer que 
trabalham nela. Os dirigentes em muito colaboram para isso, quando 
motivados, perpassam sinergia que contagia a todos, são proativos e estão 
sempre em busca de inovação e bons resultados. 
 

A grande maioria dos colaboradores, com uma porcentagem de 54% acreditam 

que o crescimento da empresa seja excelente, 22% acreditam ser muito bom, 20% 

bom, e uma minoria de 4% respondeu como sendo regular, nenhuma pessoa 

respondeu como sendo ruim. 

 

Gráfico 8 - A empresa é sólida e confiável 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 8 - A empresa é sólida e confiável 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 2 

03- Bom 10 

04- Muito bom 26 

05- Excelente 32 

Fonte: (HAMESTER, 2016)  

  

01- RUIM

0%

02- REGULAR

3%
03- BOM

14%

04- MUITO 

BOM

37%

05- EXCELENTE

46%



60 
 

 Conforme a resposta dos colaboradores em relação a empresa ser sólida e 

confiável, 46% dos participantes responderam que sim, é excelente, 37% 

responderam muito bom,14% bom,3% regular, e ninguém respondeu como ruim, ou 

seja, os colaboradores acreditam que a empresa é solida e confiável.  

 Teixeira e França, citam Robbins: 

  

A satisfação com o trabalho engloba os conceitos de resultado, tratamento e 
procedimentos justos. Se você não vê justiça em seu chefe, nos 
procedimentos da empresa ou na sua política de remuneração, sua 
satisfação com o trabalho decai consideravelmente. Entretanto, quando você 
percebe que os processos e resultados da empresa são justos, a confiança é 
criada. E, quando confia em seu empregador, você tem mais boa vontade 
para engajar-se voluntariamente em comportamentos que excedam suas 
atribuições regulares (ROBBINS apud TEIXEIRA; FRANÇA, 2013, p.2). 

 

Corrêa e Silva (2014), fazem uma colocação fundamental interligando a 

confiança que os colaboradores adquirem através dos relacionamentos, então 

descrevem que para obter um ambiente de qualidade, as empresas devem ter 

métodos que valorizem a competência, a confiança, a dedicação e a segurança dos 

colaboradores. Os relacionamentos presentes neste ambiente precisam promover o 

bem-estar dos indivíduos e suas relações com a equipe. A obtenção da confiança está 

relacionada em direção às características da comunicação e dos procedimentos de 

informações que os colaboradores têm com a organização.  

 

Gráfico 9 - A empresa se preocupa com o meio ambiente 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 9 - A empresa se preocupa com o meio ambiente 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 3 

03- Bom 16 

04- Muito bom 18 

05- Excelente 35 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Nesta questão, a grande maioria dos colaboradores com 49% dos resultados, 

responderam que acham excelente a maneira com que a empresa se preocupa com 

o meio ambiente, 25% acham que é muito bom, 22% bom e 4% regular. 

Santos (2003, p. 8), descreve que: 

 

As empresas são importantes agentes de promoção do desenvolvimento 
econômico de um país, assim como de seu avanço tecnológico. Estas 
possuem grande capacidade criadora e de geração de recursos, num 
contexto onde o bem-estar comum depende cada vez mais de uma ação 
cooperativa e integrada de todos os setores da economia e que faz parte de 
um processo de desenvolvimento que tem por objetivo a preservação do meio 
ambiente e a promoção dos direitos humanos.  
  

 

Gráfico 10 - Os superiores estão sempre abertos a novas ideias 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 10 - Os superiores estão sempre abertos a novas ideias 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 2 

02- Regular 5 

03- Bom 31 

04- Muito bom 15 

05- Excelente 19 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 As respostas desta questão indicam que 43% dos colaboradores acham bom o 

modo com que seus superiores estão abertos a novas ideias, 26% acham excelente, 

com um resultado de 21% para ótimo, 7% regular, e 3% acham ruim, que suas ideias 

e sugestões podem não ser bem recebidas. 

 As organizações da era do conhecimento, era da modernidade que é 

representada pelo cérebro costumam focalizar na versatilidade e no cliente, destacar 

as sugestões e habilidades dos colaboradores na tomada de decisões. Prezam pela 

abolição do despedaçamento, se preocupam com o meio ambiente e enfocam no valor 

da produção e de seus serviços. Encorajam seus colaboradores a dividir suas ideias 

e sugestões para novos projetos (PENTEADO, 2010). 

 Penteado, ainda descreve: 

 

[...] a criatividade dos funcionários na economia do conhecimento é um dos 
itens mais importantes e significativos para a sustentabilidade e 
competitividade organizacional. Portanto, a interação entre os funcionários 
deve ser incentivada, formando um clima de compartilhamento de ideias, 
habilidades e conhecimentos. Segundo o autor, a criatividade tem muitos 
sinônimos, pensamento criativo, pensamento divergente, originalidade, 
imaginação, ideias, entre outros. Porém, na prática, todos são considerados 
como uma qualidade de observação que dá origem a alguma coisa concreta 
(CHEN apud PENTEADO, 2010, p.32). 
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Gráfico 11 - Líderes e Supervisores/ Capacidade de Coordenar as pessoas e 

distribuir tarefas 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 11 - Líderes e Supervisores/ Capacidade de Coordenar as pessoas e 

distribuir tarefas 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 4 

02- Regular 10 

03- Bom 25 

04- Muito bom 17 

05- Excelente 16 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Quanto a capacidade de os líderes coordenarem as pessoas e distribuírem as 

tarefas, 35% acham boa a forma com que os fazem, 24% responderam que é bom, 

22% acham excelente, 14% regular e 5% acham ruim a forma que deles coordenarem 

as pessoas e distribuírem as tarefas 

“A capacidade de liderar não está presente em todas as pessoas, e pode 

resultar no sucesso ou fracasso de uma organização, pois está baseada no sentido 

de influenciar pessoas e dar direção a elas” (BARONI; NICOLETI, 2007, p.06). 

 A liderança tem um papel fundamental dentro da organização, a maneira 

como irá distribuir as tarefas e coordenar as pessoas denotará na produtividade dos 
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colaboradores. Entre as principais funções de um líder, estão: esquematizar, 

coordenar, preparar, e sobretudo, dominar execução das funções da organização 

(SILVA; MARTINEZ; BAGRICHEVSKY, 2015). 

“Se os líderes souberem dialogar eficazmente com suas equipes, a 

comunicação será um instrumento útil de trabalho para garantir a compreensão dos 

objetivos e perfeita integração do colaborador à sua rotina profissional” (CORRÊA; 

SILVA, 2014, p.07). 

 

Gráfico 12 - A direção e Supervisores estão preocupados com o bom 

relacionamento do grupo 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 12 - A direção e Supervisores estão preocupados com o bom 

relacionamento do grupo 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 6 

03- Bom 24 

04- Muito bom 25 

05- Excelente 16 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 O modo com que a direção e supervisores estão preocupados com o bom 

relacionamento do grupo é muito bom para 35% dos colaboradores que responderam 
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o questionário, bom na opinião de 33%, excelente para 22%, regular para 8% e uma 

minoria de 2% acham que é ruim. 

 Os superiores são fundamentais para o desenvolvimento e o engajamento dos 

grupos e seus efeitos. Quando a organização colabora para o bom funcionamento do 

grupo os resultados aparecem ligeiramente (DEMETRIO, 2013). 

 A autora ainda descreve que: 

 

Os líderes precisam criar um ambiente de calma, confiança, cooperação e 
compreensão mútua. A comunicação interna é um fator estratégico para o 
sucesso das organizações, porque influi no clima organizacional que direta 
e/ou indiretamente, interfere no desenvolvimento das pessoas e na maneira 
das pessoas se relacionarem também (DEMETRIO, 2013, p.03). 

 

Com base em Oliveira e Passos (2013), um relacionamento interpessoal 

agradável é um dos motivos que interferem para a eficácia no desenvolvimento 

produtivo. Quando se tem um grupo que trabalha em conjunto para alcançar o mesmo 

objetivo, consegue-se atingir com êxito e competência aquilo que foi solicitado pelo 

seu líder. 

 

Gráfico 13 - Existe um sentimento de equipe no setor/empresa 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 13 - Existe um sentimento de equipe no setor/empresa 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 3 
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02- Regular 11 

03- Bom 21 

04- Muito bom 22 

05- Excelente 25 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Questionados sobre o sentimento de equipe no setor/empresa, 31% dos 

colaboradores opinaram ser muito bom, 29% responderam ser bom, 21% excelente, 

15% regular, e apenas 4% responderam que acham ruim. 

Para um bom trabalho em equipe é necessário que os membros do grupo 

percebam as qualidades de cada indivíduo e sejam capazes de vincular as ações 

desenvolvidas por cada membro, sendo assim cada uma valorizada da sua maneira, 

com a pretensão de que um respeite o outro, tornando assim agradáveis os afazeres 

em comum do grupo (FRANCISCHIN; CHINELLATO, 2008). 

 Faria (2006, p.61), descreve que: 

 

Uma das coisas que se busca alcançar com o trabalho em equipe é a 
produtividade retratada pelo alcance das estratégias organizacionais. 
Portanto, é essencial que a equipe funcione plenamente, que ela seja efetiva, 
isto é, que apresente os resultados nos padrões de qualidade, quantidade e 
prazo desejados pela organização. 

 

Gráfico 14 - A divulgação das informações faladas e nos murais são satisfatórias 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 14 - A divulgação das informações faladas e nos murais são satisfatórias 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 3 

02- Regular 4 

03- Bom 23 

04- Muito bom 22 

05- Excelente 20 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Com relação sobre a divulgação das informações faladas e postas nos murais, 

32% dos colaboradores que responderam essa pesquisa opinaram que é bom, 31% 

que é muito bom, 28% acham excelente, sendo assim satisfatórias, 5% acham regular 

e 4% responderam como sendo ruim. 

As organizações precisam saber lidar com as informações, tanto internas como 

externas. Uma informação formada adequadamente se torna uma sólida qualidade de 

planejamento, contudo estas informações devem se preocupar com o que o receptor 

identificará dela, para assim conseguir passar de maneira adequada o que a 

informação se propõe (FERREIRA; PERUCCHI, 2011). 

 

A motivação é peça chave para que os colaboradores trabalhem em prol dos 
objetivos da organização, é possível chegar ao elemento motivador através 
das propostas do marketing interno também conhecido como endomarketing, 
ações desenvolvidas pela empresa que permite os funcionários independente 
do cargo ter conhecimento dos planos, projetos e cultura da empresa que 
encontra-se inserido, este é um projeto que visa criar uma relação de 
credibilidade entre empresa e funcionário com a finalidade de alcançar e 
suprir os desejos do público externo, para BRUM ( 2003, p. 39 ) o marketing 
interno “ [...] é a percepção do funcionário sobre a empresa e seus processos 
de gestão” (OLIVEIRA; PASSOS, 2013, p.39). 
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Gráfico 15 - Você já foi elogiado ou incentivado 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 15 - Você já foi elogiado ou incentivado 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 3 

02- Regular 12 

03- Bom 17 

04- Muito bom 17 

05- Excelente 23 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Dos colaboradores que responderam ao questionário 32% acham que é 

excelente o modo com que já foram elogiados e incentivados, 24% acham muito bom, 

23% acham bom, 17% responderam como sendo regular e 4% disseram ser ruim, 

entendendo assim que essa minoria pode não se sentir incentivada ou também não 

recebeu elogios de seus superiores. 

Faz parte do papel da liderança incentivar seus liderados, gerar estímulo e 

exemplos para que essas pessoas procurem desempenhar suas funções como algo 

entusiasmante e prazeroso, mas não como uma obrigação (SILVA; MARTINEZ; 

BAGRICHEVSKY, 2015). 

“As pessoas podem ter resultados mais gratificantes, ou não em suas metas e 

objetivos pessoais, à medida que se sentirem mais motivadas, capazes e tiverem 
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condições em seu ambiente para atingir as suas expectativas” (TADEUCCI, 2011, p. 

18). 

 

Gráfico 16 - Traz sugestões/ideias para melhor desenvolver seu trabalho 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 16:  

Tabela 16 - Traz sugestões/ideias para melhor desenvolver seu trabalho 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 9 

03- Bom 22 

04- Muito bom 27 

05- Excelente 14 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Para 38% dos respondentes consideram muito bom a frequência com que 

trazem sugestões e ideias para melhor desenvolver seu trabalho, 31% disseram que 

é bom, 19% responderam que acham excelente, 12% que regularmente, e ninguém 

respondeu como ruim. 

Para um bom desenvolvimento a empresa precisa ficar atenta a escala das 

necessidades dos colaboradores, aspirando para que estes sejam ousados e tenham 

coragem de trazer mudanças, que sejam capazes de trazer diferentes atitudes para 
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fazer uma coisa que já vem sendo feita de uma determinada maneira, procurando 

propor benefícios, trazer novas ideias (FREITAS apud HOFFMAN, 2005). 

A organização deve ser capaz de aceitar determinadas recomendações e 

também reclamações de seus colaboradores por intermédio dos recursos humanos, 

para que desta maneira possa dar uma atenção e ser corrigido os inconvenientes 

necessários para a satisfação dos mesmos e assim conseguir manter um clima 

organizacional favorável (LUZ apud CINELLI, 2008). 

  

Gráfico 17 - Recebeu treinamento em sua função 

 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 17 - Recebeu treinamento em sua função 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 7 

03- Bom 19 

04- Muito bom 15 

05- Excelente 30 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Um percentual expressivo de colaboradores, 42% afirmaram que foi excelente 

a técnica que receberam o treinamento em sua função, 26% concordaram em ser 

bom, 21% acham que foi muito bom, 10% regular, e uma minoria de 1% disse que foi 

ruim. 
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As pessoas são recursos fundamentais para uma empresa, e para planejar um 

ambiente adequado às mudanças e inovações decorrentes, elas necessitam estarem 

munidas de treinamentos. As organizações precisam de pessoas competentes, 

organizadas, dinâmicas, despachadas e que assumam os desafios deste mundo 

competitivo das organizações (GIL, 2014). 

 

O ambiente dinâmico das organizações requer o desenvolvimento de ações 
voltadas à constante capacitação das pessoas, com vista em torná-las mais 
eficazes naquilo que fazem.  Tanto é que, com frequência cada vez maior, as 
empresas vêm desenvolvendo programas de formação, treinamento e 
desenvolvimento de pessoas, a ponto de muitas empresas decidirem-se pela 
instalação não apenas de centros de treinamento e desenvolvimento, mas 
até mesmo de centros educacionais e universidades corporativas (GIL, 2014, 
p.118). 

 

Gráfico 18 - Como é seu desempenho no trabalho 

 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 18 - Como é seu desempenho no trabalho 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 1 

03- Bom 16 

04- Muito bom 27 

05- Excelente 28 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Dentre os colaboradores pesquisados, 39% acreditam que seu desempenho 

no trabalho é excelente, 38% opinaram ser muito bom, 22% bom, 1% regular e 

ninguém acha ser ruim. 

 

As ações que configuram o desempenho podem ser mensuradas em termos 
de seu grau de proficiência ou nível de contribuição em relação àqueles 
objetivos, e é normalmente neste ponto que se centram a grande maioria de 
estudos sobre desempenho [...] (BENDASSOLI, 2012, p.172). 

 

O desempenho refere-se ao trabalho, ao procedimento da formação de 

produtos e mão de obra.  O exercício dos colaboradores no trabalho contribui para o 

desenvolvimento de resultados, que por sua vez cooperam para que a organização 

alcance seus objetivos e assim possa gerar valor (BORGES; MOURÃO, 2013). 

 

Gráfico 19 - Leva a sério o trabalho que desempenha 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 19 - Leva a sério o trabalho que desempenha 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 0 

03- Bom 7 

04- Muito bom 21 

05- Excelente 44 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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 É possível identificar através do gráfico 19 que mais da metade dos 

colaboradores que responderam ao questionário, com uma porcentagem de 61% 

opinaram que acham excelente a maneira com que levam a sério o trabalho que 

desempenham, 29% acham muito bom, 10% bom e ninguém respondeu como sendo 

regular ou ruim. 

  Freitas apud Hoffman (2005, p. 341), detalha: 

 

[...] não basta assinar um contrato para ter funcionários que trabalhem 
corretamente, é preciso satisfazer sua escala de necessidades no ambiente 
de trabalho, principalmente as de relacionamento humano, tratamento 
adequado, reconhecimento e recompensa. Nesta relação de troca, espera-se 
que o funcionário que trabalhe corretamente seja eficiente, siga 
procedimentos eficazes e inove quando necessário. 

 

Bastos (1998), compreende que três amplos agrupamentos de práticas 

organizacionais possuem um posicionamento que visa procurar a qualidade e, 

consequentemente, incitar o comprometimento com a empresa:  

· O primeiro possui o envolvimento dos produtos originados pelos processos de 

seleção. A relevância imposta a dimensões particulares não atingidas através 

da capacitação técnica prioriza habilidades interpessoais, bem como 

características de personalidade, sendo essas fundamentais para trabalhar em 

equipe e capazes de potencializar o comprometimento dos funcionários com a 

missão da organização.  

· O segundo agrupamento que dá suporte ao comprometimento são conhecidas 

como as ações de treinamento e de qualificação para desempenhar o trabalho, 

sendo alvo de grande destaque na instituição. Possuindo como meta atingir 2% 

da carga horária designada para o trabalho em treinamentos. Objetivando com 

isso, a qualidade e o envolvimento dos funcionários com a organização.  

· O terceiro agrupamento que tem como meta tornar mais fortes o vínculo dos 

funcionários com a empresa é conhecido como a política de reconhecimento e 

recompensas, promovendo o empenho pelo sentimento de que existem trocas 

justas entre indivíduo e organização. 
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Gráfico 20 - Conhece os objetivos e metas do seu trabalho/setor 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 20 - Conhece os objetivos e metas do seu trabalho/setor 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 1 

03- Bom 7 

04- Muito bom 30 

05- Excelente 34 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

  

 A grande maioria dos colaboradores, 47% responderam ser excelente a 

percepção que possuem em relação aos objetivos e metas do seu setor, 42% acham 

muito bom, 10% percebem como bom, 1% para regular e ninguém respondeu como 

sendo ruim. 

“Funcionários bem informados geralmente são funcionários satisfeitos.  São 

trabalhadores melhores, mais produtivos, que obtêm mais de seu trabalho e fazem 

mais pela organização” (LATTIMORE et al., 2012, p.205). 

 

Seja através da comunicação verbal ou não verbal, a informação é 
indispensável aos funcionários de uma empresa como base para atingir 
metas. É através da informação que se pode detectar áreas problemáticas 
capazes de impedir a consecução de objetivos. É também, por meio dela que 
são avaliados desempenhos individuais e/ou coletivos. E ainda, só através 
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de informações torna-se possível fazer ajustamentos necessários para que a 
eficiência no trabalho seja alcançada (DE MELO, 2006, p.6).  

 

Gráfico 21 - Exige Qualidade no seu trabalho 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 21 - Exige Qualidade no seu trabalho 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 1 

03- Bom 15 

04- Muito bom 21 

05- Excelente 35 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

  

 Baseado nas respostas dos questionários e como mostra o gráfico 21, 49% dos 

colaboradores acham excelente o método com que exigem qualidade em seu 

trabalho, 29% acham muito bom, 21% concordaram que é bom, 1% respondeu como 

sendo regular e ninguém acha que é ruim. 

 

[...] A preocupação é garantir qualidade em cada atividade realizada no 
processo de produção e evitar erros, de modo a produzir certo da primeira 
vez e até eliminar a necessidade de inspeções, as quais perdem sentido 
quando cada etapa entrega resultados sem defeitos para a etapa seguinte e 
se implanta um processo explícito para melhorar sistematicamente os 
processos, de modo a sempre aumentar a qualidade no processo (OLIVEIRA, 
2003, p.93). 
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Para agregar a qualidade na organização é importante que os funcionários 

recebam um treinamento adequado em direção de um bom desenvolvimento 

produtivo, a fim de que isso ocorra os colaboradores necessitam participar 

progressivamente das mudanças e também estar cientes do que fazer e de que 

maneira o procedimento será realizado (FILLIETAZ, 2006). 

Os funcionários devem ser treinados para garantirem a qualidade dos 
processos que estes participam, se preocupando com a qualidade tanto 
quanto a empresa. Os funcionários devem estar preparados para lidar com 
os tipos de falhas que podem ocorrer no processo (FILLIETAZ, 2006, p.100). 
 

Gráfico 22 - Recebe e envia para a fase seguinte Produtos com Qualidade 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 22 - Recebe e envia para a fase seguinte produtos com Qualidade 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 2 

02- Regular 6 

03- Bom 19 

04- Muito bom 23 

05- Excelente 22 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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 Quanto a percepção dos funcionários com relação a qualidade dos produtos 

que recebe e envia para a fase seguinte, 39% dos colaboradores avaliaram como 

muito bom, 32% como excelente, 22% como bom, 4% como regular e 3% disseram 

ser ruim. 

 

Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 
forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 
necessidades do cliente. Portanto, em outros termos pode-se dizer: projeto 
perfeito, sem defeitos, baixo custo, segurança do cliente, entrega no prazo 
certo no local certo e na quantidade certa (CAMPOS, 1992, p.01). 

 

“Juran define Qualidade como adequação ao uso.  Esta definição pode ser 

aplicada para tipo de organização seja de manufatura, de serviço, com ou sem fins 

lucrativos. A qualidade é avaliada pelo usuário ou cliente” (CARVALHO et al, 2012, 

p.05). 

 A autora ainda cita que Juran acredita que a maioria das dificuldades 

envolvendo a qualidade nas organizações é gerada por seus diretores e não por seus 

funcionários, pois o erro inicia ainda no seu processo de planejamento (CARVALHO 

et al, 2012).    

 

Gráfico 23 - As condições de segurança do trabalho são adequadas (iluminação, 

ruídos, EPI’s etc). 

  Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 23 - As condições de segurança do trabalho são adequadas (iluminação, 

ruídos, EPI’s etc). 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 2 

02- Regular 6 

03- Bom 19 

04- Muito bom 23 

05- Excelente 22 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 A partir dos levantamentos do gráfico 23, podemos perceber que a maioria dos 

colaboradores estão satisfeitos com as condições de segurança do trabalho, 32% 

respondeu que as condições são muito boas, 31% concordaram que são excelentes, 

26% respondeu como sendo bom, 8% como regular e apenas 3% respondeu como 

sendo ruim, nesta questão um funcionário justificou que a sirene faz muito barulho. 

 

As empresas que não proporcionam ambientes de trabalho saudáveis não 
apenas deixam os trabalhadores, suas famílias e a população expostos a 
riscos e sofrimento humano desnecessários. Mas também, estas empresas e 
suas lideranças podem se tornar envolvidos em litígios onerosos em relação 
às leis trabalhistas nacionais ou internacionais (OMS, 2010 p.10).  
 

Quando a empresa dispõe de um ambiente de trabalho agradável, resulta na 

melhora do relacionamento interpessoal, apresenta uma evolução na produção, assim 

como uma redução nos acidentes, doenças, nas faltas e também na entrada e saída 

de pessoal da organização (CHIAVENATO, 2010). 
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Gráfico 24 - Como é seu relacionamento com o seu líder 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 24 - Como é seu relacionamento com o seu líder 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 0 

03- Bom 15 

04- Muito bom 29 

05- Excelente 27 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

  

 A respeito do relacionamento com a liderança, a maioria dos colaboradores, 

com 40% das respostas, disseram ser muito bom, 38% respondeu como sendo 

excelente, 21% bom, 1% respondeu como ruim e ninguém respondeu regular, de 

forma geral podemos afirmar que os colaboradores estão satisfeitos com seu 

relacionamento com a liderança. 

No pensamento de e Silva (2014, p.7): 

 

A comunicação está diretamente atrelada à essência da liderança e da gestão 
empresarial, pois sua aplicabilidade está vinculada ao relacionamento 
interpessoal no qual, que mediante o processo comunicativo, os líderes 
inspiram seus colaboradores na prestação de seus serviços organizacionais, 
além de se comprometerem na conquista dos objetivos e metas almejados e 
traçados pela empresa. Logo, a comunicação é um instrumento estratégico 
para o exercício da liderança. 
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Uma das qualidades que um líder deve possuir é manter um bom 

relacionamento interpessoal com seus colaboradores, a fim de proporcionar um 

ambiente organizacional equilibrado e harmônico, que possibilite um trabalho 

interativo, com dedicação em conjunto com a eficiência e a união (CASTILHO, 2010). 

 

Gráfico 25 - Como é seu relacionamento com o supervisor do setor 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 25 - Como é seu relacionamento com o supervisor do setor 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 1 

03- Bom 16 

04- Muito bom 29 

05- Excelente 26 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

O resultado do gráfico aponta que os colaboradores estão satisfeitos a respeito 

da convivência entre colaborador e supervisor, 40% dos colaboradores acham esse 

relacionamento muito bom, 36% responderam como sendo excelente, 22% como 

bom, 2% para regular e ninguém respondeu como sendo ruim. 

 Silva et al, apud Kohn (2014, p.8), descreve: 
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[...] o relacionamento interpessoal está diretamente ligado com a motivação 
que se caracteriza como uma ferramenta indispensável para as 
organizações, pois serve para diagnosticar o nível motivacional das pessoas, 
apresentando os fatores e aspectos que elas levam em consideração para 
estar ou não motivados, isto quer dizer que nem todas as pessoas estão 
dispostas a desempenhar as mesmas funções da mesma maneira, isso 
porque existem razões diversas que as motivam. 
 

 
Um bom líder necessita ter conhecimento para entender os outros indivíduos e 

relacionar-se com estes, num trabalho mútuo, dentro da coerência de buscar a 

motivação do relacionamento interpessoal. Os grupos que trabalham em conjunto 

necessitam imprescindivelmente se relacionar de maneira eficaz com base na junção, 

no conhecimento e das experiências que podem ser divididas. Este líder deve agir de 

forma a priorizar os bons sentimentos entre ele e os colaboradores, de modo 

construtivo, mantendo sempre um bom ambiente de trabalho (CASTILHO, 2010). 

 

Gráfico 26 - Como é seu relacionamento com a direção da empresa 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 26 - Como é seu relacionamento com a direção da empresa 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 2 

03- Bom 15 

04- Muito bom 28 
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05- Excelente 27 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Analisando o gráfico que representa o relacionamento que o colaborador tem 

com a direção da empresa, é possível notar um coeficiente alto de satisfação dos 

colaboradores com estes, com a soma de 97% de aceitação, destes, 39% respondeu 

como sendo muito bom, 37% excelente, 21% como bom. Uma minoria de apenas 3% 

respondeu como sendo regular e nenhuma pessoa para ruim. 

Podemos compreender, com base em Corrêa e Silva (2014, p.04), que: 

 

É primordial o enfoque no diálogo, que uma vez conferido entre o colaborador 
e o gestor poderá trazer uma clareza àquele, em relação ao seu 
posicionamento dentro da empresa, no que tange à coerência com suas 
expectativas pessoais e profissionais, bem como a ratificação da importância 
do seu trabalho dentro da organização. 
 

 É importante para a organização que seus gestores interajam e tenham 

conhecimento a respeito de como está os relacionamentos interpessoais dentro da 

organização, desta maneira, Cardozo e Silva destacam: 

 

Conhecer pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o modo 
como esses processos interagem entre si, passou a ser uma exigência 
essencial de qualquer gestor que almeje sucesso no mundo dos negócios e 
das organizações” (QUADROS; TREVISAN, apud CARDOZO; SILVA, 2014, 
P.25). 

 

Gráfico 27 - Como é seu relacionamento com os colegas de trabalho 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 27 - Como é seu relacionamento com os colegas de trabalho 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 3 

03- Bom 14 

04- Muito bom 24 

05- Excelente 31 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Os relacionamentos interpessoais dentro das organizações são de grande 

importância, tratando-se de que estes fazem parte das necessidades dos 

colaboradores, eles precisam ter uma troca da comunicação um com o outro para 

terem uma boa qualidade emocional, desta forma a organização também ganha, pois 

também é de seu interesse que os colaboradores estejam bem com suas emoções 

(LEITÃO et al, apud CARDOZO; SILVA, 2014). 

 É possível identificar no gráfico 27 que dentre os colaboradores que 

responderam ao questionário 43% avalia como excelente o seu relacionamento com 

os colegas de trabalho, 33% como muito bom, 20% responderam como sendo bom, 

4% para regular e ninguém respondeu como ruim. Nesse sentido podemos ressaltar 

que os colaboradores de um modo geral estão satisfeitos com o relacionamento com 

seus colegas de trabalho.  

 Tal resultado vem de encontro com ao assunto exposto por Cardozo e Silva: 

 

O trabalho é fator primordial na vida de todo ser humano, a psicologia 
organizacional evidencia o relacionamento interpessoal como uma das 
principais características para o sucesso da organização. Sem pessoas, não 
há produtividade, não existe empresas, ou seja, sempre existirá a relação 
homem e trabalho. “As pessoas são a vantagem competitiva das empresas e 
o bem-estar no ambiente de trabalho resulta em produtividade e resultados” 
(BRONDANI apud CARDOZO; SILVA, 2014, P.26). 
 

As relações interpessoais no contexto de trabalho são determinadas por meio 

da comunicação no convívio com os integrantes do grupo a que pertencem, 

ocasionando laços, geralmente relacionados a um objetivo em comum, traçados em 

ações e comunicações harmoniosas que são representadas pela agilidade, 

envolvimento, motivação, recompensas e parcialidade (WAGNER et al, 2009). 
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Gráfico 28 - Gosta do que faz 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 28 - Gosta do que faz 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 5 

03- Bom 10 

04- Muito bom 20 

05- Excelente 37 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Com relação a apreciação do colaborador com sua função, mais da metade 

dos colaboradores, 51% acha excelente sua função, 28% responderam como muito 

bom, 14% avaliaram como sendo bom, 7% regular e ninguém respondeu achar ruim. 

 

Rahman e Sen (1987), em estudo referente aos efeitos da satisfação no 
trabalho sobre a saúde de empregados em trabalhos repetitivos, em 
Bangladesh, identificaram que funcionários altamente satisfeitos relataram 
níveis de saúde mental significativamente maiores e queixas de saúde 
mínimas, quando comparados com trabalhadores com baixa satisfação no 
trabalho (MARTINEZ; PARAGUAY, 2003, p.71). 
 

“A satisfação no trabalho exerce influência sobre o estado emocional do 

indivíduo, manifestando-se na forma de alegria decorrente da satisfação ou na forma 
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de sofrimento decorrente da insatisfação” (LOCKE apud MARTINEZ; PARAGUAY, 

2003, p.72). 

 

Gráfico 29 - A Empresa oferece boas instalações (espaço, mobiliário, higiene e 

limpeza) 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 29 - A Empresa oferece boas instalações (espaço, mobiliário, higiene e 

limpeza) 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 9 

03- Bom 15 

04- Muito bom 29 

05- Excelente 18 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

  

 Conforme os resultados obtidos com o gráfico 29, podemos destacar que 40% 

dos funcionários avaliaram como muito bom as instalações oferecidas pela empresa, 

25% como sendo excelente, 21% bom, 13% como regular e apenas 1% respondeu 

como sendo ruim o espaço oferecido pela empresa, para esta exceção o colaborador 

ressaltou nas sugestões que a empresa poderia conceder um espaço mais adequado 

para acomodar os funcionários no horário de almoço.   
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 Alguns colaboradores justificaram suas respostas: 

 “Coloquei como ruim porque falta um lugar adequado para descanso no horário 

de almoço, temos que sentar no chão ou em cima de pacotes de madeira”. 

“Falta uma sala mais ampla para ficarmos no intervalo do almoço”. 

 A Organização Mundial da Saúde (2010), destaca que um ambiente de trabalho 

que proporciona o bem-estar é aquele em que os trabalhadores e a gestão contribuem 

para um mecanismo de aperfeiçoamento progressivo, que favoreça a segurança e a 

saúde de todos os colaboradores e também para manter um bom ambiente de 

trabalho deve ser levado em consideração as decorrentes observações sobre os 

suportes das necessidades determinadas:   

• Questões de segurança e saúde no ambiente físico de trabalho;  

• Questões de segurança, saúde e bem-estar no ambiente psicossocial de trabalho, 

incluindo a organização do trabalho e cultura da organização; 

• Recursos para a saúde pessoal no ambiente de trabalho; e 

• Envolvimento da empresa na comunidade para melhorar a saúde dos trabalhadores, 

de suas famílias e outros membros da comunidade  

 

Gráfico 30 - Os benefícios são satisfatórios (alimentação e transporte gratuito, 

adiantamento salarial, convênios com médicos/dentista e laboratórios). 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 30 - Os benefícios são satisfatórios (alimentação e transporte gratuito, 

adiantamento salarial, convênios com médicos/dentista e laboratórios). 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 6 

03- Bom 21 

04- Muito bom 17 

05- Excelente 27 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

“Benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a 

título de pagamento adicional dos salários à totalidade ou a parte de seus funcionários” 

(CHIAVENATO, 2010, p.340). 

 Os benefícios são formados por um conjunto de vantagens que acrescentam 

no salário dos colaboradores. Além de serviços para a saúde, alimentação e 

transporte em alguns casos a empresa oferece casa, escola para os filhos, planos 

especiais de saúde e até seguro de vida. Contudo além do auxílio financeiro que os 

funcionários recebem com estes benefícios, são providos por facilidades que tem por 

objetivo auxiliar na correria do dia a dia dos mesmos (CHIAVENATO, 2010). 

Quanto aos benefícios oferecidos pela empresa, 38% dos colaboradores 

responderam ser excelente, 29% responderam como sendo bom, 24% muito bom, 8% 

responderam como sendo regular e apenas 1% respondeu achar ruim. 

Um colaborador justificou esta questão como: “Os benefícios são ótimos, mas estão 

deixando a desejar, pois tem dias que a comida está ruim e você é obrigado a comer 

porque sabe que a tarde é longa e não tem outra coisa”. 

Os benefícios no trabalho podem ser identificados como um dos fatores que 

causam a satisfação dos colaboradores relacionados ao ambiente laboral, podem ser 

relativos também a valorização e o respeito que a empresa tem com seus funcionários 

(MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 
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Gráfico 31 - Quando você entrou na Empresa, sentiu-se bem-vindo 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 31 - Quando você entrou na Empresa, sentiu-se bem-vindo 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 4 

03- Bom 15 

04- Muito bom 21 

05- Excelente 26 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Nesta questão pode-se avaliar que 44% dos colaboradores acharam excelente 

o modo com que foram recebidos quando entraram na empresa e sentiram-se bem-

vindos, 29% acharam muito bom, 21% bom, 6% acharam regular e ninguém 

respondeu ter achado ruim. 

Van Horn e cols. (2004) apresentaram como uma teoria relacionada ao bem-

estar no trabalho, seguindo um modelo de Warr (1987; 1994) para a saúde da mente 

e o princípio de Riff (1989) apud Paschoal e Tamayo (2008), a respeito do bem-estar 

geral. Estes autores têm em base a pressuposição de que o bem-estar no local de 

trabalho constitui-se da consideração otimista dos atributos diversos do trabalho e que 

englobam os fatores de motivação, comportamento, cognição, afetos, orgânicos e 

psíquicos. “Os autores propuseram cinco dimensões para a compreensão do 

01- RUIM

0%

02- REGULAR

6%

03- BOM

21%

04- MUITO 

BOM

29%

05- EXCELENTE

44%



89 
 

construto: dimensão afetiva, bem-estar profissional, bem-estar social, cansaço 

cognitivo e dimensão psicossomática” (HORN; WARR; RIFF apud PASCHOAL; 

TAMAYO, 2004, p.14). 

 

Diante do contexto trabalhista, as relações interpessoais consistem em 
processos que estabelecem como premissa a mutualidade, ou seja, o 
convívio e as trocas humanas. Estes relacionamentos influenciam no 
cotidiano, através da formação de relações harmoniosas que propiciam o 
aprimoramento das pessoas ou, relações desfavoráveis, tensas, dificultando 
o desenvolvimento e a realização das atividades na equipe (WAGNER et al, 
2009, p.108). 
 

Gráfico 32 - Você acredita no seu crescimento dentro da Empresa 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 32 - Você acredita no seu crescimento dentro da Empresa 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 2 

02- Regular 6 

03- Bom 17 

04- Muito bom 21 

05- Excelente 26 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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 Questionados sobre o crescimento individual de cada colaborador dentro da 

empresa, obtemos 36% dos resultados avaliados como excelente, 29% como sendo 

muito bom, 24% bom, 8% regular e 3% disseram achar ruim. 

 Um colaborador acrescentou: “A empresa é boa e tenho esperança de grandes 

melhorias para os funcionários”. 

Teixeira e França descrevem que: 

 

Todo trabalhador, ao ingressar profissionalmente em uma instituição, busca, 
supostamente, a satisfação de suas necessidades de realização pessoal 
tanto quanto de realização profissional, e o alcance desses objetivos está 
atrelado diretamente à importância que a instituição dá à gestão de pessoas 
e ao alcance da eficácia de seus resultados. Assim, o bom desempenho de 
qualquer instituição é consequência de uma estratégia eficiente de 
desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados, ou dos bens 
produzidos, associada ao desenvolvimento eficiente das pessoas que 
colaboram com a instituição (TEIXEIRA; FRANÇA, 2013, p.02). 
 

 O crescimento e o progresso do funcionário dependem também das 

circunstâncias obtidas pela organização e as funções que sustentam a prematuridade 

dos funcionários criadas para acomodá-los ao trabalho, o que pode impedi-los de 

alcançarem seus objetivos e a satisfação no trabalho, e neste sentido torná-los 

frustrados. Desta forma, a empresa deve adotar algumas mudanças que se inseridas 

na empresa possam trazer a satisfação, saúde e crescimento dos colaboradores no 

âmbito organizacional (PÉREZ; RAMOS apud MARTINEZ; PARAGUAY, 2003). 

 

Gráfico 33 - Seu Nível de Felicidade com relação a Empresa 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 
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Tabela 33 - Seu Nível de Felicidade com relação a Empresa 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 0 

02- Regular 5 

03- Bom 2 

04- Muito bom 26 

05- Excelente 19 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 O gráfico acima demonstra o nível de felicidade dos colaboradores com relação 

a empresa, podemos destacar que 36% dos funcionários considera este nível como 

muito bom, 31% avalia como sendo bom, 26% como excelente, 7% regular e ninguém 

assinalou como sendo ruim. 

 Ao depararmos com o fato de que vivemos em um mundo onde passamos a 

maior parte do nosso tempo no trabalho, assuntos relacionados a felicidade no 

trabalho se tornam convenientes. Com isso as organizações precisam preocupar-se 

com ações que prezem seus colaboradores e ofereçam qualidades para a construção 

desta (BEIRIZ; TURETA; BALASSIANO, 2013). 

 

Para Aristóteles, a felicidade é alcançada através da virtude no homem ativo 
que age e age bem. Ela é construída por meio da aprendizagem e do 
adestramento e é a mais desejável de todas as coisas (PESSANHA, 1991). 
O estilo de vida moderno promove desafios diários como proteger-se da 
violência urbana, equilibrar as finanças, conseguir e manter o emprego. 
Desse modo, há necessidade do ser humano buscar hábitos que promovam 
a sua integridade física, emocional e social (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008), 
de maneira que ele seja capaz de alcançar sua felicidade (BEIRIZ; TURETA; 
BALASSIANO, 2013, p.02). 
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Gráfico 34 - Seu Nível de Felicidade com relação a sua vida 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Tabela 34 - Seu Nível de Felicidade com relação a sua vida 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 1 

02- Regular 1 

03- Bom 13 

04- Muito bom 27 

05- Excelente 30 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

 Para averiguar o nível de felicidade do colaborador com relação a sua vida e 

podermos associar ao nível de felicidade com relação a empresa temos o gráfico 34, 

que identifica que 42% dos colaboradores avaliam como excelente, 38% como muito 

bom, 18% avaliaram como sendo bom,1% regular e 1% ruim.  

Quando uma pessoa está se sentindo feliz, pode alcançar uma maior 

capacidade de rendimento das situações cotidianas. Porém o contrário pode não ser 

benéfico, pois a pessoa que mais tem um rendimento financeiro, nem sempre é que 

mais aproveita a felicidade. Contudo pode ser dito que ter mais dinheiro não quer dizer 

que será mais feliz (FERNANDES, 2015). 

 

Paludo e Koller (2007, p.15), citam os autores: 

Importantes contribuições têm sido feitas por Myers (2000), que descreve 
como as relações sociais favorecem a felicidade na vida dos indivíduos; 
Larson (2000) enfatiza as atividades voluntárias para o desenvolvimento das 
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pessoas e Winner (2000) indica o efeito positivo das famílias sobre o 
florescimento de talentos. Além desses, outros trabalhos têm enfatizado as 
relações saudáveis no ambiente de trabalho (Turner, Barling & Zacharatos, 
2002) que previnem os conhecidos riscos nele presentes, tais como o 
estresse e a depressão e, ao mesmo tempo, promovem o bem-estar 
psicológico e físico. 
 

Gráfico 35 - Acha seu salário satisfatório com relação a função que desempenha 

 
Fonte: (HAMESTER, 2016) 

  

Tabela 35 - Acha seu salário satisfatório com relação a função que desempenha 

Opção de resposta Nº de respostas 

01- Ruim 8 

02- Regular 26 

03- Bom 18 

04- Muito bom 13 

05- Excelente 7 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Matos; Matos e Almeida (2007, p.249), descrevem a respeito de recompensas: 

  

[...] as pessoas se comportam em função daquilo que recebem de 
recompensa ou reforço.  Portanto, é indispensável, no desenvolvimento do 
trabalho, procurar identificar se a organização possui um sistema adequado 
de recompensa que possibilite aos gerentes não só promover os empregados 
de excepcional rendimento, mas também estimular os menos dedicados.  
Este ponto é de fundamental importância, porque se a organização só possuir 
normas punitivas, ela não conseguirá motivar seus empregados. 
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O gráfico 35 evidencia a satisfação dos colaboradores com seu salário 

associado a função que desempenha, 36% dos colaboradores avaliaram esse fator 

como sendo regular, 25% acham bom, 18% responderam como muito bom, 10% 

acham excelente e 11% avaliaram como sendo ruim.  

Nesta questão alguns colaboradores justificaram sua resposta:  

“Não acho pelo fato de estar com 9 meses de empresa eu estou ganhando o 

mesmo salário de uma pessoa que começa a trabalhar hoje isso não é justo para 

mim”. 

“O salário, eu acho que pelas funções que desempenho eu mereço ganhar um 

aumento”. 

 Chiavenato (2010), expõe que todas as pessoas que trabalham esperam algum 

retorno, assim como quem contrata também espera uma retribuição. Estas pessoas 

dispõem de dedicação e esforço para atender os objetivos e metas da organização 

desde que possam contar com um resultado destas ações. O autor destaca ainda que 

o compromisso dos indivíduos com a organização dependerá do nível de 

correspondência que esta entidade compensará os mesmos, por isso a recompensa 

deve ser justa de maneira que aumente o compromisso das pessoas com os serviços 

da organização. 

 

2.3.1 Sugestões Para Manter um Clima Organizacional Favorável 

 

Os resultados da pesquisa, de modo geral, obtiveram um índice satisfatório, 

contudo alguns obtiveram um menor nível de satisfação apresentados pelos 

colaboradores, porém, nada que impeça um bom funcionamento da organização.     

Tendo em vista esse fato, no quadro abaixo será apresentado algumas 

sugestões que poderão auxiliar a melhorar ainda mais estas variáveis dentro da 

organização: 

 

Quadro 8 - Sugestões para melhorar algumas variáveis do clima organizacional 

Questões a serem 

melhoradas: 

  Sugestões: 
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Há quanto tempo 

você trabalha na 

empresa? 

 

· A empresa pode utilizar a entrevista de desligamento como 

um guia para encontrar os pontos pertinentes que auxiliam 

a evitar a saída de funcionários da organização. 

· Elaborar um método para realizar o recrutamento e a 

seleção de uma maneira que possa avaliar se o candidato 

a ser contratado pela organização se adequará ao cargo a 

ser preenchido.  

· Treinamentos para líderes e capacitação para a função a 

que se destina o funcionário que está sendo admitido pela 

organização. 

“Para a organização se manter saudável, o índice de 

entradas e saídas de recursos humanos deve se manter baixo, 

causando uma rotatividade puramente inerte, sem acarretar 

em grandes manutenções no sistema” (MARQUES,2001). 

Líderes e 

Supervisores/ 

Capacidade de 

Coordenar as 

pessoas e distribuir 

tarefas 

· Adotar um projeto com mais programas de treinamento 

para orientação de líderes e supervisores.   

“O treinamento das pessoas na organização deve ser 

uma atividade contínua, constante e ininterrupta. Mesmo 

quando as pessoas apresentam excelente desempenho, 

alguma orientação e melhoria das habilidades e competências 

sempre deve ser introduzida ou incentivada” (CHIAVENATO, 

2010, p.374). 

Existe um 

sentimento de 

equipe no 

setor/empresa 

 

· Transmitir aos colaboradores que eles podem contar com 

a liderança quando necessitarem, através da comunicação 

assertiva, esta, entretanto, deve agir de maneira a 

proporcionar um equilíbrio entre eles, tornando assim o 

relacionamento interpessoal agradável e sem conflitos. 

“O trabalho em equipe pode significar que as pessoas 

vão gostar ainda mais de trabalhar.  Todos nós gostamos de 

pertencer a alguma coisa e precisamos desse sentimento.  O 

trabalho em equipe satisfaz essa necessidade humana básica” 

(HARDINGHAM, 2000, p.20) 
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Você já foi elogiado 

ou incentivado 

 

· Impulsionar o processo de incentivos através dos líderes. 

· A equipe de líderes pode fazer com que os funcionários se 

sintam mais valorizados e com isso adquiram mais 

confiança, uma vez que o sentimento de valorização 

apresenta resultados positivos, levando assim a uma 

melhora para o ambiente organizacional.  

“Empregados motivados para realizar seu trabalho, tanto 

individualmente como em grupo, tendem a proporcionar 

melhores resultados. A motivação pode ser entendida como o 

principal combustível para a produtividade da empresa” (GIL, 

2014, p.2001). 

Acha seu salário 

satisfatório com 

relação a função que 

desempenha 

 

· Introduzir um projeto para a verificação de cargos e 

salários, podendo assim averiguar a necessidade de 

reorganizá-los.   

Os salários são definidos a partir de fatores internos e 

externos que estão associados e atuam no sentido de elevar 

ou abaixar o valor dos mesmos.  O conjunto destes fatores são 

levados em consideração para uma resolução relativa ao 

salário (CHIAVENATO,2010). 

Fonte: (HAMESTER, 2016) 

 

Abaixo, algumas sugestões apresentadas pelos colaboradores que 

responderam ao questionário: 

 

“Precisamos de ônibus para as horas extras, pois muita gente que gostaria de 

ficar não fica porque tem que estar indo de carona (pessoas casadas) ”. 

“Para melhorar o clima organizacional seria necessário diminuir a rotatividade 

que enfrentamos hoje”. 

“Arrumar o vazamento da água”. 

“Contratar mais pessoas qualificadas, pois tem gente fazendo dois serviços e 

podem ter certeza que um não vai sair bem feito”. 

“Acredito que a melhora nas refeições e na cesta básica ajudariam na motivação 

em grupo, a cesta básica oferecida pela empresa pode melhorar em quantidade bem 

significativa e isso irá contribuir em 100% na qualidade de vida dos Funcionários”. 
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“O almoço para o pessoal que saem às 11h tinha que estar ali quando nós 

saímos e não descansarmos, para depois comer correndo para voltar a trabalhar”. 

“Precisa ser melhorado as condições e proteções nas máquinas”. 

“Meu relacionamento com o chefe é bom só às vezes acho que ele deveria 

ouvir mais funcionário, também acho que nesse tempo que estou aqui merecia um 

aumento de salário”. 

“Ter 10 minutos que fossem para café, pois muito cedo não consigo comer”. 

“Diminuir os ruídos no setor do pré-corte”. 

“Acho que a empresa poderia investir mais na qualificação dos funcionários, 

pois os funcionários qualificados com treinamentos não terão que refazer serviços 

novamente, tem muitos que têm potencial para ajudar no crescimento da empresa”. 

“Fazer um refeitório maior arrumar bancos e lugares para descansar ao meio-

dia”. 

 “Na alimentação é muito ruim talvez se descontar um pouco de cada um fosse 

uma alimentação melhor, já que não tem hora de lanche e não dá para comer dentro 

da fábrica”. 

“Podem melhorar mais o almoço, até se for o caso cobrar uma taxa pelo 

mesmo”. 

“Melhorias na qualidade da alimentação sou a favor de cobrarem uma taxa de 

alimentação para uma boa refeição”. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo investigar a situação do clima 

organizacional no âmbito de trabalho de uma empresa madeireira do município de 

Caçador-SC. Pois a preocupação com o clima organizacional e com a satisfação dos 

colaboradores nas organizações se tornou peça chave das atuais administrações, os 

desafios para os trabalhadores brasileiros tiveram um aumento nos últimos tempos, o 

país enfrenta uma crise, o que pode afetar o estado temperamental dos indivíduos 

que trabalham em uma organização.  

A pesquisa de clima organizacional tem o intuito de oferecer resultado a ambas 

as partes, de um lado a empresa que toma conhecimento sobre a perspectiva que os 

colaboradores têm sobre o meio de trabalho, de outro lado os colaboradores, quais 

serão ouvidos para uma melhoria de suas necessidades na organização, onde 

passam uma grande parte de suas vidas. Um campo de trabalho agradável é 

primordial para o bom funcionamento de uma organização. 

Através da pesquisa aplicada para os colaboradores da organização, foi 

possível avaliar a satisfação dos fatores correspondentes à imagem da empresa, 

administração da empresa, reconhecimento e participação, consciência da qualidade 

e segurança, relacionamento interpessoal na organização e motivação e felicidade, 

as repercussões foram exibidas na apresentação, análise e resultados com um 

embasamento bibliográfico relacionado a cada item.     

A partir da análise dos resultados percebeu-se que o nível geral de satisfação 

dos colaboradores com a organização ficou entre muito bom e excelente com a 

maioria das respostas para estes determinados quesitos. Uma das questões que se 

destacou para um resultado excelente é sobre o crescimento da empresa, a maioria 

dos colaboradores com 54% dos resultados acreditam que a empresa tem um grande 

potencial de crescimento, da mesma forma que a questão sobre a confiabilidade da 

empresa se sobressaiu, com um maior resultado para excelente.   

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que averiguar o clima 

organizacional se mostra progressivamente importante em direção as organizações, 

é preciso buscar um ambiente positivo incorporado à empresa, onde colaboradores 

encontrem condições favoráveis, as quais possibilitem trabalhar de forma mais 

eficiente e que se sintam mais realizados. 
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Em conformidade com a importância deste trabalho, concluiu-se que foi de total 

valia para o desenvolvimento acadêmico, acrescentando significativamente na 

formação do estudante, através do amplo conhecimento proporcionado pelas buscas 

bibliográficas e a pesquisa realizada, sendo possível assim concretizar os objetivos 

propostos, agregando o conhecimento teórico com o prático, também de grande 

importância para a empresa que foi beneficiada com os resultados da pesquisa 

desenvolvida. 

Atendendo a amplitude do tema abordado, e a importância que tem para as 

organizações, faz-se necessário que esta pesquisa seja adotada constantemente, por 

essa empresa e as demais, com o interesse de perceber as mudanças ocasionadas, 

desenvolvendo assim novas sugestões e novos focos para a melhoria do clima, 

mantendo sempre um ambiente organizacional benevolente à organização e seus 

colaboradores. As pesquisas acerca desse tema são extensas, portanto, não 

terminam nesse trabalho. 
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