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RESUMO  
 

O comportamento humano e os aspectos que influenciam na dinâmica organizacional têm sido alvos 
constantes de estudiosos do assunto, e uma preocupação crescente das organizações. Uma 
organização que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição 
dos envolvidos a manterem um clima de colaboração, comprometimento e relações saudáveis, pode 
promover imensamente a motivação e a satisfação das pessoas com o trabalho. O estudo teve como 
objetivo fazer uma análise do nível de satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho, 
relacionados ao clima organizacional. Baseado nisto, optou-se por analisar o nível do clima entre os 
colaboradores. A pesquisa de campo foi realizada com colaboradores de uma empresa de mineração 
no município de Ariquemes-Rondônia. Os dados revelados evidenciaram que os colaboradores se 
sentem responsáveis por ajudar a melhorar o clima no ambiente de trabalho, e isso acontece em 
virtude de as condições de trabalho ser satisfatória. 
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ABSTRACT  
 
Human behavior and the aspects that influence organizational dynamics have been constant targets 
of scholars of the subject, and a growing concern of organizations. An organization that has a 
favorable work environment, where it is a predisposition of those involved to maintain a climate of 
collaboration, commitment and healthy relationships, can greatly promote the motivation and 
satisfaction of people with work. The study aimed to make an analysis of the level of employee 
satisfaction in the work environment, related to the organizational climate. Based on this, we chose to 
analyze the level of climate among employees. The field research was carried out with employees of a 
mining company in the municipality of Ariquemes-Rondônia. The data revealed showed that 
employees feel responsible for helping to improve the climate in the work environment, and this is 
because working conditions are satisfactory. 
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INTRODUÇÃO  
 

O mundo do trabalho tem passado por profundas transformações e as 

temáticas como a globalização, flexibilização, competitividade e novas formas de 

organização do trabalho têm lugar garantido nas análises daqueles que atuam ou 

estudam as organizações. Tais transformações geram um ambiente complexo, 

marcado pelos avanços tecnológicos e científicos, mudança de conceitos, de valores 

e quebra de paradigmas que norteiam todos os segmentos da sociedade. 

Muito se fala em capital humano nas empresas, porém, nem sempre se 

analisa a real importância que o indivíduo possui nas organizações de trabalho. São 

as pessoas, a fonte criadora e o elemento crítico no processo de construção e 

crescimento organizacional. Atualmente já existe um consenso que o grande 

diferencial das empresas está intimamente relacionado ao clima percebido no 

ambiente de trabalho. 

O clima organizacional é uma variável que interfere diretamente na 

produtividade das pessoas nas organizações, pois o grau de salubridade dela 

depende diretamente de sua atmosfera psicológica. Dessa forma, um ambiente 

favorável, onde se encontra um clima de colaboração, comprometimento e 

relacionamentos saudáveis, é condição fundamental para que as pessoas se sintam 

mais satisfeitas e motivadas com o trabalho que realizam. 

Em suma, o estudo teve como objetivo fazer uma análise do nível de 

satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho, relacionados ao clima 

organizacional. Teve como proposta descrever de como o clima organizacional 

influencia nas relações de trabalho. A pesquisa de campo se realizou com os 

colaboradores de uma empresa de mineração. Os principais resultados 

evidenciaram que os colaboradores se sentem responsáveis por ajudar a melhorar o 

clima em seu ambiente de trabalho, e que as condições do trabalho são satisfatórias 

para que aconteça esse clima agradável. 

 

1. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA  
 

Chiavenato (2000, p. 444) destaca o conceito de organização “a coordenação 

de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar 

transições planejadas com o ambiente”.  Desse modo, este conceito utiliza a noção 

tradicional de divisão no trabalho ao se referir às pessoas como contribuintes das 



 

organizações, em vez de estarem elas próprias, incluídas totalmente nas 

organizações. Administrar é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para 

realizar objetivos organizacionais, pois bons administradores fazem essas coisas 

eficaz e eficientemente (BATEMAN, 1998, p. 27).   

De acordo com o Bateman (1998, p. 27) ser eficaz é “atingir os objetivos 

organizacionais, e ser eficiente é atingir os objetivos com um mínimo de perda de 

recursos”. Deste modo, têm que fazer o melhor possível uso do dinheiro, de tempo, 

materiais e de pessoas.  

Para que se tenha uma visão clara do termo função administrativa, Fayol 

(1841 – 1925) citado por Chiavenato (2001, p. 93) define como sendo o ato de 

administrar como “prever, organizar, comandar, coordenar”. Para o autor esses são 

os elementos da administração que constituem o chamado processo administrativo 

(CHIAVENATO, 2001). 

Segundo Bateman (1998, p. 33), “administradores operam organizações, e 

organizações é um sistema administrativo projetado e operado para atingir 

determinado conjunto de objetivos”. Uma organização não é um grupo aleatório de 

pessoas que estão juntas por acaso. Ela se estabelece consciente e formalmente 

para atingir certos objetivos que seus membros não estariam capacitados a 

atingirem por si sós. 

Para Maximiano (1992) a organização é uma combinação de esforços 

individuais que tem a finalidade de realizar propósitos coletivos. É por meio de uma 

organização que se torna possível perseguir e alcançar objetivos que seriam 

inatingíveis para uma pessoa. O sistema organizacional é formado pela soma de 

pessoas, máquinas e outros equipamentos, recursos financeiros e outros.  Portanto, 

é o resultado da combinação de todos os elementos orientados a um só objetivo em 

comum, em busca de um resultado com qualidade. 

Para Miss Follett, citado por Chiavenato (2001, p. 22), destaca que: 

 
A organização constitui o resultado global de uma série de intransigências 
em um número infinito de possibilidade em torno de uma situação específica 
ou única. Toda organização tem as seguintes características: a) Não é 
estática, mas uma força viva, móvel e fluida; b) Representa pessoas que 
reagem e respondem a estímulos que não podem ser definidos com 
precisão. 

 

O que se percebe, é que os problemas que acontecem numa organização, 

estão ligados a problemas de relações humanas. De acordo também com 



 

Chiavenato (2001, p. 126), a “organização é um sistema de atividades 

conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas”. A cooperação é essencial 

para a organização. Ainda segundo o autor, uma organização somente existe 

quando há pessoas capazes de se comunicar entre si (interação); elas estão 

dispostas a contribuir com ação (cooperação); elas cumprem um propósito comum 

(objetivos).  

Nesse contexto, Chiavenato (2001, p. 126) destaca que: 

 
A racionalidade reside nos fins visados pela organização, isto é, no alcance 
dos objetivos. A disposição de contribuir com ação significa, sobretudo, 
disposição para sacrificar o controle da própria conduta em benefício da 
coordenação, porém, essa disposição de se confiar à organização varia de 
indivíduo para indivíduo e mesmo no próprio indivíduo, de maneira que o 
sistema total de contribuição é instável, pois é o resultado das satisfações e 
insatisfações obtidas realmente ou percebidas imaginariamente pelos 
indivíduos. Todavia, a cooperação não se baseia unicamente nas relações 
entre as pessoas, mas depende também de outras variáveis, a saber. 

 
Deste modo, Chiavenato (2001, p. 126) destaca a necessidade de 

estabelecer variáveis para o clima organizacional, tais como: 

 

a) Variáveis relacionadas com o ambiente físico da organização; b) 
Variáveis relacionadas com o ambiente social; c) Variáveis relacionadas 
com os indivíduos; d) Varáveis relacionadas com outras variáveis. 
 
 

Barnard, citado por Chiavenato (2001, p. 127) destaca que, “quando duas ou 

mais pessoas trabalham juntas para mover uma pedra, elas estão aumentando as 

suas forças individuais por uni-las deliberadamente e passam a formar uma 

organização”. 

 As organizações precisam ser formadas por indivíduos que juntos sobrepõem 

suas limitações individuais (CHIAVENATO, 2001), pois quando os indivíduos 

trabalham por um mesmo objetivo nas organizações, a tendência é que esses 

objetivos tendem a ser alcançados. 

 
1.2 MISSÃO ORGANIZACIONAL  
  

Segundo Costa (2007), a missão organizacional é o motivo pela qual a 

organização foi inventada, e essa razão, compreende essencialmente o equilíbrio 

entre sua capacitação e o que o mercado lhes permite fazer, se fosse de outra forma 

seria um engano. No entanto, uma limitação imposta qualquer não impede a 

organização de se adequar e buscar novos horizontes, o que pode ser conseguido 



 

através de estratégias de comunicação, de mudança do ambiente externo e de 

mudança do propósito.   De acordo com Certo e Peter (1993) missão 

organizacional é o motivo pelo qual uma organização existe. Para Chiavenato 

(2000), missão é a afirmação do propósito que se alcance no mercado em termos de 

produtos. A missão precisa traduzir o sistema de valores que existem na 

organização, como a capacitação, suas crenças e seus valores. 

 

1.3 VISÃO ORGANIZACIONAL  
 

A visão da organização são as intenções e a direção que ela quer seguir, 

portanto, é o que essa organização quer ser no futuro, a visão tem que ser o 

catalisador das motivações, ou seja, o conjunto dos objetivos que a organização 

pretende alcançar (HARRINGTON, 1997). 

Para Bateman & Snell (1998) destacam que a visão organizacional é imagem 

que se tem mentalmente de um estado futuro que é possível. No entanto, Costa 

(2007) salienta que visão é um conceito operacional que tem como objetivo mostrar 

a autoimagem da organização; como ela se vê, ou seja, como gostaria de ser no 

futuro, para isso acontecer tem que ser determinada de forma simples, com objetivos 

claros e compartilhados por todos. Existe diferença entre princípios e valores, 

embora sua efetividade seja considerada apenas quando os conceitos estejam 

alinhados. 

Nesse sentido, Mendes (2008) defende que princípios são preceitos, leis ou 

pressupostos comuns que definem regras para que todos em sociedade se orientem 

e vivam civilizadamente. Em todo e qualquer lugar do mundo, princípios são 

irrefragáveis, pois, quando seguidos não oferecem resistência nenhuma. Adotar 

princípios está de acordo com o pensamento da sociedade, vale tanto para 

elaboração de uma constituição de um país, quanto para acordos políticos, válidos 

também para o âmbito profissional e pessoal, princípio é imutável, aconteça o que 

acontecer, ou seja, é a postura entre o certo e o errado, não existe meio termo 

quando se fala de princípios.  

 
1.4 VALORES ORGANIZACIONAIS 
 

Mendes (2008) apresenta uma definição sobre valores no âmbito 

organizacional: valores são normas ou padrões sociais, que são mantidos pelo 



 

indivíduo, classe ou sociedade, desse modo, depende da cultura relacionado com o 

ambiente onde se está inserido.  É muito comum ter certa confusão em distinguir 

valores e princípios, todavia, os conceitos e as aplicações são diferentes, pois, 

valores são pessoais, subjetivos e, acima de tudo, contestáveis, às vezes o que vale 

para mim, não necessariamente vale para os demais colegas. A aplicabilidade 

depende muito do caráter ou da personalidade da pessoa que os adora. Na vida 

prática, apega-se muito aos valores, porque princípios exigem muito de nós. 

O que se tem presenciado na sociedade de hoje são valores sendo invertidos 

de forma absurda, e todos os dias, as pessoas em muitas situações são convidadas 

a negligenciar os princípios e adotar valores que a sociedade tem ditado. 

Para Costa (2007), valores são características, virtudes, qualidades da 

organização que podem ser objeto de avaliação, na busca para alcançar objetivos. 

Quando a organização é séria, valores são duradouros, e respaldam nas ações do 

cotidiano, servindo para nortear o comportamento e sua valorização. 

 
2. CULTURA, COMPORTAMENTO E CLIMA ORGANIZACIONAL  
 

Os fatores de grande influência na relação da pessoa consigo mesma são a 

cultura, o comportamento e o clima, com a equipe e a organização da qual participa. 

A empresa deve imputar, em seus trabalhadores, reações a contento do percebido 

por eles, implicando relevantemente nos objetivos organizacionais. 

O comportamento de todos os colaboradores de uma organização, segundo 

Robbins (2002), sofre influência direta da cultura organizacional, e conforme 

Chiavenato (1999) esta influência é percebida desde o momento da contratação 

quando os trabalhadores passam pelo processo de integração e tomam 

conhecimento da missão, da cultura, das diretrizes, das políticas, dos 

relacionamentos da empresa, dos seus direitos e deveres, quando então, é 

determinado o que deve ser seguido e o que deve ser evitado, munidos deste 

conhecimento passam a compartilhar das práticas da empresa. 

A esse respeito Robbins (2002, p. 503) afirma que: 

 
O papel da cultura na influência do comportamento dos funcionários parece 
ganhar uma importância cada vez maior no atual ambiente de trabalho. À 
medida que as organizações expandiram a amplitude de controle, 
“achataram” a estrutura, introduziram o trabalho em equipe, reduziram a 
formalização e deram mais autonomia aos funcionários, os valores 
compartilhados, decorrentes de uma cultura organizacional forte, 
asseguraram que todas as pessoas fossem na mesma direção. 



 

 
Luz (2007, p. 14) diz que “[...] a cultura de uma empresa acaba reforçando o 

comportamento de seus membros, determinando o que deve ser seguido e 

repudiando o que deve ser evitado. [...]”. A cultura molda a identidade de uma 

organização, assim como a identidade e o reconhecimento dos próprios 

funcionários. Outro fator importante é o comportamento das pessoas estar 

relacionado às suas expectativas, ao alcance de seus objetivos, a interferência do 

ambiente em função de suas crenças e valores e as reações da pessoa sobre os 

aspectos mencionados. 

Na visão de Kanaane (1999, p. 81): 

 
Comportamentos podem ser definidos como as reações dos indivíduos e as 
respostas que este apresenta a dado estímulo, sendo determinados pelo 
conjunto de características ambientais (adquiridas) e hereditárias 
(genéticas), com absorção das pressões exercidas pelo meio ambiente. 

 
Conforme Chiavenato (2004) algumas características influenciam o 

comportamento das pessoas, tanto fora, quanto dentro das organizações. A 

proatividade é uma característica humana que orienta o comportamento para a 

satisfação das necessidades pessoais, fazendo com que o indivíduo reaja ao seu 

ambiente, quer seja dentro ou fora da organização. Se dentro, seu comportamento 

pode ser tanto favorável, quanto desfavorável às políticas e procedimentos adotados 

pela empresa, dependendo de como estas práticas são conduzidas. Outra 

característica, é que o homem é um ser social, portanto se relaciona com outras 

pessoas.  

Em sua vivência com o grupo ou nas organizações, busca informações sobre 

si mesmo para sua própria compreensão. As diferentes necessidades do homem 

constituem a característica de que o comportamento é influenciado pela 

necessidade do momento, o que hoje é importante pode não ser mais depois de 

algum tempo.  

Outra característica do comportamento, é que o homem percebe e avalia os 

dados fornecidos pelo ambiente, levando em consideração as experiências vividas, 

os valores e necessidades. Também como característica, o pensamento e escolha, 

as pessoas avaliam e escolhem como irão agir para a obtenção de seus objetivos, 

manifestando seu comportamento. E, ainda por característica do comportamento 

pode-se dizer que o homem tem capacidade limitada de resposta, isto significa que 



 

não se adapta a todas as situações, ou seja, seu comportamento é limitado, não 

adaptável a todas as formas, assim as diferenças individuais fazem com que as 

pessoas tenham comportamentos diversificados (CHIAVENATO, 2004). 

De acordo com Robbins (2002, p. 22): 

 
Quando as pessoas entram em uma organização, elas se parecem um 
pouco com carros usados. Cada qual é diferente das demais. Algumas têm 
“baixa quilometragem” – foram tratadas carinhosamente e pouco expostas à 
força dos elementos. Outras são “malhadas”, tendo sido dirigidas em 
algumas estradas difíceis, essa metáfora indica que as pessoas entram para 
as organizações com determinadas características que vão influenciar seus 
comportamentos no trabalho. As características mais óbvias são aqueles 
pessoais ou biográficas, como idade, sexo e estado civil; características de 
personalidade; sua estrutura emocional; seus valores e atitudes; e seus 
níveis básicos de capacitação. Essas características estão essencialmente 
intactas quando o indivíduo entra para os quadros da empresa e, em sua 
maior parte, pouco podem ser alteradas pelo esforço de gerenciamento. E, 
sem dúvida, têm grande impacto sobre o comportamento dos funcionários. 

 
Tais características pessoais interferem o comportamento das pessoas na 

organização, uma vez que inseridas no ambiente da empresa, reagem de maneira 

particular ao mesmo evento, levando em consideração suas aspirações pessoais, o 

grupo do qual participa, e o efeito produzido pela estrutura sobre suas ações, 

originando o comportamento organizacional, que tem influência direta em conseguir 

que as empresas trabalhem eficazmente. 

Robbins (2002, p. 6) afirma que: 

 
O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o 
impacto que indivíduos, grupos, e a estrutura têm sobre o comportamento 
dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento 
para promover a melhoria da eficácia organizacional. 

 
Assim, para Robbins (2002), o comportamento organizacional se preocupa 

com o que as pessoas fazem nas empresas, e como estas são afetadas no 

desempenho pelo comportamento dos indivíduos. Robbins (2002) acredita que o 

comportamento é intencionalmente racional e pode ser previsto à medida que se 

conhece a percepção e o grau de importância de determinada situação para a 

pessoa. 

 
2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL  

 
Já existem diversos estudos sobre a importância do clima organizacional, pois 

o ser humano é naturalmente curioso, observa como é a situação do clima 

organizacional da empresa, desse modo, tem a tendência de expor ideias sobre as 



 

pessoas de forma aleatória, baseando-se nos próprios conceitos que tem de si 

próprio, e assim acabam causando alguma situação constrangedora nas pessoas 

em algum momento, gerando algum tipo de conflito. Principalmente no ambiente de 

trabalho, tem sempre alguém avaliando e sendo avaliado por seu trabalho 

desenvolvido. 

Existem alguns fatores que estão associados ao clima organizacional, 

principalmente o estresse, a motivação, liderança, a parte psicológica, esses fatores 

não podem ser tocados, mas é fácil de ser percebido. O estresse no trabalho 

desencadeia reações físicas e emocionais quando há excesso de exigências, e a 

capacidade do trabalhador não corresponde ao esperado, pode acontecer entre o 

indivíduo e seu ambiente de trabalho, ou até mesmo quando ultrapassam as 

habilidades do trabalhador para desenvolver (CHIAVENATO, 2000). 

 Chiavenato (2000, p. 446) salienta o conceito de clima organizacional: 

 
Constitui o meio interno ou a atmosfera psicológica característica de cada 
organização. O clima organizacional está ligado ao moral e à satisfação das 
necessidades dos participantes e pode se saudável ou doentio, pode ser 
quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, 
dependendo de como os participantes se sentem em relação à organização.  
 

  

Percebe-se então, que o clima organizacional envolve fatores estruturais, 

como o tipo de organização, tecnologia utilizada, políticas de companhia, metas 

operacionais, regulamentos internos, além de atitudes e comportamento social que 

são encorajados ou sancionados através dos fatore sociais. 

Leitão (1996, p. 27) conceitua o clima organizacional afirmando que: 

 
Existem alguns construtores que são de difícil compreensão e que se 
confundem em sua abrangência [...] A própria metáfora de onde se origina o 
termo clima denota a dificuldade em se precisar sua ocorrência e 
compreensão, quando se observa que as próprias previsões do clima 
atmosférico dificilmente são precisas e seguras. 
 

 

O clima organizacional é uma ferramenta para o estudo do comportamento 

humano, que atinge tanto na parte individual como coletivo, pois as pessoas 

respondem de forma diferente ao que acontece no ambiente organizacional. 

Ainda segundo Coda (1998, p. 6): 

 
O clima organizacional diz respeito ao que as pessoas acham que existe e 
que está acontecendo no ambiente da organização em determinado 



 

momento, sendo, portanto, a caracterização da imagem que essas pessoas 
têm dos principais aspectos ou traços vigentes na organização. 
 

 

Portanto, clima organizacional é a visão que os colaboradores possuem sobre 

o grau de satisfação em relação às características desse ambiente onde atua nessa 

organização. A motivação é algo que está ligado diretamente no clima da 

organização, pois o ser humano se motiva por razões diferentes, desse modo, é 

importante para cada organização observar a questão da sua cultura interna perante 

aos funcionários, pois, a motivação procura explicar por que as pessoas se 

comportam daquela maneira (CHIAVENATO, 2000). 

Chiavenato (2000, p. 130) esclarece que: 

 

Foi a partir da Teoria das Relações Humanas, todo acervo de teorias 
psicológicas a respeito da motivação humana passou a ser aplicado dentro 
das organizações. O comportamento humano é motivado. A motivação é a 
tensão persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento 
visando à satisfação de uma ou mais necessidades. 
  

A harmonia em um ambiente organizacional traz resultados benéficos em 

termos de produtividade nos negócios e na vida das pessoas, mas é importante que 

todos que gerenciam essa organização tenham consciência de que se esses fatores 

forem incorporados aos princípios da gestão empresarial, acabam por agregar 

valores ao negócio, e assim todos desfrutariam de um ambiente onde as pessoas 

poderiam produzir mais e melhor ainda, se sentir felizes por estar ali 

desempenhando sua função.Ainda para Chiavenato (2004), atualmente, para 

mobilizar e aproveitar plenamente as pessoas nas suas atividades, as empresas 

estão mudando os seus conceitos e alterando as práticas gerenciais. 

 
 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA  
 
 

A investigação foi fundamentada primeiramente no referencial teórico, 

utilizando-se de livros, periódicos, teses, dissertações e outros documentos que se 

fizerem necessário os para o melhor entendimento do assunto em questão. 

A pesquisa de campo sobre clima organizacional aconteceu através da 

aplicação de um questionário objetivo, contendo questões relacionadas ao clima 

organizacional. Os dados foram coletados, analisados e depois tabulados para um 

melhor entendimento do tema. Os sujeitos da pesquisa compõem-se de 20 



 

colaboradores de uma empresa que atua no ramo de mineração, situada na cidade 

de Ariquemes - Rondônia. Para aplicação do estudo, foi considerada a amostra 

referente aos colaboradores da organização que atuam nos setores administrativo, 

financeiro e recursos humanos.  A coleta de dados ocorreu-se através da aplicação 

de questionários, contendo questões fechadas para serem avaliadas. Com isso, 

pretende-se investigar a opinião dos colaboradores aos aspectos ligados ao clima 

organizacional. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
TABELA 1: Itens avaliados 

 
Fonte: Dados dos sujeitos -2020 

 
No primeiro questionamento, se os participantes se sentem aptos para 

assumir responsabilidade, 95% responderam que sim, 5% que não. O que se 

percebe é que realmente os colaboradores estão seguros quanto às 

responsabilidades que devem assumir na empresa. 

No item 2, foi questionado se os participantes se consideram responsáveis 

em ajudar a melhorar o clima no ambiente de trabalho, 100% responderam que sim, 

 Questionamentos avaliados  Sim  Não  Mais ou 
menos  

1 Se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades. 95 % 5% 0% 

2 Considera-se responsável por ajudar a melhorar o clima em seu 
ambiente de trabalho.  

100% 00% 0% 

3 As condições ambientais do seu local de trabalho são 
satisfatórias. 

100% 00% 0% 

4 A empresa oferece plano de assistência médica.  95% 5% 0% 

5 A empresa possui local para integração e lazer, tais como: clube, 
colônia de férias, área de lazer na empresa para sala de jogos 
etc. 

20% 80% 0% 

6 Está satisfeito com o seu cargo. 20% 80% 0% 

7 Se sente satisfeito em relação à quantidade de trabalho que 
realiza 

95% 5% 0% 

8 Considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você 
faz. 

65% 35% 0% 

9 Se sente valorizado pela empresa. 95% 5% 0% 

10 A empresa oferece oportunidade de crescimento profissional. 70% 30% 0% 

11 A empresa oferece algum tipo de incentivos, para os 
funcionários. 

60% 40% 0% 

12 Se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego 70% 30% 0% 

13 O seu chefe/gestor/gerente é receptivo às sugestões de 
mudança. 

90% 10% 0% 

14 Se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente. 95% 5% 0% 



 

ressaltando o que o que Maximiniano (2009) afirmou sobre clima organizacional, que 

a medida de que as pessoas se sentem em relação à organização e seus 

administradores, tem seu conceito evoluído de ter uma qualidade de vida no 

trabalho. 

Perguntados se eles consideram responsáveis por ajudar a melhor o clima no 

ambiente de trabalho, 100% disseram que sim. Verifica-se que realmente quando 

todos contribuem para essa harmonia o ambiente fica agradável mesmo. 

No item 3 questionado se as condições ambientais do local de trabalho são 

satisfatórias, 100% também responderam que sim. Para os autores Ferreira, Fortuna 

e Tachizawa (2006, p. 241) “o grau de satisfação demonstrado pelos membros de 

uma organização na qual a motivação é fator fundamental para a realização dos 

trabalhos”. 

 No item 4, trazia a questão se a empresa oferece plano de assistência 

médica, 95% responderam que sim, 5% que não, ou seja, pela grande porcentagem 

ficou claro que a empresa realmente oferece assistência médica aos seus 

colaboradores. 

No item 5, perguntado se a empresa possui local para integração e lazer entre 

seus colaboradores, 20%¨responderam que sim, 80% disseram que não.  

No item 6, se está satisfeito com o cargo que ocupa 80% não estão 

satisfeitos, e 20% sim. Reafirmando o que Luz (2007) considera, que o estudo do 

clima organizacional torna-se então indispensável como processo para a avaliação 

da satisfação e bem-estar dos funcionários quando a organização tem por objetivo 

conquistar o prémio nacional de qualidade total na gestão da organização, dos seus 

produtos e dos serviços, se faz necessário repensar algumas práticas 

organizacionais. Referem-se ainda que um dos critérios de avaliação para a 

certificação da empresa é a satisfação e a motivação dos colaboradores da 

empresa. 

Segundo a colunista Tatiana Sendin da revista Você S/A em reportagem 

cedida à revista Exame (2012), ressaltou que quando o funcionário está motivado 

em seu ambiente de trabalho este sentimento se sobressai em relação à 

remuneração e ao crescimento na carreira. 

Quanto questionado no item 7, se sente satisfeito em relação à quantidade de 

trabalho que realiza 95% dizem que sim, 5% que não. Concordando com o item 

anterior que estão satisfeitos, com o cargo e os salários que ocupam e recebem. 



 

No item 8, perguntado se considera a remuneração adequada ao trabalho que 

faz, 65% responderam que sim, 35% que não, em relação a remuneração e de como 

influencia no clima da empresa, baseado nessa afirmação, Chiavenato (1987) 

aborda o clima de uma forma mais ampla: 

  

O clima organizacional depende das condições econômicas da empresa, da 
estrutura organizacional, da cultura organizacional, das oportunidades de 
participação pessoal, do significado do trabalhado, da escolha da equipe, do 
preparo e treinamento da equipe, do estilo de liderança, da avaliação e 
remuneração da equipe etc. (CHIAVENATO, 1987, p. 53) 

 
Em suma, verifica-se que a remuneração é um dos fatores que contribuem 

mais para a motivação e o clima organizacional. No item 9 se sentem valorizados 

pela empresa, 95% responderam que sim, 5% não, reafirmando ainda mais a 

questão da remuneração aliados com a valorização que a empresa oferece. Desse 

modo, o colaborador se sente motivado a desenvolver seu trabalho, e contribuem 

com o clima agradável no ambiente de trabalho. 

No item 10, se a empresa oferece oportunidade de crescimento profissional, 

70% responderam que sim, 30% não. 

Questionado no item 11 se a empresa oferece algum tipo de incentivo para os 

colaboradores, 60% responderam que sim, 40% que não. 

Perguntado no item 13, se sente seguro em relação à estabilidade de seu 

emprego, 70% responderam que sim, 30% que não. 

No item 14 se o gestor é receptivo as sugestões de mudanças, 90% 

responderam que sim, 10% que não. Desse modo, fica claro que quando uma 

empresa aceita as sugestões de mudança, é um caminho para as novas ideias, pois, 

atualmente no mercado de trabalho a criatividade é praticamente a mola mestre para 

o sucesso de uma organização. 

No item 15 se sente respeitado pelo gestor, 95% afirmaram que sim, 5% 

responderam que não.  Diante dos dados apresentados, observa-se que o clima 

interno é utilizado como combustível para as melhorias ou não dos resultados do 

negócio da empresa, de acordo com o respeito e segurança que seus colaboradores 

recebem da organização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Estamos atualmente num cenário tão globalizado, que as organizações e as 

pessoas precisam manter-se numa busca constante para melhor se adaptar a um 



 

ambiente inconstante e completo. Desta forma, torna-se fundamental procurar meios 

que facilitem conviver e interagir entre pessoas e organização, com intuito de 

favorecer melhor desempenho e ajustamento entre as partes. 

Um clima organizacional agradável, propicia trocas internas e sadias, 

facilitando assim, a busca pelo ajustamento e faz com que as pessoas trabalhem 

mais satisfeitas e sintonizadas na realização dos objetivos comuns.  

Os principais dados da pesquisa de campo, evidenciaram que os 

colaboradores, sujeitos da pesquisa, se mostraram em sua grande maioria 

satisfeitos com o trabalho que realizam e com o clima organizacional na empresa 

pesquisada. 

Os estudos também demonstraram haver bons níveis de integração, 

sentimentos de amizade, respeito e consideração entre os membros da equipe, o 

que consequentemente levou ao entendimento de que as relações interpessoais 

também são favoráveis, pois há sentimentos positivos de simpatia e cooperação 

favorecendo, assim, a interação saudável e a boa convivência entre os indivíduos do 

grupo, o que leva a um clima mais harmonioso e transparente no local de trabalho, 

favorecendo a um clima organizacional. 
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