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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo analisar o clima organizacional de uma 
empresa no ramo alimentício localizada no município de Tapejara/RS, ou seja, saber 
qual é o sentimento dos funcionários em relação à mesma, saber se eles sentem-se 
felizes em trabalhar nela, o que hoje é um diferencial de sucesso para uma empresa, 
cuidar de seu bem mais precioso, o capital humano. A metodologia utilizada foi 
pesquisa exploratória, com procedimento técnico estudo de caso e análise 
quantitativa realizada através da aplicação de um questionário com 69 questões 
para uma amostra de 132 colaboradores. Pode-se constatar o que os colaboradores 
pensam a respeito da organização, como se sentem em seu ambiente de trabalho. 
Os resultados demonstraram que o clima na empresa estudada é um clima bom, 
mas também foram detectadas algumas reclamações. O quesito que teve seu maior 
índice de satisfação foi o que perguntou se o funcionário considera que é sua 
responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa tendo 94% das pessoas que 
afirmam que sim, algo que é muito relevante ver que as pessoas estão cientes do 
seu compromisso em relação ao sucesso da empresa. 
 

Palavras- chave: Gestão de Pessoas; Clima organizacional, Ramo alimentício. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Visto que as organizações estão expostas diariamente a riscos e 

concorrência acirrada, elas necessitam inovar sempre para se manter no mercado e 

para isso investem em tecnologias, buscam qualidade em seus serviços. Mas as 

empresas que estão realmente preocupadas em se manter no mercado vão, além 

disso, preocupam-se com o que faz a diferença no seu dia a dia as pessoas. 

Sem o ser humano não há tecnologia que funcione, pois eles são 

responsáveis por prover a qualidade dos serviços e produtos prestados pela 

indústria. Para que a empresa cresça cada vez mais e se destaque no mercado faz-

se necessário verificar e analisar o clima organizacional para assim saber a opinião 

dos colaboradores em relação aos serviços realizados por ela e oferecidos aos 

consumidores, conseguindo assim, prover melhorias que acarretam no sucesso de 

ambas as partes. 

Assim, tal trabalho buscou analisar o clima organizacional de uma empresa 

no ramo alimentício da cidade de Tapejara RS, analisando fatores internos e 

externos que interferem no clima da mesma. A pesquisa foi dividida em três partes, 

pois a primeira buscou levantar o perfil dos respondentes, a segunda analisou as 

necessidades básicas que englobam: saúde, situação financeira, convivência 

familiar, vida social, férias e lazer. E a terceira analisou os fatores internos a 

empresa que envolvem a autonomia, a responsabilidade, a realização profissional, a 

quantidade e qualidade de trabalho, a comunicação, a remuneração, a carreira, o  

relacionamento com a chefia, o relacionamento interpessoal, a  valorização 

profissional, o treinamento/ desenvolvimento, a estabilidade no emprego, as 

condições físicas de trabalho, a imagem da empresa, o trabalho em equipe e os 

fatores que contribuem para a motivação e para a desmotivação.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Sabendo que uma organização é feita pelas pessoas que nela trabalham, 

torna-se necessário estudar seus sentimentos, analisar os fatores que influenciam o 
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seu dia a dia. Essas informações, muitas vezes, são fator de motivação para que o 

colaborador desempenhe sua função na empresa e, para a empresa, é importante 

que o colaborador sinta-se feliz para poder estar bem no ambiente de trabalho, 

obtendo maior comprometimento por parte dos trabalhadores, auxiliando a empresa 

no sentido de alcançar o resultado almejado. 

Buscando analisar o clima organizacional e verificar se a empresa possui um 

ambiente em que as pessoas sintam-se felizes em trabalhar e queiram dar o seu 

melhor, desta forma proporcionado benefícios a empresa e aos trabalhadores, 

elencou-se como pergunta de pesquisa: Qual é a percepção do colaborador em 

relação ao clima organizacional da empresa de alimentos?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o clima organizacional da empresa pesquisada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Explorar conteúdos bibliográficos sobre clima organizacional e examinar o que os 

autores dizem sobre o assunto. 

 Levantar o que influencia positiva ou negativamente no clima organizacional da 

empresa.  

 Identificar a visão dos funcionários em relação ao assunto pesquisado. 

 Propor ações de melhoria para a organização. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Para uma empresa se manter no mercado, é necessário que a mesma invista 

em tecnologia, esteja sempre atenta à concorrência, mas muito, além disso, é 

preciso que saiba como sua imagem está sendo vista por quem nela trabalha. Para 

saber isso é que se estuda e pesquisa o clima organizacional. 
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 A avaliação do clima organizacional permite estreitar as relações entre os 

funcionários e a empresa, o que possibilita a mesma entender melhor as 

necessidades de seus colaboradores tomando medidas a fim de tentar satisfaze-las, 

trazendo assim inúmeros benefícios para ambos. 

Com base nessas informações percebe-se a necessidade de avaliar o clima 

organizacional da empresa de Alimentos com o intuito de que essa avaliação 

contribuíra com a empresa permitindo a mesma constatar quais os pontos críticos 

para assim fazer programas de melhoria e aperfeiçoamento interno, estimular os 

processos fortes da organização, fazendo com que os colaboradores reflitam sobre 

seu desempenho profissional e pessoal, fazer um feedback, orientando 

colaboradores e lideranças para os propósitos da empresa. 

Após essa análise a empresa saberá como esta o grau de motivação e 

comprometimento de seus funcionários com o serviço prestado, se tornando uma 

forma de obter maior produtividade, lucro, pois pessoas felizes com seu trabalho 

tendem a produzir mais e melhor. 

Ainda assim evitando que funcionários desmotivados causem desperdícios de 

matérias ou seja, joguem matéria prima fora, usando de forma inadequada, também 

evita-se o turnover, a baixa produtividade, e os funcionários trabalhando sem 

vontade e não se comprometendo com a qualidade de serviços prestados. 

Contudo fica claro a importância de se estudar o clima organizacional da 

empresa de Alimentos, sendo que através dele a mesma conseguira tomar ações 

preventivas e corretivas para que a empresa possa assim contar com a participação 

de todos para crescer cada vez mais, conciliando os desejos dos funcionários com 

os da empresa lutando todos por um só objetivo produzir com qualidade e 

excelência e como gratificação o sucesso de ambas as partes.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com o intuito de se avaliar o que os autores dizem sobre os diversos assuntos 

que trata esse tema Clima organizacional foi realizado o referencial teórico para 

assim fundamentar o que foi escrito com autores que são referência em sua área de 

atuação. 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Com a era da inovação tecnológica no mundo, as organizações, vem 

sendo afetadas por várias mudanças, pois com elas surgem novas formas de 

produzir, administrar e gerenciar, sendo que os cuidados com os produtos, clientes e 

em especial as pessoas, membros da organização são a chave para o sucesso. 

Bispo (2006) salienta que diversas ferramentas gerenciais estão sendo 

desenvolvidas para melhorar o relacionamento entre a empresa e seus clientes, 

porém as ferramentas gerenciais que melhoram o nível de relacionamento entre as 

empresas e os seus funcionários não tem tido grande expressão.  

As relações trabalhistas têm sofrido diversas alterações, pois, hoje em dia os 

desafios são divididos entre empresas e colaboradores, sendo exigido competência 

de ambas as partes, deixando claro que essas mudanças afetam a organização 

como um todo e que seus reflexos recaem sobre quem cuida do capital humano, ou 

seja a gestão de pessoas. 

A base para uma boa gestão de pessoas é acreditar no ser humano, seu 

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

desenvolverem mais e atingirem suas metas, assumir a responsabilidade destinada 

a ele, adotar condutas que mantenham um vínculo emocional construtivo com as 

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

A gestão de pessoas propicia a empresa conhecer o talento dos seres 

humanos, com isso podendo valorizar cada um por seu trabalho, dando a ele o 

cargo que está apto a exercer, fazendo que ele coopere com a organização para 

assim alcançar os objetivos tanto pessoais como os da empresa. 
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Para Gil (2001, p. 17): “Gestão de pessoas é como uma “função gerencial que 

visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos tanto organizacionais quanto individuais”. 

Neste cenário o que pode fazer grande diferença é a forma como tratar as 

pessoas dentro da organização, ou seja, deixar de vê-las apenas como recursos 

dentro de uma organização, e sim como parceiros, considerados a principal parte da 

organização, delas dependem o sucesso da mesma, a organização que tratar as 

pessoas como parceiras terão em troca seu esforço, dedicação, trabalho e 

comprometimento, fazendo suas atividades com excelência. 

Para garantir que as pessoas sejam tratadas como parceiros da organização, 

tendo em vista os benefícios que isso traz para a empresa, é indispensável haver 

numa organização um setor de gestão de pessoas com profissionais competentes 

para exercerem seu papel com qualidade e profissionalismo. 

A partir do momento em que o setor de gestão de pessoas estiver atento ao 

que realmente importa na empresa, que são seus funcionários com certeza terão 

como objetivo claro ter os mesmos como parceiros. 

 O quadro 1 deixa claro a diferença no comportamento das pessoas conforme 

a forma como são tratadas: 

 

Pessoas como recursos Pessoas como parceiros 

Empregados isolados 
Horários rigidamente estabelecido 
Preocupação com normas e regras 
Subordinação ao chefe 
Fidelidade à organização 
Dependência da chefia 
Alienação em relação à organização 
Ênfase na especialização 
Executoras de tarefas 
Ênfase nas destrezas manuais 
Mão-de-obra 

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

Quadro 1 - Diferenças entre funcionários recursos ou parceiros 
FONTE: Adaptado de Chiavenato (2014) 

 

Nestas condições a gestão de pessoas tem que trabalhar junto com as 

pessoas podendo assim absorver toda a sua inteligência, capacidade a favor da 

empresa, auxiliando ao máximo nos serviços prestados a ela. 
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Segundo (Tachizawa 2006 p.12) : 

Entendemos que as pessoas que trabalham nas organizações são, na 
verdade, muito mais do que simples recursos, pois delas dependem os 
resultados da organização. Se, por um lado, são rotuladas como 
empregados por força da legislação trabalhista, por outro, são efetivos 
colaboradores que atuam nos diferentes níveis do processo decisório. A 
organização que pretende alcançar a excelência deve estabelecer 
estratégias de gestão de pessoas visando à obtenção de um clima de 
trabalho propício ao seu desempenho empresarial. 
A gestão com pessoas tem como objetivo fundamental tornar a relação 
entre o capital e o trabalho, no âmbito das organizações, a mais produtiva e 
menos conflituosa possível. 

 

Todavia a gestão de pessoas tem como objetivo principal conciliar os desejos 

da empresa com o dos seus colaboradores tornando a empresa um lugar onde as 

pessoas sintam-se felizes em trabalhar, trabalhando para o seu crescimento e o da 

organização. Dutra (2002, p. 17) diz que a gestão de pessoas “é caracterizada como 

um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre 

a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo”. 

A gestão de pessoas apoia-se no modo como estão estruturados seus 

colaboradores, sua motivação, capacidade no ambiente de trabalho, no quanto 

estão contribuindo para o crescimento da empresa, pois esta é composta por 

organizações e seres humanos, e estes devem andar juntos, para isso é 

indispensável que as pessoas saibam qual é a missão, visão e valores da empresa, 

bem como se habituem a sua cultura e serviços prestados. 

Conforme Chiavenato (2008 p.8):  

A gestão de pessoas (GP) é uma área muito sensível à mentalidade que 
predomina nas organizações. Ela é extremamente contingencial e 
situacional, pois depende de vários aspectos, como a cultura que existe em 
cada organização, da estrutura organizacional adotada, das características 
do contexto ambiental, do negócio da organização, da tecnologia utilizada, 
dos processos internos, do estilo de gestão utilizada e de uma infinidade de 
outras variáveis importantes. 

 

Entretanto, vários são os papéis da gestão de pessoas nas empresas, como: 

recrutamento e seleção, motivação de pessoas, planejamento de cargos e salários, 

avaliar o clima organizacional entre outros. 

 Chiavenato (2014) divide a gestão de pessoas em seis subsistemas básicos 

que são: processos de agregar pessoas, de aplicar pessoas, de recompensar 
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pessoas, processos de desenvolver pessoas, de manter pessoas e processo de 

monitorar pessoas. 

1) O processo de agregar pessoas envolve os processos utilizados para contratar 

novas pessoas na empresa, recrutamento e seleção de pessoas. 

2) Quando Chiavenato (2014) fala em processos de aplicar pessoas, diz que são 

os processos utilizados para descrever os serviços que as pessoas irão prestar 

na empresa, guiar, acompanhar e avaliar seu desempenho. 

3) Os processos de recompensar pessoas são os processos utilizados para motivar 

as pessoas e satisfazer suas necessidades, oferecer recompensas, 

remuneração. 

4) O processo de desenvolver pessoas são os processos utilizados para 

desenvolver, treinar pessoas, mudança de cargo. 

5) Já o processo de manter pessoas, envolve os processos utilizados para dar 

condições de higiene, segurança, qualidade de vida para os colaboradores. 

6) E por último o processo de monitorar pessoas é o processo destinado a verificar 

resultados das pessoas no trabalho ver como estão desempenhando suas 

funções. 

Tais processos estão vinculados uns aos outros de maneira que se um não 

funcionar vai exigir mais esforço do outro, como por exemplo: se um processo de 

recompensar pessoas não funcionar, vai necessitar de um processo para manter 

pessoas mais eficazes e consequentemente os custos serão maiores. Pode-se 

observar o sistema de gestão de pessoas e seus subsistemas na figura 01:  

 

 
Figura 1 - Processos de Gestão de Pessoas 
FONTE: Adaptado Chiavenato (2009) 
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 A gestão de pessoas é encarregada a capacitar e desenvolver os 

colaboradores para os mesmos exercerem seu papel com qualidade, favorecendo a 

empresa no alcance de seus objetivos e também se satisfazerem como 

profissionais. 

 Para isso é necessário que desenvolvam políticas para coordenar, controlar e 

planejar as atividades de seleção e integração de funcionários, deixando de lado as 

teorias e partindo para a prática, fazendo com que os mesmos se doem por inteiro a 

organização e não estejam ali somente pelo seu salário mensal. 

A gestão de pessoas deve estar presente na vivência dos colaboradores 

dentro da empresa para assim saber como mantê-los motivados e dispostos a 

cumprir com seus deveres, as mudanças estão aí e é indispensável se adaptar a 

elas, para assim desenvolver seu papel e contribuir para que a empresa obtenha um 

futuro promissor. 

Segundo Chiavenato (2014) a gestão de pessoas deve contribuir para a 

eficácia organizacional através dos seguintes meios: 

Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão, 

proporcionar competitividade, ou seja, criar desenvolver e aplicar habilidades e 

competências da força de trabalho, manter as pessoas motivadas e treinadas, 

capacitar e preparar continuamente as pessoas, aumentar a satisfação das pessoas 

no trabalho, mantê-las satisfeitas e felizes, desenvolver e elevar a qualidade de vida 

no trabalho dar autonomia e liberdade para as pessoas tomarem decisões, 

segurança no trabalho, administrar e impulsionar a mudança, saber como agir com 

ela, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável, ser aberta, 

transparente, justa e confiável, construir a melhor equipe e a melhor empresa ao 

cuidar dos talentos, é necessário cuidar também do contexto em que eles trabalham. 

Por fim a gestão de pessoas deve agir integrando todos os setores da 

empresa, com o intuito de que eles andem juntos a favor da prosperidade da 

empresa. 

Para que isso aconteça é necessário ter um planejamento no setor de gestão 

de pessoas o qual segundo Takeshy e Tachizawa (2006) deve conter mecanismos 

que permitam criar, manter e desenvolver um setor de recursos humanos com 
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capacidade e motivação para realizar os objetivos da empresa, além de oferecer 

condições para que isso aconteça, alcançar os melhores níveis de produtividade 

entre as empresas de mesmo nível de atuação. 

O processo de gestão de pessoas é multidisciplinar, o qual envolve conceitos 

de várias disciplinas como administração, psicologia, sociologia, engenharia, 

medicina do trabalho, informática e sistemas de informação como outros que 

possam influenciar na atuação humana. 

A proposta para esse planejamento é a de examiná-lo conforme a 

hierarquização de suas decisões, levando sempre em conta o seu ambiente, pois 

um planejamento para uma empresa pode não servir para outra. Sendo que o 

mesmo deve considerar a análise do contexto organizacional, das estratégias e 

visão do futuro pretendido. 

Desse modo, a inclusão das pessoas e tudo o que será feito para mantê-las 

motivadas e oferecer a qualidade de vida no trabalho são o princípio e a razão de 

qualquer planejamento. Sendo que toda organização depende da ação e do trabalho 

do homem, mesmo onde há um grande número de informatização e automação. 

Segundo Xavier (2006), a área de Recursos Humanos que já foi a 

responsável somente por admissões e demissões e passou a atuar mais como um 

setor estratégico com novos objetivos, como o de assessorar o gestor em suas 

necessidades e promover treinamentos, programas e políticas que aproximem o 

quadro de colaboradores às demandas estratégicas da organização.  

Portanto, a gestão de pessoas em conjunto com o planejamento deve ser um 

conjunto de ações onde se colocam as pessoas adequadas para a realização dos 

trabalhos com qualidade e quantidade.  

Chiavenato (2010, p. 9) afirma que “[...] Gestão de Pessoas é a área que 

constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital 

humano das organizações”.  

Contudo fica claro que a gestão de pessoas é responsável por atrair, 

capacitar e manter talentos, cuidando assim do bem mais precioso da organização 

que são as pessoas, pois hoje o desafio das organizações é recrutar e manter bons 

profissionais dentro de uma equipe de trabalho harmoniosa.  
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2.2 SATISFAÇÃO NO TRABALHO 

 

Outro tema de importante quando se estuda a gestão de pessoas e nesta o 

clima organizacional é a satisfação no ambiente de trabalho. Ela está intimamente 

ligada ao comprometimento do colaborador para com as suas atividades e para o 

alcance dos resultados almejados pela empresa.  

A satisfação é influenciada por diversos fatores, tais como o ambiente físico 

do trabalho, relação entre colegas, relação com os gestores, salários e benefícios. 

De acordo com Spector (2006), a satisfação no trabalho mostra como o 

indivíduo se sente em relação às atividades que exerce dentro da organização. O 

autor explica que há duas abordagens a serem elencadas no estudo dessa 

satisfação: abordagem global e abordagem de facetas. “A abordagem global 

considera a satisfação no trabalho como um sentimento único e global em relação 

ao trabalho.” (SPECTOR, 2006, p. 321).  

Já em relação a abordagem de facetas, o autor explica que ela representa os 

diferentes aspectos do trabalho, que influenciam nos sentimentos dos 

colaboradores. Esses aspectos podem ser prêmios ou vantagens, os colegas e 

supervisores, e até as próprias condições de trabalho.  

Robbins (2005, p. 66-67) classifica a satisfação em “classificação única global 

e a soma de pontuação”, onde a primeira é realizada através de um questionamento 

direto aos funcionários sobre o grau de satisfação com o seu trabalho, e a segunda 

“identifica elementos-chave no trabalho” que incluem questões relacionadas a 

“natureza do trabalho, a supervisão, a remuneração atual, as oportunidades de 

promoção e o relacionamento com os colegas. ”  

Spector (2006, p. 342) fala, da importância de se realizar pesquisas sobre a 

satisfação dos colaboradores, e, além disso, realizar um levantamento sobre 

“adequação pessoa/trabalho”.  

Lacombe (2012) fala que a motivação é um dos elementos que compõem o 

clima organizacional, e que faz com que o funcionário obtenha melhores resultados, 

por isso torna-se importante descobrir o que motiva cada um para direcionar 

esforços em busca da satisfação no trabalho.  
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Por sua vez, Chiavenato (2003), aborda em sua obra, quando fala dos 

resultados da experiência de Elton Mayo na fábrica de Hawthorne, que a 

produtividade de cada colaborador está mais associada ao seu relacionamento com 

o grupo do que com suas capacidades físicas. O autor defende que a interação com 

os colegas é um fator determinante da satisfação do trabalho, quando cita que” 

Quanto maior a integração social no grupo de trabalho, tanto maior a disposição de 

produzir.” (p. 106). 

Tais estudos, quando postos em prática, são capazes de aumentar os índices 

de satisfação e melhorar o desempenho da empresa com um todo e neste sentido a 

pesquisa de clima torna-se uma importante ferramenta para proporcionar melhores 

condições no ambiente de trabalho para os funcionários.  

   

2.3  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Estudar o clima organizacional é estratégico na atualidade, pois ele fornece 

um retrato do ambiente em que os funcionários estão inseridos e quais são as 

fragilidades da empresa.  

Conforme Rizzatti (2002), os estudos sobre Clima Organizacional surgiram 

nos Estados Unidos, aproximadamente na década de 60 e os estudos trataram de 

problemas de conceituação e mensuração do clima organizacional. 

Após, Litwin; Stinger (1968) realizaram experiências em laboratórios, com três 

diferentes companhias, de maneira que os dirigentes de cada uma delas atuassem 

de acordo com as seguintes necessidades sociais básicas: realização, afiliação e 

poder. Os resultados demonstraram que cada uma das organizações apresentou 

diferenças em termos de satisfação e desempenho com três situações bem distintas, 

o que levou à conclusão de que o clima organizacional pode ser criado de diferentes 

formas.  

No Brasil, o estudo de clima organizacional teve início, segundo Oliveira 

(1990), na década de 70, com o trabalho de Saldanha, intitulado ‘Atmosfera 

Organizacional’, o qual fez um alerta sobre a importância do bem-estar psíquico dos 

indivíduos nas organizações, do papel do psicólogo organizacional e ressaltou a 
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importância de estratégias que possibilitem uma sadia atmosfera organizacional 

para uma instituição que objetive promover o seu desenvolvimento organizacional. 

Mas o que seria clima organizacional? O clima organizacional refere-se ao 

sentimento que os trabalhadores têm a respeito da empresa, como eles se sentem 

no trabalho sendo que isso interfere na qualidade dos serviços prestados a mesma. 

Já dizia Gustavo e Boog (2002, p. 574). 

 
Clima organizacional pode ser entendido como a expressão dos 
sentimentos dos empregados diante dos valores, das políticas, das práticas 
de gestão de recursos humanos, da forma de relacionamentos com colegas, 
da postura da empresa ao estabelecer metas e retribuir pelo alcance delas, 
além da situação econômica. 
 

De acordo com Coda (1993) a palavra clima origina-se do grego Klima que 

tem referência a tendência, inclinação. Neste sentido o clima pode ser compreendido 

como tendência ou inclinação ao atendimento das necessidades organizacionais e 

pessoas e pode ser utilizado como indicativo da eficácia organizacional, pois é 

composto por elementos extrínsecos ao trabalho como o salário, benefícios, 

reconhecimento, chefia, colegas e outras condições que interferem no nível de 

satisfação dos empregados.   

Nesse sentido, o estudo do clima organizacional torna-se essencial para as 

organizações que desejam obter um futuro promissor e evitarem assim possíveis 

problemas ocorridos pela falta de cuidado com o sentimento dos funcionários em 

relação à empresa. 

Visto tudo o que está acontecendo no mundo das organizações, como 

demissões voluntárias, processos de aquisição, fusão, redução do quadro de 

funcionários, isto faz com que os colaboradores sintam insegurança, desconfiança, 

ansiedade, perda de lealdade, apreensão e insatisfação tendo assim cada vez mais 

pessoas reclamando da empresa em que trabalham (LUZ, 2003). 

Com o intuito de evitar tais sentimentos, tem-se o clima organizacional, que 

se avaliado possibilita a empresa saber na realidade o que seus funcionários 

pensam e sentem a seu respeito e também a respeito de seu salário, quantidade de 

trabalho, estabilidade entre outras. Por isso, é necessário ter pessoas competentes 

atuando na área de recursos humanos, ou seja, gestão de pessoas, as mesmas 

devem se manter atentas ao clima organizacional da empresa procurando sempre 
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deixá-lo favorável a quem nela trabalha, aumentando a satisfação dos 

colaboradores. 

Segundo Takeshy e Tachizawa (2006, p.239) clima organizacional “é o 

ambiente em que convivem os membros da organização, estando, portanto 

relacionado com seu grau de motivação e satisfação”.  

Com isso fica claro que motivação e um bom clima andam juntos, quando o 

grau de motivação é elevado há um bom clima, quando há desmotivação o clima fica 

ruim. Quando os funcionários indicam seus amigos e parentes pra trabalharem nela, 

tendo assim baixo turnover e alto tempo de permanência na empresa, significa que 

seu clima está bom, já quando o mesmo é ruim as pessoas sentem vergonha e até 

omitem sua passagem pela empresa (LUZ, 2003). 

É fora de dúvida que onde não há alegria das pessoas em trabalhar, há uma 

alta rotatividade, falta de colaboradores, pois os que nela trabalham fazem a má 

fama da empresa, denigrem sua imagem fazendo com que as pessoas não queiram 

nela trabalhar.  

Com base nestas, percebe-se que o clima organizacional está diretamente 

ligado com o lado psicológico das pessoas, a condições internas percebidas por elas 

que interferem na sua motivação e comportamentos. 

Neste sentido, Knapik (2008, p. 23) diz que 

 

Clima organizacional é o ambiente psicológico que existe dentro de 
um departamento ou empresa, é aquela condição interna percebida 
pelas pessoas e que influencia seus comportamentos. Está ligado à 
motivação da equipe, aos aspectos internos da organização que 
conduzem a diferentes níveis ou tipos de motivação e dão origem a 
comportamentos que podem ser favoráveis e benéficos ou 
desfavoráveis e prejudiciais ao trabalho. 

 

Nota-se em seguida que há vários aspectos que interferem para tornar-se um 

clima favorável ou ruim, estes podem ser as condições físicas do ambiente de 

trabalho, carga horária, relação com colegas, chefia entre outros. O clima se 

manifesta através de indicadores, sendo os mais aparentes de um clima ruim a alta 

rotatividade, baixo tempo de permanência de novos funcionários, faltas e atrasos, 

bem como pichações nos banheiros, falta de participação nos programas de 

sugestões da empresa, greves entre outros. LUZ (2003). 
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É importante ficar atento a esses sinais para não sofrer as consequências de 

um clima desfavorável, e ainda ser justo com todos, reconhecer seus direitos, fazer 

com que se sintam a vontade para fazer seu feedback, e também em seu local de 

trabalho, observando às dimensões que podem interferir nesse clima, as quais 

conforme (Chiavenato 2011), são elas: 

 Estrutura organizacional: Onde se impõe limites, ou se dá liberdade para agirem, 

onde é imposto ordem, limites regras entre outros, quanto mais liberdade, tanto 

melhor o clima. 

 Responsabilidade: pode coibir ou incentivar o comportamento das pessoas, 

quanto mais incentivar, melhor será o clima. 

 Riscos: situação de trabalho pode ser protetora ou impulsionadora, sendo que 

quanto mais impulsionadora melhor será seu clima. 

 Recompensas: a organização pode incentivar e dar recompensas ou pode 

criticar e punir, mas quanto mais recompensar der melhor será seu clima. 

 Calor e apoio: a organização pode ser fria com seus colaboradores, tendo um 

clima negativo ou poder passar calor humano, boa camaradagem e iniciativas 

grupal e pessoal, certamente onde a maior calor humano melhor o clima. 

 Conflito: a organização pode impor regras pra evitar cho que de opiniões 

diferentes ou incentivar os diferentes tipos de opiniões, administrando conflitos 

por meio destas. Quanto mais incentivo a diferentes pontos de vista melhor o 

clima. 

Com isso nota-se que podem existir vários tipos de clima e que os mesmos 

são interferidos por atitudes tomadas pela empresa, de tal forma que está na mão da 

mesma, juntamente com o setor de gestão de pessoas e seus líderes o ato de 

manter em sua empresa um clima favorável e fazer com que cada vez mais seus 

colaboradores queiram nela trabalhar, e se sintam em paz tanto com o seu serviço, 

como com os seus colegas. 

Ainda conforme Gustavo e Boog (2002, p.576) os trabalhadores devem se 

sentir em casa e gostar do convívio com colegas e dirigentes. Justiça e equidade 

são requisitos básicos para garantir a paz e a satisfação dos empregados.”  

O termo clima organizacional refere-se especificamente às propriedades 
motivacionais do ambiente organizacional, ou seja, àqueles aspectos do 
ambiente que levam à provocação de diferentes espécies de motivação: é o 
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sumário do padrão total de experiências e valores de incentivos que existem 
em dado conjunto organizacional (CHIAVENATO, 2006, p. 125).  

 

Takeshy e Tachizawa (2006, p.241) dizem que o clima organizacional pode 

ser definido como “o grau de satisfação demonstrado pelos membros de uma 

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

trabalhos.” 

Chiavenato (2011, p. 347), diz que 

Clima organizacional constitui o meio interno, a atmosfera psicológica 
e característica de cada organização. O clima organizacional está 
ligado ao moral e a satisfação das necessidades dos participantes e 
pode ser 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. 
 

Conforme conceitos citados por outros autores na obra de Tachizawa (2006) 

existem vários climas internos que se manifestam nas organizações por isso a 

importância de se realizar a pesquisa de clima organizacional para assim avaliar-se 

o grau de motivação, satisfação, integração e seu grau socioeconômico sugere-se 

então, que essa pesquisa leve em conta alguns aspectos como: liderança, 

planejamento estratégico, gestão de pessoas, garantia da qualidade de produtos e 

serviços, resultados obtidos quanto a qualidade e satisfação do cliente.   

A esse respeito Boog e Boog (2002, p.575) dizem que “para garantir a 

satisfação dos empregados não basta aumentar os salários e benefícios”. Eles 

querem outras coisas e, se a empresa não for capaz de prove-las, não adianta 

gastar cada vez mais dinheiro para tentar comprar a adesão das pessoas. 

Para saber o que os funcionários desejam basta avaliar o que a pesquisa 

mostra, mas na maioria das vezes os mesmos desejam oportunidade de 

crescimento, boas lideranças, reconhecimento, ambiente alegre. 

Boog e Boog (2002, p.576) salientam que “os trabalhadores precisam se 

sentir em casa e estar satisfeitos com o convívio com colegas e dirigentes. Justiça e 

equidade são requisitos básicos para garantir a paz e a satisfação dos empregados.” 

Portanto, com base nas afirmações dos autores, pode-se inferir que conhecer 

os fatores que influenciam positivamente ou negativamente o ambiente 

organizacional, permite verificar como está a qualidade do ambiente de trabalho, 
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bem como pensar em estratégias que melhorem as políticas e práticas 

organizacionais, desta forma, melhorando os resultados da empresa.  

 

2.3.1 Avaliação do Clima Organizacional 

 
A avaliação do clima organizacional é uma poderosa ferramenta de gestão, 

pois por meio dela a empresa pode melhorar suas práticas de gestão e ampliar suas 

equipes de trabalho.  

O clima organizacional deve ser avaliado através de pesquisas usando 

estratégias e não apenas os indicadores, pois as estratégias que vão proporcionar a 

empresa o total conhecimento de como está o clima em toda a empresa e o porquê 

desse resultado. Já os indicadores servem apenas para alertar a empresa de como 

está seu clima. 

Luz (2003, p. 35) diz que 
 

Não podemos confundir uma estratégia de avaliação de clima com um 
indicador de clima organizacional. A primeira é um meio utilizado pela 
empresa para conhecer, detalhadamente, o seu clima, enquanto que um 
indicador serve apenas como um indício, um sinal, um alerta sobre o clima. 
 

Nestas condições uma pesquisa de clima organizacional deve seguir alguns 

passos, conforme (TACHIZAWA 2006, p.241): 

Assim, tomando por base os critérios do prêmio Nacional de Qualidade (2000) 

sugere-se que a pesquisa de clima leve em conta os seguintes fatores relacionados 

ao clima organizacional: 

a) Liderança: liderança da alta direção, valores da instituição referentes à 

qualidade, gestão para a qualidade, responsabilidade comunitária; 

b) Informação e análise: abrangência dos dados sobre qualidade, 

comparações com a concorrência e referenciais de excelência, análise dos 

dados sobre qualidade; 

c) Planejamento estratégico pra a qualidade: metas e planos para a qualidade; 

d) Gestão das pessoas: envolvimento dos funcionários, educação e 

treinamento em qualidade, avaliação e reconhecimento do desempenho dos 

empregados, bem estar e moral do pessoal; 
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e) Garantia da qualidade de produtos e serviços: projeto e penetração do 

mercado de produtos e serviços, controle da qualidade, melhoria contínua 

de processos, avaliação da qualidade, documentação, qualidade do 

processo do negócio e dos serviços de apoio, qualidade dos fornecedores; 

f) Resultados obtidos quanto à qualidade: de produtos e serviços de apoio, de 

fornecedores; 

g) Satisfação do cliente, identificação das exigências e expectativas do cliente, 

gestão do relacionamento com clientes, padrões de serviços aos clientes, 

compromisso com os clientes, atendimento de reclamações visando à 

melhoria da qualidade, determinação da satisfação dos clientes, 

comparação da satisfação dos clientes. 

Para Tachizawa (2006, p.241) a pesquisa de clima organizacional deve 

abordar alguns elementos essenciais que são: 

a) Entendimento da missão; 

b) Crenças e valores; 

c) Chefia e liderança; 

d) Relações interpessoais; 

e) Salários e benefícios; 

O modelo de Sbragia (1983) apud (BISPO 2006) sobre o clima organizacional 

evidencia a importância de fatores/indicadores que envolvem a conformidade, 

estrutura, recompensas, cooperação, padrões, conflitos e identidade, e está 

composto pelos seguintes fatores/indicadores que são: 

a) Estado de Tensão: descreve o quanto as ações das pessoas são dominadas 

por lógica e racionalidade antes do que por emoções; 

b) Ênfase na Participação: descreve o quanto as pessoas são consultadas e 

envolvidas nas decisões; o quanto suas ideias e sugestões são aceitas; 

c) 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; 

d) Consideração Humana: descreve o quanto as pessoas são tratadas como 

seres humanos; o quanto recebem de atenção em termos humanos; 
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e) Autonomia Presente: descreve o quanto as pessoas se sentem como seus 

próprios patrões; o quanto não precisam ter suas decisões verificadas; 

f) Prestígio Obtido: descreve a percepção das pessoas sobre sua imagem no 

ambiente externo pelo fato de pertencerem à organização; 

g) Tolerância Existente: descreve o grau com que os erros das pessoas são 

tratados de forma suportável e construtiva antes do que punitiva; 

h) 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; 

i) Justiça Predominante: descreve o grau que predomina nos critérios de 

decisão; as habilidades e desempenhos antes dos aspectos políticos, 

pessoais ou credenciais; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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;  

m) 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. 

Para (Tachizawa 2006) uma pesquisa de clima organizacional tem que 

estabelecer alguns objetivos como: estudar a cultura organizacional da empresa; 

avaliar sua imagem conforme os empregados; medir o grau de satisfação dos 

mesmos, analisar os padrões de motivação e satisfação,  as necessidades e o que 

esperam da empresa, verificar se seus objetivos e os da empresa são os mesmos, 

analisar as práticas de produtividade e medir o comprometimento dos 

colaboradores, com seu trabalho e com os clientes internos e externos. 
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O autor supra citado diz ainda que a pesquisa pode ser dividida em fases a 

primeira é avaliar o público interno da organização de modo exploratório e 

qualitativo, através de entrevistas em profundidade e reuniões. 

A segunda fase analisa os dados já levantados na outra fase através de 

pesquisa quantitativa utilizando instrumentos específicos que permitam responder 

espontaneamente os quesitos formulados. 

Na terceira fase junta-se os dados e encontram-se os problemas estruturais e 

de Recursos Humanos, esses dados devem ser avaliados por profissionais de 

recursos humanos que apontarão os pontos fracos e fortes do clima organizacional e 

apresentarão soluções para os problemas. 

Segundo Luz (2006, p. 25) existem duas formas de avaliar o clima: 

Avaliação setorial: A função do gestor é ouvir individualmente cada membro 

da equipe, mantê-los motivados e satisfeitos, pois é através dos mesmos que se 

obtêm os resultados desejados, por isso é importante conhecer o ambiente, o grau 

de confiança, harmonia e cooperação existente; 

Avaliação corporativa ou institucional: Nesse tipo de avaliação são os 

recursos Humanos (RH) que se responsabilizam em avaliar o clima organizacional 

da empresa, ouvindo coletivamente os funcionários. Este pode pedir auxílio de 

consultoria externa, eliminando assim qualquer suspeita por parte dos empregados 

sobre eventual manipulação, com maior credibilidade. 

Ainda no século XX com a constatação da necessidade de considerar os 

fatores psicológicos e sociais para obter uma melhor produtividade dos funcionários, 

surgiu à Escola das Relações Humanas. A partir dos estudos realizados 

principalmente por Elton Mayo, um psicólogo americano, identificou-se a 

necessidade de valorizar as relações humanas no ambiente de trabalho, dando a 

devida importância a temas como comunicação, liderança e motivação (GIL, 2001). 

Assim, pode-se verificar a importância de que a empresa possa proporcionar 

um clima amistoso, de confiança, de amizade em que todas as pessoas se sintam 

bem e que queiram participar e se comprometer.  

 

2.3.2 Cultura organizacional e a sua influência no clima 
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A cultura e o clima organizacional estão inter-relacionados e um influencia o 

outro, pois de acordo com Dias (2004), a cultura é definida por um conjunto de 

valores, crenças e entendimentos que os participantes de uma organização 

compartilham entre si. 

De acordo com Luz (2003), os rituais entendidos na organização fazem parte 

de sua cultura, ou seja, a forma de integração e socialização dos funcionários, o que 

se espera dele, as estórias que são compartilhadas, tudo isso demonstra a cultura 

da empresa e serve para reduzir a insegurança dos participantes.  

 Chiavenato (1999, p. 138) diz que  
 

A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e 
crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas 
compartilhados por todos os membros da organização. Ela refere-se 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. 
 

Sendo a cultura uma junção de hábitos, crenças, valores e atitudes, divididos 

por todos na organização sendo da gerencia até o chão de fábrica, ela tem influência 

direta no clima organizacional da empresa, para Luz (1995) o “clima é resultante da 

cultura das organizações; de seus aspectos positivos e negativos (conflitos).” 

Portanto, não há como falar em clima organizacional sem observar a cultura 

da organização e vice e versa, para que os dois andem juntos é preciso que as 

organizações mantenham sempre claros seus objetivos, missões e valores, já que 

isto induz no comportamento de seus colaboradores, o que afeta diretamente no 

clima da empresa. 

Conforme Lacombe (2005, p. 231) “A cultura da empresa é um recurso da 

administração e pode ser usada para alcançar os objetivos da mesma forma que a 

tecnologia, os insumos de produção, os equipamentos, os recursos financeiros e os 

recursos humanos.”  

Por isso se na empresa houver pessoas competentes no setor de gestão de 

pessoas elas conseguirão obter resultados muito significativos para a organização 

através do estudo e cuidado com a cultura e o clima da mesma. 

Para que fique claro a ligação do clima com a cultura o quadro 02 mostra a 

distinção entre eles: 
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Quadro 2 - A distinção entre Clima e Cultura organizacional. 
Fonte: Adaptado de Tomei (1994) 

 

2.3.3 Tipos de Clima organizacional 

 

Conhecer os tipos de clima, torna-se importante quando se fala em avaliação 

do clima, pois a apropriação dos conceitos é essencial para melhorar as práticas de 

gestão em qualquer organização.  

Existem três tipos de clima Organizacional o qual segundo Luz (2003) ele 

pode ser bom prejudicado ou ruim, sendo bom quando têm-se atitudes positivas, há 

alegria, confiança, entusiasmo, engajamento, participação, dedicação, satisfação, 

motivação e comprometimento na maior parte dos funcionários. 

O clima torna-se prejudicado ou ruim, quando há discórdia, tensões, 

rivalidades, animosidades, desinteresse pelo comprometimento das tarefas, sendo 

desfavorável aos objetivos da empresa e das pessoas que nela trabalham. Quando 

o clima é ruim observa-se um turnover alto e funcionários que omitem ter passado 

pela empresa. 

Para tanto os diretores em um modo geral bem como os responsáveis por o 

setor de gestão de pessoas, ter claro em sua mente qual o tipo de clima predomina 

na sua organização, para assim tomar ações a respeito do mesmo, fazendo da sua 

empresa uma organização de sucesso, onde todos gostem e queiram nela trabalhar, 

bem como a indique para seus amigos. 

Para Chiavenato (1993), o clima pode ser saudável ou doentio, além disso ele 

pode ser classificado como quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou 

insatisfatório, isso vai depender de como os funcionários se sentem na organização. 
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A forma como as pessoas se relacionam nas organizações também tem um 

papel fundamental, pois a empresa precisa ser um ambiente encorajador que auxilia 

e apoio as pessoas no sentido de atingir seus objetivos pessoas e desta forma 

atingir os objetivos organizacionais.  

Portanto, avaliar e identificar qual é o tipo de clima que ocorre na 

organização, é essencial para manter um bom desempenho, sendo assim 

competitiva e atraente no seu mercado de atuação.    

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Este estudo teve por finalidade analisar o clima organizacional de uma 

empresa do ramo alimentício, por meio de um estudo de caso de natureza teórico e 

empírico, que de acordo com Rodrigues (2007, p. 3), o estudo teórico “tem como 

objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e 

modelos teóricos, relacionar e enfeixar hipóteses”. E o estudo empírico, na visão do 

autor “tem como objetivo investigar, comprovar ou rejeitar hipóteses sugeridas pelos 

modelos teóricos” sendo avaliou não somente o que os autores dizem sobre o 

assunto, mas também os dados da pesquisa que foi realizada com os funcionários 

da empresa. 

Já o estudo de caso, Gil (2007, p. 54), diz que:  

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se 
supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 
mais essencial e característico. 

 

Quanto a abordagem da pesquisa, tratou-se de uma pesquisa quantitativa 

pois traduziu os resultados em números e que segundo Gressler (2004, p. 43), “a 

abordagem quantitativa caracteriza-se pela formulação de hipóteses, definições 

operacionais das variáveis, quantificação nas modalidades de coleta de dados e 

informações, utilização de tratamentos estatísticos.” 
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A presente pesquisa foi realizada em uma organização e buscou por meio da 

coleta de dados, analisar a percepção dos funcionários sobre o clima organizacional, 

visando buscar melhorias e sugerir algumas ações que possam vir a contribuir com a 

empresa e seus funcionários.  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população de pesquisa foi composta pela totalidade de funcionários da 

empresa que são em número de 207. Sobre o conceito de população, Vergara 

(2007, p. 50) diz que  

[...] Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local 
como é largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos 
(empresas, produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as 
características que serão objeto de estudo. População amostral ou amostra 
é uma parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de 
representatividade 

. 

Assim tal trabalho buscou entrevistar 207 os colaboradores da empresa, 

incluindo nestes os funcionários da área administrativa, escritórios e também o setor 

de produção, tendo em vista a dificuldade de aplicar esse questionário para todos 

colaboradores devido ao fato que alguns motoristas e vendedores não estarem 

presentes no dia da pesquisa, e também a dificuldade de aplicá-los para os 

colaboradores de outros Países como Gana e Senegal, entrevistando apenas 132 

colaboradores.  

A amostra de pesquisa foi de 132 funcionários que responderam à pesquisa, 

o questionário foi elaborado com questões sobre identificação pessoal e quanto ao 

setor de trabalho, e perguntas que buscaram interpretar a realidade das pessoas e 

como elas se sentem em relação ao trabalho, a empresa, os líderes e por fim tudo 

que diz respeito e que interferem no clima organizacional. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Esta pesquisa foi feita por meio da aplicação de questionários, ver apêndice 

A que foram entregues e explicados aos colaboradores da empresa, sendo que os 
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mesmos o responderam na empresa, em horário de serviço, para assim conseguir 

se obter um número maior de questionários respondidos. 

O questionário foi formado por 74 questões, sendo 4 questões abertas e 70 

questões fechadas as quais  envolvem fatores extra trabalho, como: necessidades 

básicas, saúde, convivência familiar, vida social, férias e lazer, além de fatores 

internos como: autonomia, responsabilidade, realização profissional, quantidade e 

qualidade de trabalho, comunicação, remuneração, carreira, relacionamentos com 

chefia, valorização profissional, treinamento e desenvolvimento, estabilidade no 

emprego condições físicas de trabalho, imagem da empresa, trabalho em equipe e 

fatores motivacionais e desmotivadores. 

Para essa pesquisa foram utilizados 4 dias de serviço, um dia na matriz da 

empresa e nos outros dias em sua filial. A empresa disponibilizou espaço para 

aplicação dos questionários e a pesquisadora explicou a cada um o objetivo da 

pesquisa e em seguida eles se dirigiam para uma sala, visando responder os 

questionários. O prazo foi curto pois os colaboradores o responderam na empresa e 

entregaram logo após o término das respostas. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados, os mesmos foram colocados em tabelas no 

Microsoft Excel a fim de auxiliar na contagem e exposição nos gráficos, que 

facilitaram na hora de interpretar os resultados. Os quais tem o objetivo de mostrar 

claramente como esta o clima organizacional da empresa pesquisada, e quais as 

medidas devem ser tomadas para melhorar ou manter esses resultados conforme o 

necessário. 

O quadro 2, mostra a parametrização baseada no âmbito de Luz (2003), mas 

adaptada às respostas da autora, devido ao fato de algumas respostas serem 

diferentes. 

Opções de resposta Parâmetro 

Sempre Satisfeito 

Quase sempre Satisfeito 

Sim  Satisfeito 

Mais ou menos Satisfeito 

Ótimo  Satisfeito 
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Bom  Satisfeito  

Não Insatisfeito 

Nunca Insatisfeito 

Raramente Insatisfeito 

Razoável Insatisfeito 

Ruim Insatisfeito 
Quadro 3 - Parametrização das respostas 
Fonte: Luz 200 adaptado pela autora 
 

Para chegar-se a um indicador de satisfação ou insatisfação utilizou-se o 

quadro 02 que foi adaptado de Luz (2003) pelo qual foi possível analisar os índices 

da empresa, com relação a satisfação ou insatisfação dos funcionários. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Este estudo foi realizado em uma empresa no ramo alimentício que é uma 

das maiores empresas nesse setor do Brasil, com atuação em todo mercado 

nacional e em mais de 40 países. Atualmente, possuí dois parques industriais com 

207 colaboradores. Adotou o conceito “fast manufacture” agilidade e alta qualidade 

na produção e na distribuição de seus produtos, para garantir agilidade na produção 

e reposição, gerando valor agregado para cada produto e serviço. 

Iniciou suas atividades em 1987, como uma pequena distribuidora de 

produtos alimentícios. Anos depois, foram incorporadas novas linhas de produção. A 

partir de 2004 seu foco passou a ser a produção, sempre em sintonia com as 

necessidades dos mercados nacional e internacional. Passou a produzir com marca 

própria. 

Em 2013, com o objetivo de inovar e se diferenciar no mercado, lançou uma 

linha diferenciada e sofisticada de produtos. Entregam aos seus clientes produtos 

com bons preços, pontualidade e alta qualidade. Sua estratégia envolve a criação e 

o fortalecimento da marca e de cada produto, cada um com identidade visual e 

público-alvo específico.  

Os cargos existentes na empresa são em sua maioria operacionais, pois o 

setor de produção é o carro chefe da empresa. 

Existe um organograma amplo de cargos e funções, no entanto não foi 

possível colocar ele no presente trabalho, pois não se consegue visualizar os 

cargos, mas colocou-se ele em anexo para melhor observação.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

O presente trabalho visou analisar o clima organizacional de uma empresa no 

ramo alimentício, pra isso foram aplicados questionários divididos em dois fatores, 

tendo no primeiro, questões sobre: o perfil do respondente, necessidades básicas, 

saúde, situação financeira, convivência familiar, vida social, férias e lazer. E no 

segundo fatores internos da empresa: autonomia, responsabilidade, realização 

profissional, quantidade e qualidade de trabalho, comunicação, remuneração, 

carreira, relacionamento com a chefia, relacionamento interpessoal, valorização 

profissional, treinamento/ desenvolvimento, estabilidade no emprego, condições 

físicas de trabalho, imagem da empresa, trabalho em equipe e fatores motivadores e 

desmotivadores. 

Para a pesquisa foram disponibilizados 4 dias de serviço, sendo assim 

aplicado os questionários em horário de trabalho, sendo aplicado em um dia na 

matriz da empresa onde encontra-se os escritórios e também uma parte do 

carregamento e o restante dos dias na filial onde são produzidos os alimentos. 

 Assim sendo na filial disponibilizado um tempo maior devido à quantidade de 

funcionários ser maior, também nesse setor não foi aplicado os questionários para 

os funcionários que são Senegaleses devido à dificuldade de entendimento entre 

ambas as partes. Também não foram inclusos nessa pesquisa vendedores e 

motoristas pois os mesmos viajam e não é fácil encontra-los na empresa. 

Tendo assim dos 207 funcionários da empresa 132 questionários respondidos 

 

5.1 PERFIL DO RESPONDENTE 

 

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

sua idade, formação e tempo de empresa. 
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Gráfico 1 - Faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Através da pesquisa, segundo gráfico 01 constatou que na empresa há uma 

diversificada faixa etária, visto que 53% dos colaboradores entrevistados tem de 17 

a 36 anos, e 45% tem mais de 37, sendo assim os valores bem próximos, o que 

pode ser favorável a empresa pelo fato de que as pessoas mais de idade podem 

trocar experiências com os mais novos. 

 

 
Gráfico 2 - Escolaridade 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 
Quanto à escolaridade, conforme gráfico 2, percebe-se que somente 10% 

possuem nível superior, dado esse que pode ser explicado pelo fato da maioria dos 

funcionários fazerem parte do chão de fábrica, sendo que 27% não possuem 

primeiro grau e apenas 21 % possuem segundo grau completo, o que torna o grau 

de escolaridade baixo. 
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Gráfico 3 - Tempo de empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Quanto ao tempo de empresa percebe-se que apenas 27% estão na empresa a 

menos de 1 ano, o que indica que na empresa há baixa rotatividade, o que aponta 

para um clima favorável. 

 

5.2 NECESSIDADES BÁSICAS 

 

A primeira fase do questionário teve foco na vida pessoal dos funcionários, pois 

se sabe que isso tem influência no clima organizacional. São necessidades que 

todos possuem, mas se diferenciam um dos outros conforme seu nível de vida.   

Gráfico 4 - Sua Maior Preocupação 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Na empresa pesquisada nota-se uma grande preocupação com saúde, visto 

que 51% dos funcionários citaram a como sua maior preocupação. 
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5.3 SAÚDE 

 

Neste quesito busca-se saber como a pessoa se sente em relação ao seu 

estado físico, mental e emocional, o que interfere muito no clima e na produtividade 

da empresa, pois para que uma pessoa se sinta bem em uma empresa é necessário 

que esteja bem com sua saúde, tanto do corpo como da mente. 

 

 
Gráfico 5 - Estado físico 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 5, podemos perceber que na indústria, mais da metade dos 

colaboradores possuem um bom estado físico representando 55% que somado aos 

que dizem estar ótimo que são 27%, tem-se um excelente resultado, somando assim 

82% de pessoas aptas fisicamente para cumprirem com suas obrigações. 

 

  
Gráfico 6 - Estado mental 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 
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Com o gráfico 6 fica fácil observar que na organização 57% dos funcionários 

estão bem mentalmente e 32% estão se sentindo ótimo em seu estado mental, 

resultado esse que favorece a empresa. 

 

Gráfico 7 - Estado emocional  
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 7 foi possível identificar que 52% dos entrevistados consideram 

seu estado emocional bom, 19% ótimo e 23% razoável mas se somado os bons com 

os ótimos esses 23% não se tornam significantes.   

 

5.4 SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

 
Gráfico 8 - Moradia 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 8 nota-se que 72% das pessoas estão satisfeitas com sua moradia. 
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Gráfico 9 - Carro e Transporte 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao quesito carro e transporte 63% apresentam-se satisfeitos. 

 

Gráfico 10 - Padrão de vida  
Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao padrão de vida conforme mostra o gráfico 9, 62% apresentam 

satisfeitos. 

 

Gráfico 11 - Patrimônio 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 
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Conforme o gráfico 11, pode-se verificar que quanto ao patrimônio 64% dizem 

estar satisfeitos. 

 
Gráfico 12 - Alimentação 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
O gráfico 12 demonstra que quanto à alimentação também não apresentou 

problemas, sendo que a maioria 83% estão satisfeitos. 

. 

5.5 CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

Nesse quesito busca conhecer um pouco mais sobre a vida familiar dos 

colaboradores, saber como está seu relacionamento com a família, se enfrenta 

problemas nesse sentido, o que tem influência direta dentro da empresa devido ao 

fato de algumas pessoas não conseguirem separar seus problemas familiares com 

seu trabalho, dificultando assim para a empresa tentar motiva-lo. 

 

 
Gráfico 13 - relacionamento com cônjuge 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Na empresa estudada, conforme o gráfico 13, 36% dos entrevistados 

possuem um ótimo relacionamento com seu cônjuge, juntando com os que possuem 
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um bom relacionamento tem-se um total de 72% o que é um bom indicador visto que 

atinge mais da metade e somente 8% não estão satisfeitos com seu relacionamento. 

Não sendo motivo de preocupação para a empresa. 

 

 
Gráfico 14 - Relacionamento com filhos 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 14 demonstra que quanto ao relacionamento com filhos nota-se que 

43% dos entrevistados não têm filhos ou não responderam, sendo que o restante na 

sua maioria não possui problemas. 

 

Gráfico 15 - Atenção para sua família 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 15 percebe-se que 55% das pessoas dispõe de atenção para suas 

famílias, 33% dizem que não dispõe de muito tempo para sua família, e 5% não 

dispõe atenção suficiente para sua família. 
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5.6 VIDA SOCIAL 

 

No sexto tópico buscou se analisar a vida social das pessoas saber como elas 

interagem com a sociedade e amigos no geral, o que influência diretamente no 

trabalho, pois na empresa ela precisa se comunicar, interagir com seus colegas, 

chefes e gestores, saber trabalhar em equipe. 

 

Gráfico 16 - Convívio social 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 16 demonstra que quanto ao convívio social tem-se a maioria dos 

colaboradores que consideram bom e ótimo o que auxilia na hora dos mesmos 

compartilharem conhecimento e serem abertos ao feedback, fator relevante dentro 

de uma empresa onde todos precisam trabalhar unidos. 

 

Gráfico 17 - Nível Social 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)  
 

 No gráfico 17, é possível observar que quanto ao nível social, também não se 

tem problemas sendo que apenas 11% consideram seu nível razoável. 
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Gráfico 18 - Nível Cultural 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 18, 90% estão satisfeitos com seu nível cultural. 

5.7 FÉRIAS E LAZER 

 
Gráfico 19 - Satisfação com as férias 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

Gráfico 20 - Planejamento das férias  
Fonte - Dados da pesquisa (2016)  
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 Pelos gráficos 19 e 20 que perguntava sobre as férias, pode-se verificar que 

mais de 60% dos funcionários encontra-se satisfeito.  

 

5.8 AUTONOMIA 

 

Autonomia permite que os funcionários realizem seus trabalhos e tarefas da 

forma em que acharem melhor, tendo livre arbítrio para opinar sobre mudanças em 

seu trabalho.  

  

Gráfico 21 - Liberdade para fazer seu trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 21 mostra que os colaboradores geralmente têm liberdade para 

fazer seu trabalho da forma que acha melhor, tendo apenas 4% que afirma nunca ter 

liberdade para cumprir com suas tarefas da forma que acha melhor, e 11% diz que 

raramente possui essa autonomia. Por tanto, conclui-se que a firma da essa 

liberdade a seus funcionários. 

 

Gráfico 22 - Procedimento rígido 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Analisando o gráfico 22 nota-se que 49% das pessoas afirmam que a 

empresa sempre exige um procedimento rígido na realização de suas tarefas, 22% 

diz que quase sempre a empresa é rígida, fato que merece certa atenção por parte 

da empresa e ver se esse quesito não está prejudicando sua produtividade. 

 

Gráfico 23 - Rotina de trabalho 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 23 mostra que o 80% dos colaboradores organizam sua rotina de 

trabalho, o que é muito bom pois dessa forma demonstra que a organização da 

autonomia para eles fazerem seu serviço de forma que economizem tempo e 

obtenham uma maior produtividade, afinal ninguém melhor do que o funcionário que 

faz aquela tarefa todo dia para saber a forma melhor de produzi-la. 

 

Gráfico 24 - Você toma decisões pela empresa 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Sobre tomar decisões pela empresa, gráfico 24, 51% das pessoas não o 

fazem, 16% raramente tomam decisões e 26% estão entre as que tomam e quase 

sempre tomam decisões. 
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5.9 RESPONSABILIDADE 

 

Analisa se o colaborador está desempenhando as suas atividades que lhe 

são estabelecidas, responsabilizando-se pelos seus próprios atos, se é 

comprometido com os resultados da empresa e se este compromisso é espontâneo 

ou obrigatório. 

  

Gráfico 25 - Cumprimento de suas responsabilidades 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 25, 78% dos colaboradores dizem que sempre cumprem suas 

responsabilidades, o que é muito significativo por ser mais da metade e 20% diz que 

quase sempre as cumpre, mostrando responsabilidade por parte dos mesmos. 

 

Gráfico 26 - Responsabilidade com o sucesso da empresa 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 
 

A partir do gráfico 26 vê-se que 94% das pessoas acreditam que é 

reponsabilidade delas contribuir para o sucesso da empresa, sendo esse um índice 
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excelente pois demonstra que as pessoas estão cientes de seu compromisso com a 

empresa.  

 

Gráfico 27 - Comprometimento com suas atividades 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao comprometimento das pessoas com seu trabalho o gráfico 27, 

mostra que 96% considerem-se comprometidos com seu trabalho, o que demonstra 

compromisso com os trabalhos destinados a sua função. 

 

Gráfico 28 - Resultados melhores do que os esperados pela empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

No Gráfico 28 pode-se observar que no quesito de obter resultados melhores 

que o esperado pela empresa, tem-se 77% das pessoas que sempre o fazem e 17% 

que quase sempre o realizam, sendo um índice muito favorável para a organização. 

Neste sentido reforça o fato de que os profissionais sabem que estão fazendo 

algo além do que se espera.  
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5.10 REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Mostra o grau de satisfação dos funcionários em relação ao volume do 

trabalho realizado, com seu cargo, propósitos e objetivos atingidos. 

 

Gráfico 29 - Satisfação com o cargo 
Fonte -  Dados da pesquisa (2016) 
 

Quanto à satisfação com seu cargo, gráfico 29, 74% das pessoas estão 

satisfeitas, sendo que 23% não se sentem totalmente feliz, índice que pode estar 

relacionado com o fato de quase a metade dos funcionários gostariam de trabalhar 

em outro setor, seria importante a empresa analisar estes itens, conforme indicação 

do gráfico 29. 

 

Gráfico 30 - Seu trabalho lhe dá sentimento de realização pessoal 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 30 permite observar que sobre o sentimento de realização 

profissional, 44% dizem que sempre o trabalho lhe dá este sentimento de realização, 

o que somado com os que quase sempre tem-se 74%, índice que demonstra que a 
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maioria das pessoas estão felizes com sua vida profissional, sentem-se bem 

fazendo o seu trabalho. 

  

5.11 QUANTIDADE E QUALIDADE DE TRABALHO 

 

Nessa variável procurou-se avaliar o entusiasmo dos funcionários quanto à 

quantidade de trabalho solicitado a ele. 

 

Gráfico 31 - Satisfação em relação ao volume do trabalho que realiza 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação ao volume de trabalho, gráfico 31, 94% estão satisfeitos, o que 

define que a empresa divide o trabalho corretamente entre seus colaboradores. 

 

Gráfico 32 - A qualidade é considerada mais importante que a quantidade 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à qualidade, gráfico 32, 87% acreditam ser mais importante que a 
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conversar mais a respeito pra que todos colaboradores tenham a consciência que a 

qualidade sempre deve ser mais importante que a quantidade. 

 

Gráfico 33 - Seu trabalho realizado atualmente pode ser melhorado 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Como se vê no gráfico quanto ao trabalho realizado à maioria acha que pode 

ser melhorado, fator esse que deve ser revisto para um melhor aproveitamento das 

competências dos colaboradores. 

 

5.12 COMUNICAÇÃO 

 

Esse quesito avaliou como é a comunicação entre a empresa e funcionários, 

se a mesma é aberta para receber opiniões.  

 

Gráfico 34 - Como a direção se comunica com seus funcionários 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 
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Quanto à forma como a direção se comunica, gráfico 34, a maioria está 

satisfeito, o que é muito bom, visto que a comunicação tem interferência na 

produtividade e motivação. 

 

Gráfico 35 - Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam 
Fonte - Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à segurança em dizer o que pensam, gráfico 35, apenas 20% dizem 

sempre se sentir seguros em dizer o que pensam 40% quase sempre, mas se 

somarmos os que dizem que raramente com os que não responderam e não 

opinaram tem-se 40% tornando-se assim bom a empresa ser mais aberta a ouvir os 

funcionários. 

 

Gráfico 36 - A empresa é aberta a receber críticas e opiniões de seus funcionários 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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sempre, tendo 44% de respostas entre nuca, raramente e não responderam ou não 

tem opinião, o que novamente aponta pra um alerta em relação à comunicação.     

 

Gráfico 37 - As orientações que você recebe sobre seu trabalho são claras e objetivas  
Fonte: Dados da Pesquisa (2016) 

 

Em questão das orientações recebidas sobre seu trabalho, não apresenta 

problemas devido ao fato de 64% dizer que as informações sempre são claras e 

30% quase sempre. 

 

5.13 REMUNERAÇÃO 

 

Nesta variável explorou se os empregados estão satisfeitos com seu salário, 

se eles acreditam que a empresa remunera seus funcionários adequadamente. 

 

Gráfico 38 - Você está satisfeito com seu salário atual 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Em relação ao salário atual 12% apenas não estão satisfeitos, e 2% não 

responderam, o que significa que os colaboradores acreditam que seu salário está 

dentro do normal. 

 

Gráfico 39 - Você considera sua remuneração adequada ao trabalho que faz 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Quanto acharem sua remuneração adequada apenas 16% dizem que não, 

estando 39% satisfeito e 39% mais ou menos, 6% não responderam, não 

apresentando maiores problemas. 

 

Gráfico 40 - Você acha que a empresa remunera adequadamente seus funcionários 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Sobre a empresa remunerar adequadamente seus funcionários 21% afirmam 

que sempre, 36% quase sempre, 12% raramente, 3% nunca e 28% não 

responderam ou não tem opinião, questão que teve respostas bem diversificadas 

foto que pode se dar devido os funcionários não saberem ao certo o salário dos 

colegas. 
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5.14 CARREIRA 

 

Gráfico 41 - Você acredita na oportunidade de crescimento na sua carreira 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto a acreditar na oportunidade de crescimento 56% acreditam ,28% mais 

ou menos, 14% não acreditam e 2% não responderam.  

 

Gráfico 42 - Você se sente apto para assumir maiores responsabilidades 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Ao ponto de se sentir apto para assumir maiores responsabilidades 59% dos 

entrevistados acreditam estar aptos, 34% mais ou menos, 5% acha que não e 2% 

não responderam. 
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Gráfico 43 - Você gostaria de trabalhar em outro setor da empresa 
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao fato de trabalhar em outro setor da empresa46% dos 

colaboradores gostariam, o que poderia fazer a empresa repensar nesse quesito 

“carreira” e implantar um plano de carreira, o que ajudaria a melhorar bastante a 

motivação dos funcionários. 

 

Gráfico 44 - A empresa oferece oportunidades para o desenvolvimento e crescimento profissional 
Fonte: Dados pesquisa (2016) 

 

Quanto à empresa oferecer oportunidades de crescimento 24% apenas dizem 

que sempre, índice que poderia ser reavaliado, visto que 56% dos funcionários se 

sentem aptos para assumir maiores responsabilidade e também pelo fato de muitos 

quererem trabalhar em outro setor da empresa. 

 
5.15  RELACIONAMENTO COM A CHEFIA 

 
Aqui foi analisado como é o relacionamento com chefes, como eles agem em 

relação à mudança, também como eles tratam seu chefe.  
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Gráfico 45 - Você se sente respeitado pelo seu chefe 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Analisando a questão você se sente respeitado pelo seu chefe não obteve 

problemas sendo que os que sempre se sentem respeitados e os que quase sempre 

somam 91%, índice muito bom pois para que haja colaboração de todos é essencial 

que haja respeito 

 

 
Gráfico 46 - Você respeita seu chefe 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 
Em relação a respeitarem seu chefe, gráfico 46, 86% afirmam que sempre e 

13% quase sempre, fator esse que comprova que a um respeito mútuo entre chefes 

e colaboradores. 
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Gráfico 47 - Você considera seu chefe um bom profissional 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico 47 mostra que a maioria sendo 75% acham seu chefe um bom 

profissional, o que favorece a empresa, pois se as pessoas admiram seu chefe 

trabalham mais feliz e produzem mais. 

 

Gráfico 48 - O seu chefe é receptivo a mudança 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 
Em questão de ser receptivo a mudança, gráfico 48, somando os que julgam 

sempre e os quase sempre tem-se 75%, sendo mais da metade o que é um bom 

índice. 

 

5.16 RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

Esta variável vai identificar como é o relacionamento entre os departamentos 

da empresa se há cooperação entre eles, e entre colegas como está esse 

relacionamento. 

 

75%

2%

20%

3%

Sim

Não

Mais ou menos

não respondeu

25%

50%

10%

1%
12%

2%

 Sempre

Quase sempre

 Raramente

 Nunca

Não tenho opinião

não respondeu



64 
 

  
 
 
 

 
Gráfico 49 - Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesse gráfico 49, nota-se que a maioria não respondeu ou não tem opinião 

totalizando 54%, julga-se necessário à empresa abordar sobre esse assunto com 

seus colaboradores, podendo passar para todos os setores objetivos e metas, 

obtendo assim maior facilidade para o compromisso de todos. 

 

Gráfico 50 - Como você considera o relacionamento entre os funcionários 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 
No que diz respeito ao relacionamento entre colegas 50% dizem estar 

adequado e 46% dizem estar razoável, fator que precisa ser tomado alguma atitude 

pois para que haja produtividade e qualidade nos serviços é necessário que haja 

comunicação e um bom relacionamento entre colegas para que todos trabalhem 

juntos. 
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5.17 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Este quesito verifica o quanto a empresa se preocupa com as pessoas se 

investe nelas, acredita no seu potencial. 

Gráfico 51 - Você se sente valorizado pela empresa 
Fonte -  Dados da pesquisa (2016) 

 

A representação gráfica mostra que 52% sentem- se valorizados pela 

empresa, 38% mais ou menos e 8% não num modo geral eles sentem que estão 

sendo valorizados. 

 

Gráfico 52 - Você considera que seu potencial de realização tem sido aproveitado 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 
Sobre a empresa aproveitar o potencial de realização dos colaboradores, 

gráfico 52, 36% responderam que sempre e 42% responderam que quase sempre, 

indicando que a empresa deve procurar conhecer melhor quem nela trabalha para 

não perder talentos. 
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Gráfico 53 - A empresa reconhece os bons funcionários 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto ao reconhecimento aos bons funcionários, gráfico 53, 39% dizem que 

sempre, 18% quase sempre, 43% estão entre raramente, nunca e não respondeu ou 

não tem opinião, sendo assim um índice que deve ser revisto, devido ao número de 

insatisfeitos e que não responderam ter sido  alto, juntado ao fator que mais causa 

insatisfação que foi a falta de reconhecimento propõe-se então oferecer mais 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento, podendo ser através de maior 

qualificação de funcionários ou através de remunerações adequadas ao cargo. 

 

5.18 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Avaliou se a empresa investe em treinamento, oferece oportunidade de 

aprendizado, melhor qualificação. 

 

Gráfico 54 - Você recebeu o devido treinamento para a execução do seu cargo 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
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Neste gráfico percebe-se que a maioria diz que a empresa investe em 

treinamento, o que só traz benefícios à mesma. 

 

 
Gráfico 55 - A empresa investe em treinamento para o desenvolvimento profissional e pessoal dos 
funcionários 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Conforme gráfico 55, a maioria diz que a empresa investe em treinamento, o 

que faz com que seus colaboradores consigam produzir com maior qualidade. 

 

Gráfico 56 - O treinamento que você recebe o capacita para fazer seu trabalho 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Neste quesito, a maioria acredita que o treinamento que recebe o capacita 

para fazer seu trabalho, sendo 58% sempre e 27% quase sempre. 
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Gráfico 57 - A empresa investe em treinamento para que você tenha um aprendizado continuo 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto à empresa investir em treinamento para aprendizado continuo, gráfico 

57, 64 % dizem que a empresa investe, mas se analisarmos 36% dizem que 

raramente, nunca, não tem opinião ou não responderam, talvez seria importante a 

empresa investir mais nisso sendo que treinamentos capacitam pessoas. 

 

5.19 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

 

Esta variável analisou como os funcionários se sentem em relação ao seu 

emprego, se estão seguros ou tem medo de uma demissão.  

 

Gráfico 58 - Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesse item vê-se que apesar da crise que se encontra o País, os vários casos 

de demissões em massa nas empresas, fechamento de fabricas, lojas em geral, os 

funcionários sentem-se seguros em relação ao seu emprego. 
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Gráfico 59 - Os funcionários sentem-se seguros quanto à estabilidade no emprego 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Conforme gráfico 59, num modo geral também os funcionários estão seguros 

em relação ao seu emprego. 

 

5.20 CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 

 

Nesta variável foi analisado se os colaboradores estão satisfeitos em relação 

à temperatura de seu ambiente de trabalho, mobiliário, instalações sanitárias em fim 

tudo o que diz respeito às condições ambientais de seu trabalho. 

 

Gráfico 60 - As condições ambientais de seu trabalho são satisfatórias 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Nesse quesito, conforme gráfico 60, todas as variáveis estão satisfatórias, 

pois somente a temperatura que deu 61% o restante, todas ultrapassaram os 80%, 

índice muito bom sendo que demonstra que a empresa oferece um ambiente de 

trabalho, saudável a seus colaboradores o qual possibilita uma maior produtividade 

em seu trabalho. 
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5.21 IMAGEM DA EMPRESA 

 

Aqui se analisou como os funcionários avaliam a empresa se ela é um lugar 

bom para trabalhar se indicariam um amigo para trabalhar nela, e se seus gestores 

dão bom exemplo. 

 
Gráfico 61 - Considera a empresa um bom lugar para trabalhar 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Na análise do gráfico 61, tem-se um excelente resultado sendo que 91% das 

pessoas consideram a empresa um lugar bom para trabalhar, o que indica que 

apesar de ter algumas reclamações as pessoas gostam de trabalhar na empresa.  

 

Gráfico 62 - Você indicaria um amigo para trabalhar na empresa 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Em relação a indicarem um amigo para trabalhar na empresa, gráfico 62, 89% 

das pessoas indicariam um amigo para trabalhar na empresa o que segundo LUZ 

(2003) o clima de uma empresa é bom quando os funcionários indicam seus 

conhecidos e parentes para trabalharem nela, quando sentem orgulho em participar 

dela.  
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Gráfico 63 - Você considera a empresa ética com seus funcionários, parceiros clientes 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Segundo, gráfico 63, 86% dos colaboradores consideram a empresa ética 

com seus funcionários, item bastante relevante para a organização. 

 

 
Gráfico 64 - Os gestores da empresa dão bons exemplos para seus funcionários 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 

 

Quanto aos gestores dar bons exemplos a seus funcionários, gráfico 64, nota-

se que 86% estão satisfeitos, o que é muito bom pois o exemplo tem que vir de 

cima. 

 

5.22 TRABALHO EM EQUIPE 

 

Avaliou como a empresa estimula o trabalho em equipe, como os principais 

assuntos são debatidos. 
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Gráfico 65 - Os assuntos importantes são debatidos em equipe 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Conforme gráfico 65, segundo 64% dos colaboradores os principais assuntos 

são debatidos em equipe, tem-se 36% que não respondeu, opinou ou acha que 

raramente ou nunca, media acima da metade mas que pode ser melhorada e 

explorada mais devido à importância de se trabalhar em equipe. 

 

Gráfico 66 - A empresa estimula o trabalho em equipe 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Quanto a estimular o trabalho em equipe, gráfico 66, 75% afirmam que a 

empresa estimula, algo que sempre pode melhorar. Destes 75% 30% respondeu 

que quase sempre a empresa estimula o trabalho em equipe, e 45% disse que a 

empresa sempre estimula, desta forma, pode-se dizer que a empresa está sendo 

bem vista na opinião dos funcionários quanto a união para que se desenvolvam as 

tarefas e que se chegue ao um objetivo comum, considerando que um número 

razoável de funcionários afirmou que entende que o sucesso da empresa depende 

de cada um, pode-se à partir disto considerar que a equipe de funcionários valoriza 

tal comportamento da empresa. 
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5.23 FATORES MOTIVACIONAIS E FATORES DESMOTIVADORES 

 

Gráfico 67 - Fatores que geram mais insatisfação no trabalho 
Fonte – Dados da pesquisa (2016) 
 

Quanto aos fatores desmotivadores, gráfico 67, o item que mais tem 

relevância é a falta de reconhecimento que conforme analisado anteriormente só 

39% afirmam que sim, por isso deve-se dar uma atenção para esse item e procurar 

tomar cuidado com esse quesito. 

 

Gráfico 68 - Fatores motivadores 
Fonte – dados da pesquisa (2016) 
 

Em relação aos fatores motivadores gráfico 68 o que motiva os funcionários a 

trabalhar na empresa em primeiro lugar ficou o salário com 25%, e 18% o trabalho 

que realiza, no entanto a estabilidade no emprego também foi indicada como fator 

motivador, pois no país vive-se em um ambiente de instabilidade econômica e a 

estabilidade no emprego torna-se um fator de motivação.   
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5.24 SUGESTÕES DOS FUNCIONÁRIOS PARA TORNAR A EMPRESA UM 

LUGAR MELHOR PRA SE TRABALHAR 

 

No termino da pesquisa deixou-se uma questão aberta, para que os 

colaboradores dessem suas sugestões do que pode ser feito para tornar a empresa 

um lugar melhor de se trabalhar tendo como mais citadas às respostas abaixo. 

 

Sugestões dos funcionários para tornar a empresa um lugar melhor de se 
trabalhar 

Direito de se expressar 

Reconhecimento 

Mais visão dos chefes 

Carga horaria menor de 6 horas direto 

Colocar mais ventiladores e manta térmica 

Oportunidade de crescimento 

Construção de um refeitório 

Intervalo para lanche 

Mais treinamento 

Direitos e deveres iguais para todos 

Melhores salários 
Quadro 4 - Sugestões de melhoria 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através desse estudo pode se perceber que grande parte dos funcionários 

gostam de trabalhar na empresa, e seu clima está bom apesar de ter bastante 

funcionários que não responderam parte das questões ou não tinham opinião a 

respeito delas, nota-se também que os mesmos buscam maior reconhecimento e 

oportunidade de crescimento. 

Visando melhorar ainda mais o clima, sugere-se implantar um plano de 

cargos, salários e carreira e fazer avaliação de desempenho, onde todos os que se 

demonstrarem capazes terão sua oportunidade, tornando um meio de dar direitos 

iguais a todos, sendo assim uma maneira de conseguir fazer com que todos se 

comprometam com suas atividades, buscando sempre por melhores resultados. 

Também seria importante a empresa fazer a rotação dos cargos, visando 

aumentar o conhecimento sobre todos os processos de produção e enriquecer os 

cargos, pois verificou-se que os funcionários querem contribuir mais com a empresa 

e de acordo com Herzberg, o cargo deve aumentar a motivação, no caso de fornecer 
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oportunidades de auto realização, reconhecimento, responsabilidade, progresso e 

competição.  

Fazer reuniões mensais para informar sobre as metas e os objetivos da 

empresa, melhorando o comprometimento de todos. 

Fazer pesquisa de clima ao menos uma vez por ano para poder melhorar os 

processos organizacionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

ser uma preocupação constante para as empresas do século XXI, será necessário 

que as organizações façam uso de meios para medir e acompanhar a satisfação de 

seus colaboradores, como pesquisas de clima e satisfação, posteriormente tomando 

as ações necessárias para atender as expectativas dos funcionários e mantê-los 

motivados pelo maior tempo possível. 

O objetivo geral deste trabalho que consistiu em avaliar o clima organizacional 

de uma empresa no ramo alimentício, visto que a importância desse estudo não se 

dá apenas a empresa que consegue através de dados e gráficos saber na realidade 

o que seus funcionários pensam a seu respeito, e também a seus colaboradores que 

tem o direito de dar seu feedback sem medo de punições. 

Considera-se que os objetivos foram atingidos, pois se conseguiu avaliar o 

clima organizacional e verificar os pontos positivos e negativos do clima, além de 

elencar os fatores que causam satisfação e desmotivação nos funcionários.  

Visando melhorar ainda mais o clima, as sugestões dadas podem ser 

implementadas e assim, realizar pesquisa de clima uma vez ao ano para ir 

observando a melhora com as medidas adotadas, a mesma deverá ser realizada por 

uma empresa terceirizada, evitando assim o constrangimento dos funcionários para 

responder e assim obtendo respostas mais precisas.  

Contudo ficou claro a importância desse estudo para a empresa, pois cada 

vez mais as pessoas têm se tornado o diferencial dentro das empresas, e as 

organizações que não investirem nelas, em um futuro não muito distante cairão fora 

do mercado, pois pra que haja qualidade e produtividade todos precisam trabalhar 

juntos e com um único objetivo alcançar o sucesso. 

Não se pode esquecer que conforme visto anteriormente na teoria, essa 

pesquisa tem suma importância para os funcionários também que terão direito de 

dar seu feedback, e se sentirem bem em seu ambiente de trabalho, trabalhando 

feliz. 

Por isso considera-se importante que a empresa busque alternativas e 

ferramentas que possam auxiliar na melhoria do desempenho organizacional, pois 
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dificuldades sempre irão surgir, mas as empresas precisam primar por um clima 

saudável e que minimize as dificuldades no relacionamento com seus funcionários 

para que os resultados de ambos sejam alcançados.  

Ao termino de tudo a autora teve a sensação de dever cumprido, pois seu 

trabalho de conclusão de curso serviu para auxiliar a empresa se quiser, possa ter 

ferramentas e informações que poderão auxiliar a mesma a melhorar o seu processo 

de gestão, priorizando as pessoas que são seu maior patrimônio.  
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ANEXO 1 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



82 
 

  
 
 
 

 
 

APENDICE 1: 

FICHA DE INSTRUÇÕES 

A proposta deste questionário é conhecer as pessoas que trabalham na empresa, 

analisar suas necessidades e insatisfações, e tornar a organização um melhor lugar 

para se trabalhar. 

Abaixo, algumas orientações: 

Fique à vontade para responder o questionário, seja o mais verdadeiro possível, a 

participação na pesquisa é voluntária, contudo, a sua participação é importante. 

Considerando a importância do sigilo, você não deve registrar seu nome nos cadernos. 

Leia com atenção as perguntas e marque um X para cada resposta. Caso a 

pergunta não corresponda com sua realidade de trabalho, deixe a resposta em branco, 

ou marque “não tenho opinião”. 

 
QUESTIONÁRIO 

PERFIL DO RESPONDENTE: 

Idade:____________ 

Formação:_______________________________ 

Tempo de empresa:____________ 

 

CADERNO 1 

FATORES EXTRA-TRABALHO 

NECESSIDADES BÁSICAS 

Minha maior preocupação é com: 

(  ) Alimentação 

(  ) Segurança 

(  ) Saúde 

(  ) Aceitação social 

(  ) Realização pessoal 

 

SAÚDE 

Considerando sua condição de saúde, como você avalia: 

Seu estado físico: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu estado mental: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu estado emocional 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Assinale qual o seu grau de satisfação financeira em relação as questões abaixo, 

baseando-se em uma escala que varia de 1 a 10. 

Moradia 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

Carro/Transporte 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

Padrão de vida 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

Patrimônio 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

Alimentação 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

Educação 

(  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (   )8   (  )9  (  )10 

 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

O relacionamento com meu cônjuge é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

O relacionamento com meus filhos é: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Você dispõe atenção suficiente para sua família? 

(  ) não (  ) mais ou menos (  ) sim 

 

VIDA SOCIAL 

Como você avalia: 

Seu nível social: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu convívio social: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

Seu nível cultural: 

(  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim (  ) Péssimo 

 

FÉRIAS E LAZER 

Estou satisfeito com as minhas últimas férias. 

(  ) não (  ) mais ou menos (  ) sim 

Estou planejando para que as minhas próximas férias sejam muito boas. 

(  ) não (  ) mais ou menos (  ) sim 
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CADERNO 2 

 

FATORES INTERNOS DA EMPRESA 

 

AUTONOMIA 

Você tem liberdade para fazer o seu trabalho da forma como considera melhor? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

A empresa exige um procedimento rígido para execução das atividades pertinentes 

as suas funções? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você que organiza sua rotina de trabalho para melhor aproveitamento de suas 

atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você toma decisões pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

RESPONSABILIDADE 

Até que ponto você cumpre as responsabilidades que são destinadas à sua 

função? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você considera que é sua responsabilidade contribuir para o sucesso da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você desempenha seu trabalho buscando obter resultados melhores do que 

aqueles esperados pela empresa? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você se considera comprometido com suas atividades? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você está satisfeito com o seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

QUANTIDADE E QUALIDADE DE TRABALHO 
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Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A qualidade do trabalho é considerada mais importante do que a sua quantidade? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você acha que o seu trabalho realizado atualmente poderia ser melhorado? 

Muito pouco  Mais ou menos       Muito 

(  )1  (  )2   (  )3   (  )4   (  )5   (  )6   (  )7   (  )8   (  )9   (  )10 

 

COMUNICAÇÃO 

Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários? 

(  ) Adequadamente (  ) Razoavelmente (  ) Inadequadamente 

Os funcionários sentem-se seguros em dizer o que pensam? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

A empresa é aberta a receber e reconhecer as críticas, opiniões e contribuições de 

seus funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

 

REMUNERAÇÃO 

Você está satisfeito com o seu salário atual? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera a sua remuneração adequada ao trabalho que você faz? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você acha que a empresa remunera adequadamente os funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

CARREIRA 

Você acredita na oportunidade de crescimento em sua carreira? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você se sente apto para assumir maiores ou mais responsabilidades? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você gostaria de trabalhar em outro departamento da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 



86 
 

  
 
 
 

 

RELACIONAMENTOS COM A CHEFIA 

Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você respeita seu chefe/gestor/gerente? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Você considera seu chefe/gestor/gerente um bom profissional? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

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

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Existe um relacionamento de cooperação entre os departamentos da empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Como você considera o relacionamento entre os funcionários da empresa? 

(  ) Adequado (  ) Razoável (  ) Inadequado 

 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Você se sente valorizado pela empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Você considera que o seu potencial de realização profissional tem sido 

adequadamente aproveitado? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

A empresa reconhece os bons funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

TREINAMENTO/DESENVOLVIMENTO 

Você recebeu o devido treinamento para a execução de seu cargo? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

A empresa investe em treinamentos necessários para o desenvolvimento 

profissional e pessoal de seus funcionários? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

O treinamento que você recebe o capacita a fazer bem o seu trabalho? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

A empresa investe em treinamento/desenvolvimento para que você tenha um 

aprendizado contínuo? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 
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ESTABILIDADE NO EMPREGO 

Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

Os funcionários da empresa sentem-se seguros quanto à estabilidade no 

emprego? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Mais ou menos 

 

CONDIÇÕES FÍSICAS DE TRABALHO 

As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias? 

Temperatura  (  ) Sim (  ) Não 

Espaço   (  ) Sim (  ) Não 

Mobiliário  (  ) Sim (  ) Não 

Higiene                (  ) Sim (  ) Não 

Instalações sanitárias  (  ) Sim (  ) Não 

 

IMAGEM DA EMPRESA 

Considera a empresa um bom lugar para trabalhar? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você indicaria um amigo para trabalhar na sua empresa? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não tenho opinião 

Você considera a empresa ética com seus funcionários/clientes/ parceiros? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

Os gestores da empresa dão bons exemplos aos seus funcionários? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

TRABALHO EM EQUIPE 

Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

A empresa estimula o trabalho em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente (  ) Nunca 

(  ) Não tenho opinião 

 

FATORES MOTIVADORES E DESMOTIVADORES 

Indique três principais fatores que geram mais insatisfação no seu trabalho. 

Colo que número 1 no fator que gera mais insatisfação, número 2 no segundo 

maior fator de insatisfação e o número 3 para o terceiro maior fator de insatisfação. 

(   ) Falta de reconhecimento 

(   ) Falta de segurança no emprego 

(   ) Impossibilidade de crescimento profissional 

(   ) Falta de autonomia 
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(   ) Ambiente de trabalho ruim 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) Falta de treinamento 

(   ) Sobrecarga de trabalho 

(   ) Instalações inadequadas (banheiros, vestiários etc.) 

(   ) Salário 

(   ) Outros:______________________________________ 

Indique as duas principais razões pelas quais você trabalha na empresa. 

Colo que número 1 na principal e número 2 na segunda mais importante. 

(   ) Salário 

(   ) Benefícios oferecidos pela empresa 

(   ) Estabilidade no emprego 

(   ) Relacionamento com a chefia 

(   ) O trabalho que realizo 

(   ) A falta de opção de outro emprego 

(   ) Ambiente de trabalho 

(   )  Prestígio da empresa 

(   ) Autonomia no trabalho 

(   ) Possibilidade de treinamento 

(   ) Reconhecimento 

(   ) As chances de progresso profissional 

 

Que sugestões você daria para tornar a empresa um lugar melhor para se 

trabalhar? 
 

 

 

 

 
 
 

 


