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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo a respeito do Clima
Organizacional presente em uma empresa JUiILFD A pesquisa de clima organizacional
consiste em um levantamento de RSLQL}HV que caracterizam umaUHSUHVHQWDomRda
realidade organizacional, retratando o que as pessoas que ali trabalham acreditam
estar acontecendo em um determinado momento e resultando em um GLDJQyVWLFR sobre
a VLWXDomR atual da RUJDQL]DomR A partir do referencial WHyULFR acerca do assunto, foi
elaborado e aplicado oPpWRGRde pesquisa quantitativa, que consiste em uma escala
aos IXQFLRQiULRV relativa ao ambiente organizacional, com alternativas de respostas
que graduam a IUHTrQFLD de RFRUUrQFLD das DILUPDo}HV contidas em nove blocos,
referentes aos seguintes itens: imagem,PXGDQoDVFRPXQLFDomRambiente e infraestrutura, qualidade e tecnologia, relacionamento, JHVWmR de pessoas, gerenciamento e
comprometimento. A PpGLD mais alta dos blocos correspondeu ao ambiente e infraestrutura; a mais baixa, ao bloco relacionamento. $WUDYpV da DQiOLVH dos dados, foi
elaborado um plano de DomR a curto, PpGLR e longo prazo, com o objetivo de manter e
fortalecer os aspectos positivos, bem como, solucionar ou amenizar os aspectos
negativos. O plano de DomR p uma HVWUDWpJLD organizacional que visa ao desenvolvimento
empresarial.
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ABSTRACT
This work has the purpose of accomplishing a study regarding the Organizational
Climate present in a Graphic Company. This research consist in a survey of opinions that
characterize a representation of organizational reality, retracting what people that
work there believe to be happening in a certain moment that results in a diagnosis about
the present situation of the company. Starting from the theoretical referential about the
subject, it was prepared and applied the method of quantitative research, that consists
in the application of a scale with affirmatives to the employees relative to the
organizational environment, with alternatives of answers that order the frequency of
occurrence of affirmations contained in nine blocks, regarding the following items:
image, changes, communication, environment and infrastructure, quality and
technology, relationship, management, management of people, administration and
compromising. The higher media of the blocks corresponded to the environment and
infrastructure and the lower, to the relationship block. Through this analysis of data, it
was prepared an action plan of short, medium and long term, whose purpose it to
maintain and strengthen the positive aspects, as well to solve or soften the negative
aspects. The action plan is an organizational strategy aiming the managerial
development.
Key words: management of people, culture, organizational climate.
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da HODERUDomR de planos de DomR a partir de
umGLDJQyVWLFRque pode ser monitorado
anualmente. Administrar o clima passa a ser
Com o intenso movimento pela qualidade
e produtividade, constatou-se que a principal uma DomR HVWUDWpJLFD para todas as
vantagem competitiva das RUJDQL]Do}HV HVWi RUJDQL]Do}HV especialmente para aquelas que
no diferencial que as pessoas podem realizar. HVWmR comprometidas com a JHVWmR pela
O foco da JHVWmR empresarial se deslocou qualidade, que VmR o alvo deste estudo. Desta
gradualmente de uma rQIDVH nos fatores ItVLFRV forma, neste estudo busca-se conhecer a
e estruturais para as UHODo}HV e LQWHUDo}HV SHUFHSomR dos colaboradores de uma
pessoais. A JHVWmR FRQWHPSRUkQHD das empresaJUiILFDe editora sobre o clima
empresas, no que tange aos aspectos da organizacional. Dentre as HVWUDWpJLDV de JHVWmR
GLPHQVmR humana, tem no HTXLOtEULR da de pessoas, a pesquisa de clima organizacional
um canal
de
GLQkPLFD das UHODo}HV um de seus fatores caracteriza-se como
FRPXQLFDomR
entre
a
GLUHomR
e
o
corpo
de
FUtWLFRV de sucesso. Assim, a LGHQWLILFDomR e o
empregados
da
RUJDQL]DomR
Representa
um
envolvimento das pessoas com os processos
de trabalho passam a ser determinantes para modo constante de obter e de fornecer
feedback, mantendo o foco voltado para as
este HTXLOtEULR
A JHVWmR da cultura organizacional DWUDYpV necessidades dos IXQFLRQiULRV
O presente trabalho tem como principal
das pessoas p extremamente importante para
um clima positivo e produtivo. Uma vez objetivo analisar a SHUFHSomR do clima
monitoradas as necessidades dos clientes organizacional dos colaboradores de uma
internos de forma HVWUDWpJLFD fica mais IiFLO empresaJUiILFDe editora em UHODomR ao
aumentar o comprometimento e a ambiente de trabalho. Busca, desta forma,
competitividade nas RUJDQL]Do}HV Na medida identificar iUHDV ou focos nos quais devam ser
em que as pessoas se sentem ouvidas e introduzidas melhorias, bem como os pontos
valorizadas, tendo sanadas algumas de suas fortes da empresa, visando j VDWLVIDomR dos
necessidades, o ambiente de trabalho IXQFLRQiULRV e, FRQVHTHQWHPHQWH a
permeia-se com maior comprometimento e SUHVWDomR de VHUYLoRV com qualidade para os
responsabilidade, proporcionando um clima clientes internos e externos.
A empresaJUiILFDe editora alvo deste
com qualidade nas UHODo}HV interpessoais.
OGLDJQyVWLFRde clima organizacional p estudo HVWi no mercado Ki vinte e quatro
uma ferramenta gerencial que possibilita anos, tornando-se editora Ki pouco mais de
dois anos. Localizada em Porto Alegre, produz
PXGDQoDV no ambiente de trabalho DWUDYpV
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materiais JUiILFRV como livros, revistas,
agendas, FDOHQGiULRV cartazes, FDWiORJRV
jornais, malas-diretas e projetos especiais.
Prima pelo foco no cliente, DWXDOL]DomR e
LQRYDomR
WHFQROyJLFD
TXDOLILFDomR
profissional, sob a base de VyOLGRV SULQFtSLRV
pWLFRV
$WUDYpV de uma pesquisa quantitativa
realizada, reuniram-se LQIRUPDo}HV sobre o
campo SVLFROyJLFR relacionado ao ambiente
organizacional, envolvendo a SHUFHSomR dos
colaboradores em UHODomR a esse ambiente.
Os principais temas pesquisados foram: a
imagem da RUJDQL]DomR a forma de lidar com
as PXGDQoDV o processo de FRPXQLFDomR
interna, o ambiente e infra-estrutura, a
qualidade e a tecnologia, os processo de
relacionamento e JHVWmR de pessoas, o
gerenciamento e o comprometimento.
e de extrema LPSRUWkQFLD a pesquisa de
clima, na medida em queSURPRYHYiULRV
EHQHItFLRV para a RUJDQL]DomR tais como:
GLPLQXLomR do tQGLFH de LQVDWLVIDomR aumento
da produtividade e do comprometimento,
bem como a SURPRomR de LQWHJUDomR e XQLmR
dos colaboradores. $OpP desses aspectos, o
conhecimento do clima organizacional e a
JHVWmR dos pontos fortes e fracos, PDQWrP um
ambiente de trabalho positivo, possibilitando
o desenvolvimento dos colaboradores e
otimizando a FRPXQLFDomR

2 *(672 DE PESSOAS,
CULTURA E CLIMA
ORGANIZACIONAL
Grandes PXGDQoDV sociais, HFRQ{PLFDV
SROtWLFDV e WHFQROyJLFDV neste final de VpFXOR
HVWmR ocorrendo em escala mundial e no
contexto das RUJDQL]Do}HV que precisam
adaptar-se para fazer frente ao mercado cada
vez mais competitivo. Tais PXGDQoDV exigem
UHQRYDo}HV nos atuais modelos de JHVWmR
principalmente na JHVWmR de pessoas. Neste
contexto, a IXQomR recursos humanos deixa
de ser exclusiva de iUHDV HVSHFtILFDV
migrando para as demais iUHDV em QtYHO
HVWUDWpJLFR
Neste novo perfil os gestores assumem um
papel primordial na JHVWmR do seu grupo de
colaboradores, atuando realmente como
gestores de pessoas. Dessa maneira, a
FDSDFLWDomR dos gerentes passou a incluir

estudos voltados para o desenvolvimento da
OLGHUDQoD FRQGLomR fundamental para
poderem se comunicar melhor com os
colaboradores. Em todos os QtYHLV da
RUJDQL]DomR as pessoas VmR consideradas
como parceiras que conduzem os QHJyFLRV
da empresa, passando a ser o grande
diferencial. As RUJDQL]Do}HV passam a ter
como principal ativo o capital humano ou
intelectual e o conhecimento, em vez do
tradicional
ativo
patrimonial
das
GHPRQVWUDo}HV financeiras. Neste novo
contexto, desaparece a GHQRPLQDomR
recursos humanos e surge a *HVWmR de
Pessoas.
Os argumentos a favor dessa PXGDQoD de
nomenclatura ressaltam que o termo
$GPLQLVWUDomR de Recursos Humanos p muito
restritivo, pois implica a SHUFHSomR das
pessoas que trabalham numa RUJDQL]DomR
apenas como recursos, ao lado de recursos
materiais e financeiros, ao passo que na *HVWmR
de pessoas, as pessoas VmR vistas como
cooperadores ou parceiros, fala-se em
administrar ou gerir com as pessoas (GIL,
2001).
Com isso, a iUHD de JHVWmR de pessoas HVWi
se ligando ao planejamento HVWUDWpJLFR da
empresa, mantendo o foco nos resultado e nos
objetivos
organizacionais
como
produtividade, crescimento, qualidade,
competitividade entre outros. A iUHD de
JHVWmR de pessoas preocupa-se com a
produtividade do capital intelectual, com o
desempenho gerencial e com a FRQWULEXLomR
das pessoas aos objetivos organizacionais,
HVWi empenhada em preparar a empresa e as
pessoas para o futuro. Diante desta realidade
nasce uma nova era, a do conhecimento, na
qual o capital humano torna-se fundamental
(CHIAVENATO, 2005).
$OpP das Mi assinaladas, outras
PDFURWHQGrQFLDV VmR fundamentais: YLVmR
voltada para o futuro, SUHRFXSDomR com a
FULDomR de valor para a empresa e clientes,
PXGDQoD de iUHD de VHUYLoRV para era de
consultoria interna, WUDQVIHUrQFLD das
GHFLV}HV e Do}HV para a JHUrQFLD de linha,
entre outras; SUHRFXSDomR com o clima
organizacional e VDWLVIDomR das pessoas;
YDORUL]DomR dos objetivos pessoais, SUiWLFDV
alternativas desenhadas conforme a
necessidades individuais de cada IXQFLRQiULR
trabalho em equipe; YLVmR voltada para o
ambiente externo e XWLOL]DomR do
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benchmarking (CHIAVENATO, 2005).
Na JHVWmRde
pessoas, a cultura
organizacional tem grande LPSRUWkQFLD uma
vez que se PDQWpP durante toda a H[LVWrQFLD
de uma empresa, apontando os caminhos a
serem seguidos em determinadas etapas. Para
entender
o
que
significa
cultura
organizacional se faz QHFHVViULR a sua
FRQFHLWXDomR e FDUDFWHUtVWLFD de cada
RUJDQL]DomR aHVWUXWXUDomRde uma cultura
SUySULD baseada nos valores, FUHQoDV
normas, ideologias, mitos, comportamentos,
RUJDQL]DomR do ambiente, OLGHUDQoDV
linguagem, VtPERORV KLVWyULDV entre outros.
Conforme Schein, cultura organizacional pode
ser conceituada como ³D soma de todas as
certezas compartilhadas e tidas como
corretas que um grupo aprendeu ao longo de
sua KLVWyULD´ (2001, p.45) Essa cultura
organizacional p formada por WUrV QtYHLV ou
camadas. Inicialmente existe o temos: a) QtYHO
dos artefatos: envolvem o ambiente ItVLFR e
pessoal da RUJDQL]DomR arquitetura, layout,
a maneira de as pessoas se vestirem, SDGU}HV
de comportamento YLVtYHLV documentos e
outros. Este QtYHO de DQiOLVH p muito
superficial e enganador porque os dados VmR
IiFHLV de obter, PmRV GLItFHLV de interpretar;
b) QtYHO dos valores: consideram as FUHQoDV e
os
paradigmas
que
norteiam
os
comportamentos
dos
colaboradores,
resultantes de um aprendizado conjunto; c)
QtYHO das certezas EiVLFDV fundamentais: p o
QtYHO mais profundo da cultura organizacional.
Envolvem a KLVWyULD da empresa e o sistema
de valores compartilhados que VmR
entendidos como verdadeiros e corretos,
definido a forma de pensar, sentir e agir em
UHODomR a eles (SCHEIN, 2001; FREITAS, 1991;
FLEURY, 1996).
Para Luz (2003, p.16), cultura
organizacional pode ser entendida como ³R
conjunto de atributos ItVLFRV e psicossociais
de uma RUJDQL]DomR que caracteriza o seu
modo de ser e determina a usa LGHQWLGDGH´ A
cultura influencia o comportamento de todos
os LQGLYtGXRV e grupos dentro da RUJDQL]DomR
e comum, nas RUJDQL]Do}HV quando se
admitem novos IXQFLRQiULRV proporcionarlhes o processo de VRFLDOL]DomR que tem por
objetivo ³DFXOWXUDU´ o novo colaborador com
os valores da cultura a que HVWi sendo
inserido. Neste processo VmR apresentados a
KLVWyULD os valores, PLVVmR e QHJyFLR os
produtos, os processos, os clientes, os

mercados atendidos etc.
A YLVmR mais moderna de cultura
organizacional considera que p SRVVtYHO
JHUHQFLiOD DWUDYpV de uma YLVmR HVWUDWpJLFD
CulturasUtJLGDVVmR mais densas e levam mais
tempo para serem modificadas, por outro
lado, culturas IOH[tYHLV Johann (2004) sugere
o processo de SHVTXLVDDomR para revalorizar
a cultura organizacional, quando os
resultados
da
RUJDQL]DomR
HVWmR
comprometidos, buscando assim, maior
competitividade.
Uma forma de gerenciar a cultura
organizacional p DWUDYpV de um GLDJQyVWLFR
de clima, uma vez que o clima p a
UHSUHVHQWDomR clara e YtYLGD dos elementos
da cultura. Romero e Bittencourt salientam:
³R GLDJQyVWLFR de clima organizacional p uma
ferramenta gerencial poderosa porque, DOpP
de ³IRWRJUDIDU´ o clima atual da RUJDQL]DomR
pode SUHSDUiOD para um crescimento em
YiULDV GLPHQV}HV tendo claro o norte, DWUDYpV
da SHUFHSomR do clima LGHDO´ (1999, p.91).
Clima origina-se do grego klima, e significa
WHQGrQFLD LQFOLQDomR O clima organizacional
reflete HQWmR XPD WHQGrQFLD RX LQFOLQDomR a
respeito da forma como as necessidades dos
colaboradores HVWmR sendo efetivamente
atendidas, sendo WDPEpP um indicador da
HILFiFLD organizacional (CODA, 1997).
Para Souza, ³R clima organizacional p
resultante do jogo das YDULiYHLV FXOWXUDLV´ A
autora compara o clima a uma melodia, que
resulta das notas e compassos. Salienta
WDPEpP que assim como a cultura, o clima
organizacional p composto de diversos
componentes combinados entre si. Dessa
FRPELQDomR pode resultar um clima de maior
ou menor WUDQTLOLGDGH e FRQILDQoD
Conforme Luz (2003, p.12), ³&OLPD
organizacional p o reflexo do estado de kQLPR
ou do grau de VDWLVIDomR dos IXQFLRQiULRV de
uma empresa, num dado PRPHQWR´ Ou
ainda, ³e a atmosfera SVLFROyJLFD que envolve,
em um dado momento, a UHODomR entre a
empresa e seus IXQFLRQiULRV´ A grande
SUHRFXSDomR dos gestores reside no
GLDJQyVWLFR adequado das reais PRWLYDo}HV
daqueles com quem trabalham, para poder
delinear HVWUDWpJLDV adequadas na JHVWmR
destas pessoas.
Para Luz (2003), nos conceitos dos
diferentes autores existemWUrVpalavraschaves que HVWmR quase sempre presentes:
VDWLVIDomR (dos IXQFLRQiULRV  SHUFHSomR (dos
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IXQFLRQiULRV e cultura (organizacional).
Assim sendo, o clima organizacional
representa alguns aspectos da cultura e QmR
pode ser confundido com ela. O clima HVWi
inserido na cultura, p a forma de vivenciar e
sentir esta cultura. Enquanto a cultura
organizacional se PDQWpP durante toda a
H[LVWrQFLD de uma empresa, apontando os
caminhos a serem seguidos em determinadas
etapas, o clima se modifica conjunturalmente.
Portanto, conforme Luz (2003, p.20), ³HQWUH
cultura e clima Ki uma UHODomR de causalidade,
ou seja, cultura p causa e clima p a
FRQVHTrQFLD 6mR IHQ{PHQRV LQWDQJtYHLV
apesar de manifestarem-se de forma
FRQFUHWD´Enquanto que o clima p um
IHQ{PHQR temporal, refere-se ao estado de
kQLPR dos IXQFLRQiULRV num dado momento
da RUJDQL]DomR a cultura decorre de SUiWLFDV
recorrentes, estabelecidas ao longo do tempo.
A pesquisa de clima p uma ferramenta
HVWUDWpJLFD para se avaliar a SHUFHSomR dos
colaboradores em UHODomR ao ambiente,
servindo como base para IRUPXODomR de
HVWUDWpJLDV de PXGDQoDV e UHIRUPXODo}HV
estruturais, ajudando os gestores a obterem
respostas sobre a RSLQLmR dos colaboradores.
Segundo %DUoDQWH e Castro (1999, p.16),
³3HVTXLVD de clima VmR instrumentos
utilizados para medir o clima de uma
determinada RUJDQL]DomR e deve ser encarada
como um dos mecanismos de YLDELOL]DomR GR
processo de busca da Qualidade 7RWDO´
Qualidade total SUHVVXS}H a H[LVWrQFLD da
VDWLVIDomR de clientes, o que deve ocorrer
tanto no QtYHO interno, quanto externo.
Portanto, a qualidade dos produtos ou
VHUYLoRV p diretamente proporcional j
VDWLVIDomR dos clientes internos, pois, quando
satisfeitos, se dedicam com maior
comprometimento
jV
suas
tarefas
%$5d$17( e CASTRO, 1999).
Para Luz, o GLDJQyVWLFR de clima
RUJDQL]DFLRQDO ³p o mais importante
instrumento de apoio paraLPSOHPHQWDomRGR
processo de melhoria FRQWtQXD e uma forma
de mapear o ambiente interno da empresa
para assim atacar efetivamente os principais
focos de problemas melhorando o ambiente
de WUDEDOKR´ (2003, p.25).
Conforme Gil (1994), as RUJDQL]Do}HV
devem realizar GLDJQyVWLFRV de clima
objetivando a) identificar e mensurar as
atitudes dos empregados para com as
SROtWLFDV de JHVWmR de pessoas; b) desenvolver

a FRPSUHHQVmR dos gestores sobre a
SHUFHSomR dos empregados para melhorar as
UHODo}HV de trabalho; c) identificar WHQGrQFLDV
dasRSLQL}HVe atitudes dos colaboradores.
Comparando-se os resultados de GLDJQyVWLFRV
sucessivos, torna-se SRVVtYHO antecipar
WHQGrQFLDV que SRGHUmR influir nos rumos
HVWUDWpJLFRV da RUJDQL]DomR
Para mensurar o clima organizacional,
utiliza-se geralmente um TXHVWLRQiULR ou
escala de FRQFRUGkQFLD padronizada onde as
TXHVW}HV ou afirmativas correspondem aos
indicadores,
fatores
ou
YDULiYHLV
considerados mais relevantes, tais como:
imagem da empresa, infra-estrutura,
PXGDQoDV relacionamento, estilo gerencial
entre outros. Os resultados tratados geram
planos de Do}HV HVWUDWpJLFDV
A XWLOL]DomRGRGLDJQyVWLFRde clima
organizacional p um processo de pesquisa que
UH~QH a teoria DFDGrPLFD j SUiWLFD
organizacional, podendo assegurar j
RUJDQL]DomR uma clareza das suas OLPLWDo}HV
e um rumo para o seu crescimento futuro.
$OpP disso, proporciona conhecer aspectos
da cultura que VmR LPSUHVFLQGtYHLV para
qualquer PXGDQoD organizacional.

3 PROCEDIMENTOS
0(72'2/Ï*,&26
Em UHODomR j abordagem ou natureza,
optou-se pela pesquisa quantitativa uma vez
que os dados obtidos VmR TXDQWLILFiYHLV e as
RSLQL}HVeLQIRUPDo}HVVmR classificadas e
analisadas. Quanto ao objetivo de identificar
a SHUFHSomR dos colaboradores sobre a
empresa JUiILFD e editora, pode-se considerar
este estudo como H[SORUDWyULR porque visa
proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a WRUQiOR mais
H[SOtFLWR bem como por tratar-se do estudo
de um caso. Confirma-se esta FODVVLILFDomR por
buscar conhecer as SHUFHSo}HV dos
colaboradores de uma empresa quanto aos
seus pontos fortes e fracos, bem como as suas
necessidades em UHODomR ao ambiente de
trabalho, ela p realizada em uma iUHD na qual
existe pouco conhecimento acumulado e
sistematizado. Dessa forma a pesquisa
H[SORUDWyULD contribui para a FRPSUHHQVmR
do problema de pesquisa, DWUDYpV do
aprimoramento de LGpLDV ou a descoberta de
LQWXLo}HV Possibilitando ainda um contato
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maior com a realidade e com as
FDUDFWHUtVWLFDV que HVWDUmR sendo estudadas.
A pesquisa em pauta foi FRQVWLWXtGD por
uma amostra QmR SUREDELOtVWLFD e definida por
acessibilidade. Segundo Vergara (2005), este
tipo de amostra QmR se utiliza VHOHomR
DOHDWyULDWDPEpP QmR seleciona uma amostra
de cada grupo da SRSXODomR longe de
qualquer procedimento HVWDWtVWLFR A escolha
foi feita por acessibilidade, referindo-se j
coleta de dados junto j RUJDQL]DomR devido j
facilidade de DFHVViODV A pesquisa foi
aplicada na empresa JUiILFD e editora em 70
colaboradores, correspondendo a 100% dos
cargos efetivos, divididos em: Auxiliares de
3URGXomR 7pFQLFRV de 3URGXomR Gestores e
Administrativos. Foram devolvidos 62
instrumentos, correspondentes a 89% dos
entregues, sendo considerada uma amostra
significativa. Foram H[FOXtGRV os WHPSRUiULRV
e a diretoria.
O instrumento aplicado foi uma escala,
elaborada com base na literatura,
principalmente em Luz (2003), Chiavenato
(1997 e 2005) e Romero e Bittencourt (1999).
O instrumento possui duas partes: a primeira
refere-se aos dados VyFLRGHPRJUiILFRV
como sexo, idade, tempo de RUJDQL]DomR e
cargo ocupado; a segunda corresponde a 9
blocos contendo 5 afirmativas cada um,
totalizando 45 afirmativas sobre YDULiYHLV do
clima. Os blocos avaliaram as seguintes
GLPHQV}HV
imagem,
PXGDQoDV
FRPXQLFDomR ambiente e infra-estrutura,
qualidade e tecnologia, relacionamento,
JHVWmR de pessoas, gerenciamento e
comprometimento. Para cada afirmativa
WDPEpP foi gerada uma escala de
FRQFRUGkQFLD variando entre superar a
expectativa,
concordo
planamente,
concordo, discordo e concordo em parte,
discordo e discordo plenamente.
O instrumento foi validado pelo o teste
Alpha de Cronbach = 0,95, sendo considerado
com yWLPD FRQVLVWrQFLD interna, pois,
segundo Cooper e Schindler o teste Alpha
deve estar entre 0 e 1. No entender de Pereira
(1999, apud QUEIJO, 2002, p.28) e Duarte
(2001 apud QUEIJO, 2002, p. 28), ³TXDQWR
maior o valor de alfa, maior a YDULkQFLD do
conjunto de itens e menor a YDULkQFLD
HVSHFtILFD de cada item, o que indica a
FRQJUXrQFLD entre os itens de um
LQVWUXPHQWR´ A DQiOLVH foi realizada com o
DX[tOLR do programa HVWDWtVWLFR SPSS 10.0,

calculando-se IUHTrQFLD SHUFHQWXDO PpGLD
e GHVYLRSDGUmR
A coleta de dados foi realizada pelo
UHVSRQViYHO do Departamento Pessoal da
empresa, que encaminhou a cada
colaborador. 7DPEpP foi realizada uma visita
WpFQLFD para colher LQIRUPDo}HV sobre a iUHD
de JHVWmR de pessoas da empresa.

4 $1È/,6( E ',6&8662 DOS
RESULTADOS
Inicialmente apresentam-se os dados
VyFLRGHPRJUiILFRV que identificam os
respondentes, DSyV a iUHD de JHVWmR de
pessoas na empresa, finalizando com as
respostas GR GLDJQyVWLFR de clima
organizacional.
Analisando o resultado do sexo dos
respondentes, percebe-se que a grande
maioria, 77% (48 pessoas) p do sexo
masculino. A SUHGRPLQkQFLD masculina pode
ser explicada devido ao tipo de atividade
exercida pelos IXQFLRQiULRV os homens em
sua maioria trabalham na iUHD WpFQLFD de
SURGXomRe no comando, enquanto as
mulheres, em sua maioria, exercem IXQo}HV
administrativas, DOpP de vendas e
acabamento. Quanto j idade, a grande parte
dos respondentes pode ser considerada como
adultos jovens (55% entre 20 e 30 anos),
seguida de adultos maduros (27% entre 30 e
40 anos). A escolaridade predominante p o
ensino PpGLR completo (61%), seguida de 31%
com o ensino fundamental completo.
Somente 3% (2 pessoas) WrP curso superior
completo. O tempo de RUJDQL]DomR p emPpGLD
DWp 5 anos de empresa, seguido de 27% com
mais de 5 anos, indicando um QtYHO
razoavelmente baixo de rotatividade
funcional. A GLVWULEXLomR dos cargos p
HTLWDWLYD 10% em cargos de comando, 69%
naSURGXomRe 21% na iUHD administrativa.
As SROtWLFDV de JHVWmR de pessoas na
empresa em foco apresentam as vantagens e
formas de incentivos para facilitar as UHODo}HV
entre empresa e colaboradores. Existem
FHULP{QLDV e rituais para as FRPHPRUDo}HV
de DQLYHUViULRV e tempo de empresa. A cada
ano de empresa que o IXQFLRQiULR completa,
recebe um brinde e uma carta de
agradecimento. A cada ano WDPEpP p
indicado o melhor colaborador, eleito por um
FRPLWr formado pelos gestores e diretoria,
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avaliados FULWpULRV como: disciplina,
assiduidade, comprometimento, GHGLFDomR
FRRSHUDomR cumprimento de normas,
produtividade e coleguismo. $OpP disto,
existe o melhor amigo, eleito pelos
colaboradores. Para todos os colaboradores
que batem FDUWmRSRQWR e que QmR tiverem
nenhum atestado e nenhum atraso, a empresa
fornece uma cesta EiVLFD por PrV dentre os
ganhadores da cesta EiVLFD p sorteada uma
cesta de produtos de higiene e limpeza.
A FRPXQLFDomR interna p padronizada
DWUDYpV de murais e pela FLUFXODomR de cartazes
com periodicidade semanal, com LQIRUPDo}HV
do tipo: aniversariantes do PrV mensagens
motivacionais, comunicados das iUHDV de RH
e 'HSW Pessoal, Classificados da *UiILFD YRFr
merece SDUDEpQV comunicados que a
empresa queira fazer, etc. As datas
importantes VmR reverenciadas com FDUW}HV
como em DQLYHUViULRV casamentos,
nascimentos e SURPRo}HV No final de ano Ki
uma festa para todos os colaboradores com
GLVWULEXLomR de brindes e presentes, doados
por clientes e fornecedores. O programa
³*UiILFD e Editora 5HVSRQGH´ p uma forma de
FRPXQLFDomR com a diretoria, FRQVWLWXtGR por
um IRUPXOiULR que fica ao lado do FDUWmR
ponto, em que os colaboradores podem fazer
perguntas sobre suas G~YLGDV em UHODomR j
empresa, ou dar VXJHVW}HV
Os EHQHItFLRV envolvem DX[tOLR supletivo

e para universidade, consolidado em escolha
dos
colaboradores
pela
diretoria
considerando os seguintes FULWpULRV de
DYDOLDomR disciplina, comprometimento com
suas atividades e interesse da empresa em
investir no colaborador.
A empresa WDPEpP se preocupa com a
VD~GH ocupacional, proporcionando JLQiVWLFD
laboral em todas as iUHDV UHYLVmR do PCMSO
(Programa de Controle 0pGLFR de 6D~GH
Ocupacional), do PPRA (Programa de
3UHYHQomR de Riscos Ambientais) e do PPP
(Perfil 3URILVVLRJUiILFR 3UHYLGHQFLiULR 
UHYLVmR de equipamentos contra LQFrQGLR
IRUPDomR e PDQXWHQomR da brigada de
LQFrQGLR UHYLVmR dos (3,¶6 (Equipamento de
3URWHomR Individual como, protetor
auricular, PiVFDUD luvas, yFXORV sapato
industrial); curso SUHSDUDWyULR das atividades
para integrantes da FRPLVVmR da CIPA
&RPLVVmR Interna de 3UHYHQomR de
Acidentes) e UHDOL]DomR da SIPAT (Semana
Interna de 3UHYHQomR de Acidentes no
Trabalho).
A seguir apresentam-se as afirmativas de
cada bloco, com suas respectivas PpGLDV e
GHVYLRVSDGUmR
Inicialmente, o Bloco Imagem procurou
avalia a RSLQLmR dos colaboradores sobre
como a empresa p percebida por seus clientes,
fornecedores e pela comunidade. A Tabela 1
apresenta os resultados.

Tabela 1 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco A: Imagem.
$ILUPDWLYDV
$$HPSUHVDPDQWpPXPDLPDJHPGHFUHGLELOLGDGHH
seriedade frente a sociedade.
$$HPSUHVDDWHQGHFRPUDSLGH]DVPXGDQoDVGH
mercado.
$2VREMHWLYRVPLVVmRHSULQFtSLRVVmRGLYXOJDGRVH
praticados por todos.
$$PLVVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOIUHQWHj
FRPXQLGDGHpDWHQGLGDGHIRUPDFODUDHSURGXWLYD
A5- As pessoas sentem orgulho de trabalhar na empresa.
%ORER$±*HUDO

$PpGLDgeral das afirmativas foi de 5,39
e um GHVYLRSDGUmR de 1,49. De um modo
geral, percebe-se certa G~YLGD em UHODomR j
imagem da empresa. A afirmativa A1 revelou
a PpGLD PDLV alta correspondendo a 6,34, e
GHVYLRSDGUmR de 1,61, indicando que os
colaboradores concordam que a imagem da
empresa frente a sociedade p de

0pGLD

'HVYLRSDGUmR

6,34

1,61

5,92

1,96

5,03

1,97

3,81
5,79
5,39

2,54
2,49
1,49

credibilidade e seriedade.$PpGLDPDLV
baixa revelada na afirmativa A4, de 3,81, com
alto GHVYLRSDGUmR 2,54, o mais alto do
bloco, indicando respostas KHWHURJrQHDV
pode-se concluir que os colaboradores WrP
G~YLGDVse a PLVVmR de responsabilidade
social frente a comunidade, p atendida de
forma clara e produtiva.
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Tabela 2 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco B: 0XGDQoDV

Afirmativas
0pGLD
B1- A empresa HVWi tenta as PXGDQoDV de ambiente externo
procurando adaptar-se.
6,23
B2- Os gestores se envolvem estrategicamente com os
processos de PXGDQoD organizacional.
6,16
B3- As PXGDQoDV VmR implementadas de forma
participativa, procurando maior rapidez, HILFiFLD e melhoria
FRQWtQXD
5,07
B4- As novas LGpLDV para melhorar os processos de trabalho
VmR sempre bem-vindas, ouvidas e discutidas.
5,18
B5- As pessoas HVWmR sempre abertas jV PXGDQoDV
reagindo de forma positiva e SUyDWLYD
4,61
%ORFR%±*Hral
5,46

O bloco B, PXGDQoDV avalia a RSLQLmR dos
colaboradores referente jV PXGDQoDV
organizacionais, em UHODomR a novas
tecnologias, VHUYLoRV modelo de JHVWmR
processos e outros. $ PpGLD geral das
afirmativas correspondeu a 5,46 com desvioSDGUmR de 1,48, significando que os
colaboradores concordam e discordam, ou
seja, apresentam G~YLGDV indicando que os
processos de PXGDQoD devem ser melhor
definidos. A afirmativa B1, revelou a PpGLD

'HVYLRSDGUmR
1,86
1,77

2,06
2,15
2,16
1,48

mais alta, 6,23 e GHVYLRSDGUmR 1,86,
significando que os respondentes concordam
que a empresa esta atenta jV PXGDQoDV de
ambiente, procurando adaptar-se.$PpGLD
mais baixa de 4,61, com GHVYLRSDGUmR alto
de 2,16, referente j abertura das pessoas em
UHODomR a sua SRVLomR positiva e SUyDWLYD
frente jV PXGDQoDV Existem G~YLGDV quanto
estar aberto jV PXGDQoDV e o desvio SDGUmR
alto revela falta de homogeneidade na
afirmativa.

Tabela 3 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco C: &RPXQLFDomR

$ILUPDWLYDV
0pGLD 'HVYLRSDGUmR
2,20
&$FRPXQLFDomRFRPRVFOLHQWHVH[WHUQRVpFODUD
4,61
&$VSHVVRDVHVWmRVHPSUHDSDUGHWXGRTXHDFRQWHFHGH
importante.
3,84
2,23
C3- O organograma, diretores, gerentes, chefias,
GHSDUWDPHQWRVHVHWRUHVVmRFRQKHFLGRVSRUWRGRV
4,69
2,20
C4- Todos conhece claramente as chefias e sabem as
atividades e tarefas que cada um desempenha.
5,03
2,24
C5- As pessoas conhecem suas metas, os objetivos e as
Do}HVIXWXUDVGDRUJDQL]DomR
4,74
2,34
%ORFR&±*HUDO
4,58
1,71
Este bloco identifica a RSLQLmR dos
colaboradores em UHODomR ao processo de
FRPXQLFDomR organizacional quanto j
GLYXOJDomR das metas, dos objetivos a serem
DOFDQoDGRV bem como sobre a estrutura
RUJDQL]DFLRQDO$PpGLDgeral do bloco
FRPXQLFDomR foi de 4,58 e GHVYLRSDGUmR de
1,71, e revela que QmR existe muita clareza
na FRPXQLFDomR uma vez que discordam e
concordam havendo G~YLGDV $ PpGLD PDLV
alta foi na afirmativa C4, com 5,03 e desvio-

SDGUmR alto, 2,24, referente ao conhecimento
com clareza em UHODomR as chefias e as tarefas
que
cada
um
desempenha,
com
heterogeneidade nas RSLQL}HV $ afirmativa
C2 dePpGLDPDLVbaixa, 3,84 e desvioSDGUmR alto de 2,23, procurou identificar se
as pessoas estarem sempre a par de tudo o
que acontece de importante dentro da
empresa, ao que tudo indica isto QmR HVWi
ocorrendo a contento para todos os
colaboradores.
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Tabela 4 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco D: Ambiente e Infra-Estrutura.

$ILUPDWLYDV
0pGLD
2DPELHQWHItVLFRpFOLPDWL]DGRFRQIRUWiYHOH
DJUDGiYHOFRPOD\RXWDGHTXDGRDVDWLYLGDGHVUHDOL]DGDV
4,42
2DPELHQWHItVLFRpPDQWLGROLPSRHRUJDQL]DGRSRU
WRGRV VDODVEDQKHLURVUHFHSomR 
5,85
2VHTXLSDPHQWRVHPiTXLQDVHVWmRDGHTXDGRVH
UHFHEHPPDQXWHQomRSHULyGLFD
5,86
+iPDWHULDLVVXILFLHQWHVSDUDDUHDOL]DomRGDVDWLYLGDGHV 6,29
2FRQKHFLPHQWRSDUDDUHDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVp
amplamente divulgado a todos.
6,31
%ORFR'±*HUDO
5,68

Este bloco refere-se j qualidade do ambiente
ItVLFRconforto das LQVWDODo}HV recursos j
GLVSRVLomR dos IXQFLRQiULRV para H[HFXomR do
seu trabalho, postos de trabalho, limpeza e
FOLPDWL]DomR $ PpGLD geral do bloco foi de
5,68, com
GHVYLRSDGUmR
de 1,62
correspondendo WDPEpP ma maioria ao
³FRQFRUGR e GLVFRUGR´ De um modo geral os
respondentes WrPG~YLGDVem UHODomR ao
confortoGRDPELHQWH$PpGLDPDLValta foi na
afirmativa D5 (6,31 e GHVYLRSDGUmR de 1,77)

'HVYLRSDGUmR
2,32
2,21
2,22
1,68
1,77
1,62

em UHODomR j GLYXOJDomR do conhecimento para
a UHDOL]DomR das atividades. Os colaboradores
concordam que o conhecimento para a
UHDOL]DomR das atividades p plenamente
divulgado.$PpGLDPDLVbaixa foi a afirmativa
D1, com 4,42 e alto GHVYLRSDGUmR (2,32), os
colaboradores WrPG~YLGDVem UHODomR ao
conforto do ambiente, aparentemente alguns
concordam e outros discordam, refletindo
provavelmente as diversas LQVWDODo}HV
administrativas e fabris da empresa.

Tabela 5 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco E: Qualidade e Tecnologia.

AfirmatiYDV
E1- A organi]DomRPDQtpPVHDtualizada com novas
tecnologias, iQRYDo}HVHHTXipamentos, adquirindo-os.
E2- Os produtos oferecidos e/ou servioRVSUHVtados pela
organi]DomRVmRGHDlta qualidade.
E3- A organi]DomRinveste no capital intelectual, atUDYpV
de treinamento e desenvolvimento constantes.
E4- As atividades/tDUHIDVVmRigualitariamente
distributdas entre as pessoas, mantendo a qualidade.
E5- As rotinas e fluxos de processos (atividade tarefas)
VmRiJHis, claros e conhecidos por todos.
BlRFR(±*HUDl

Este bloco avalia a SHUFHSomR dos
colaboradores em UHODomR j qualidade dos
VHUYLoRV e da tecnologia dos processos. A
PpGLD geral das afirmativas foi de 5,25, e o
GHVYLRSDGUmR 1,49. Novamente, os altos
desvios e as baixas PpGLDV GHL[DP G~YLGDV
na SHUFHSomR dos colaboradores sobre o
tema qualidade e tecnologia. A afirmativa
comPpGLDPDLValta, E2 de 6,95, apresentou
baixo GHVYLRSDGUmR 1,59 indicando

0pGia

DesviRSDGUmR

5,80

2,13

6,95

1,59

4,12

2,42

4,64

2,08

4,73
5,25

2,01
1,49

FRQFRUGkQFLD sobre a qualidade dos
produtos e VHUYLoRV prestados. Contudo, a
PpGLD PDLV baixa ocorreu na afirmativa E3,
com 4,12, e GHVYLRSDGUmR alto (2,42), em
UHODomR a investimento no capital intelectual,
DWUDYpV de treinamento e desenvolvimento
constante. Ao que tudo indica, a RUJDQL]DomR
QmR p percebida com investimentos em
treinamento e desenvolvimento dos
colaboradores.
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Tabela 6 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco F: Relacionamento.

$ILUPDWLYDV
0pGLD
)$VSHVVRDVVHVHQWHPjYRQWDGHSDUDFRQYHUVDUFRP
FROHJDVGHWRGRVRVQtYHLVLQFOXVLYH'LUHWRUHV
3,81
F2- Existe acompanhamento e feedback de desempenho,
auxiliando as pessoas em dificuldades.
4,92
)+iHVStULWRGHHTXLSHLQWHJUDomRHFRRSHUDomRHQWUH
os colegas e gestores.
4,32
)7RGRVFRQVHJXHPYLVXDOL]DUFRPRVXDVWDUHIDVHVWmR
inter-relacionadas em busca do mesmo objetivo.
5,00
)2UHODFLRQDPHQWRHQWUHDVSHVVRDVpEDVHDGRQD
FRQILDQoDHQDDXWHQWLFLGDGH
4,68
Bloco F- Geral
4,55

O Bloco F avalia a qualidade das UHODo}HV
interpessoais entre todos os QtYHLV $ PpGLD
geral das afirmativas do bloco em UHODomR ao
relacionamento foi 4,55, com GHVYLRSDGUmR
de 1,73. De uma maneira geral, o
relacionamento p percebido comG~YLGDV
duvidoso, pois os colaboradores concordam
e discordam das afirmativas. Embora a
afirmativa F4 obteve a mais alta 5,00 e baixo
GHVYLRSDGUmR (1,76), ainda pXPDPpGLD
considerada baixa se considerar o Pi[LPR

'HVYLRSDGUmR
2,56
2,20
2,08
1,76
2,17
1,73

de dez pontos da escala, portanto, indica que
os colaboradores WrPG~YLGDVse sobre a YLVmR
VLVWrPLFD das tarefas.$PpGLDPDLVbaixa de
3,81 e alto GHVYLRSDGUmR de 2,56, foi
encontrada na afirmativa F1, deixando
G~YLGDV SRLV os colaboradores concordam e
discordam, em UHODomR as pessoas se sentirem
j vontade para conversar com colegas de
todos os QtYHLV inclusive diretores. O alto
GHVYLRSDGUmR significa que QmR Ki
heterogeneidade nas respostas.

Tabela 7 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco G: *HVWmR de Pessoas.

Afirmativas
0pGLD
G1- As SROtWLFDV de GP VmR escritas , pWLFDV divulgadas e
cumpridas.
4,56
G2- Os FULWpULRV de VHOHomR SURPRomR e desligamento
VmR claros e divulgados j todos.
4,16
G3- Os planos de EHQHItFLRV atendem iV necessidades
EiVLFDV dos colaboradores.
5,73
G4- +i igualdade, HTXLOtEULR e pWLFD na SROtWLFD de
DGPLQLVWUDomR salarial.
4,41
G5- Existem oportunidades para novos aprendizados e
DSHUIHLoRDPHQWR profissional.
5,87
Bloco G ± Geral
4,96

O bloco G apresenta as PpGLDV das
afirmativas em UHODomR a JHVWmR de pessoas, as
suas SROtWLFDV FULWpULRV de SURPRomR VHOHomR
aos planos de EHQHItFLRV oportunidades de
aprendizagem etc. $ PpGLD geral do bloco foi
de 4,96 com baixo GHVYLRSDGUmR 1,53. A
PpGLD PDLV alta de todas foi encontrada na
afirmativa G4, 5,87, mas com alto desvioSDGUmR 2,17, em UHODomR a oportunidade de
novos aprendizados e DSHUIHLoRDPHQWR
profissional. Apesar de ser aPpGLDPDLValta

'HVYLRSDGUmR
1,83
2,24
2,05
2,65
2,17
1,53

do bloco, ainda p considerada DTXpP do ideal,
fato este confirmado no baixo resultado da
afirmativa E3 que analisa o investimento no
capital intelectual da empresa PpGLD 4,12 e
GHVYLRSDGUmR 2,42). $ PpGLD PDLV baixa foi
apresentada pela afirmativa G2, 4,16, com
GHVYLRSDGUmR relativamente alto de 2,24,
referente j clareza e GLYXOJDomR a todos,
quanto aos FULWpULRV de VHOHomR SURPRomR e
desligamentos, indicando G~YLGDV sobre estes
procedimentos.
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Tabela 8 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco H: Gerenciamento.

$ILUPDWLYDV
+2VJHVWRUHVVXSHUYLVRUHVUHDOL]DPUHXQL}HV
SHULyGLFDVFRPRJUXSRSDUDVROXFLRQDUSUREOHPDVH
melhorias.
+2VFROHJDVSRVVXHPDXWRQRPLDQHFHVViULDj
UHDOL]DomRGHVHXWUDEDOKR
+$JHVWmRHWRPDGDGHGHFLV}HVVmRSDUWLFLSDWLYDV
LPSDUFLDLVHpWLFDVFRQVLGHUDQGRDVRSLQL}HVGRJUXSR
H4- Os gestores/supervisores possuem conhecimento
WpFQLFRGDVDWLYLGDGHVGHVHXVHWRU
+2VJHVWRUHVSRVVXHPFRQKHFLPHQWRVREUHJHVWmRH
OLGHUDQoDGHSHVVRDV
%ORFR+±*HUDO

O bloco H refere-se jV PpGLDV das
afirmativas em UHODomR ao gerenciamento,
tomada de GHFLV}HV OLGHUDQoD e autonomia
dos IXQFLRQiULRV$PpGLDgeral do bloco
foi de 5,31 com desvio SDGUmR de 1,52,
demonstrando que, no geral,
os
respondentes concordam e discordam,
quanto a clareza do gerenciamento. A
PpGLDPDLValta H1 foi 6,18, com desvio-

0pGLD

'HVYLRSDGUmR

6,18

1,68

5,82

1,81

4,84

2,01

5,21

2,17

4,49
5,31

2,23
1,52

SDGUmR de 1,68. +i uma FRQFRUGkQFLD de
que os gestores realizam UHXQL}HV
SHULyGLFDVcom o grupo para solucionar
problemas e melhorias. $ PpGLD PDLV baixa
foi na afirmativa H5, 4,49, e GHVYLRSDGUmR
relativamente alto, com 2,23, referente ao
conhecimento dos gestores em UHODomR a
OLGHUDQoD e JHVWmR de pessoas, indicando
uma melhora sobre este aspecto.

Tabela 9 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR do Bloco I : Comprometimento.

Afirmativas
0pGLD
I1- As pessoas trabalham com entusiasmo, FRRSHUDomR e
PRWLYDomR e gostam do trabalho que executam.
4,90
I2- As pessoas utilizam sua IRUPDomR e conhecimentos
na UHDOL]DomR das atividades.
7,35
I3- Todos se sentem comprometidos com o sucesso da
empresa, comemorando suas YLWyULDV
5,67
I4- As pessoas recebem elogios e reconhecimento
quando realizam uma tarefa melhor do que o esperado.
3,98
I5- A RUJDQL]DomR possui um ambiente livre de SUHVV}HV
GHVQHFHVViULDV DJUDGiYHO e prazeroso para trabalhar.
3,44
Bloco I ± Geral
5,05

O bloco I sintetiza as PpGLDV das
afirmativas em UHODomR ao comprometimento,
FRRSHUDomR entusiasmo e reconhecimento.
$ PpGLD geral do bloco foi 5,05, com baixo
GHVYLRSDGUmR 1,57. De uma maneira geral
as afirmativas corresponderam na escala de
FODVVLILFDomR entre µFRQFRUGR e GLVFRUGR¶ A
PpGLDPDLValta I2, foi 7,35, tendo obtido
baixo GHVYLRSDGUmR (1,35), indicando assim
que a maioria dos respondentes concordam
que
aplicam
suas LQIRUPDo}HV e
conhecimentos na UHDOL]DomR das atividades.
$PpGLDPDLVbaixa I5 foi 3,44, com alto

'HVYLRSDGUmR
2,10
1,35
2,00
2,53
2,23
1,57

GHVYLRSDGUmR de 2,23. 1mR houve
FRQFRUGkQFLD das afirmativas, deixando
G~YLGDV quanto ao ambiente de trabalho ser
DJUDGiYHO prazeroso e livre de SUHVV}HV para
se trabalhar.

5 &216,'(5$d®(6 FINAIS
Com base nos resultados obtidos buscouse verificar a SHUFHSomR dos colaboradores
de uma empresaJUiILFDe editora em UHODomR
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ao clima organizacional. Pela tabela a seguir,
percebe-se que as PpGLDV no geral, foram

muito baixas, considerando-se a SRQWXDomR
Pi[LPD da escala de 10 pontos.

Tabela 10 ± 0pGLD e Desvio-PDGUmR Geral dos Blocos.

Blocos
A- Imagem
B- 0XGDQoDV
C- &RPXQLFDomR
D- Ambiente/infra-estrutura
E- Qualidade/tecnologia
F- Relacionamento
G- *HVWmR de pessoas
H- Gerenciamento
F- Relacionamento

A RUJDQL]DomR necessita realizar um
trabalho muito forte em todas as iUHDV a fim
de melhorar o clima e, FRQVHTHQWHPHQWH a
cultura organizacional. Sendo assim, viu-se a
necessidade de sugerir algumas Do}HV de curto
e PpGLR prazo, com o objetivo de subsidiar
este trabalho.
No blocoµLPDJHPda HPSUHVD¶ torna-se
QHFHVViULR promover e consolidar uma
cultura de responsabilidade social, DWUDYpV da
FRPXQLFDomR organizacional. Difundir
conceitos, conscientizar, mostrar o interesse
HVWUDWpJLFR do tema, bem como mobilizar
iUHDV e pessoas, para UHIRUoDU a imagem
positiva da empresa VmR aspectos
importantes. $ LPSOHPHQWDomR e GLYXOJDomR
do %DODQoR Social, tanto para os clientes
internos como externos, segundo Chiavenato
(2005), p uma excelente forma de melhorar a
imagem da RUJDQL]DomR junto aos clientes e j
sociedade em geral, demonstrando a SUiWLFD
da responsabilidade social da RUJDQL]DomR
No bloco JHVWmR de PXGDQoDV torna-se
QHFHVViULR preparar as pessoas para lidar
participativa e positivamente com os
processos de PXGDQoDV WmR QHFHVViULRV na
atualidade para manter a vantagem
competitiva de qualquer RUJDQL]DomR As
PXGDQoDV tais como, o DYDQoR da tecnologia,
novas formas de DGPLQLVWUDomR e estruturas e
a FRPSHWLomR global, WrP um impacto
profundo na natureza do conhecimento
profissional. Exige-se dos colaboradores que
diferentemente
e
mais
pensem
profundamente o seu trabalho e a sua UHODomR
com a RUJDQL]DomR uma vez que os processos
de PXGDQoDV mobilizam IRUoDV emYiULRV
sentidos. Existem IRUoDV positivas de apoio e
suporte j PXGDQoD e, WDPEpP IRUoDV
negativas de RSRVLomR e UHVLVWrQFLD Para que
a PXGDQoD seja efetivamente positiva, torna-

0pGLD
5,39
5,46
4,58
5,68
5,25
4,55
4,96
5,31
4,55

'HVYLRSDGUmR
1,49
1,48
1,71
1,62
1,49
1,73
1,53
1,52
1,73

se QHFHVViULR mudar as pessoas DWUDYpV do seu
desenvolvimento.
Implementar
um
programa permanente de HGXFDomR
continuada, com o objetivo de fazer emergir
a criatividade e a iniciativa dos colaboradores
cria uma cultura comum disposta a aceitar
PXGDQoDV
Programas
de
treinamento
e
desenvolvimento
de
pessoas
VmR
fundamentais para gerar DGDSWDomR e atitudes
positivas diante das PXGDQoDV O
desenvolvimento das pessoas requer gestores
com YLVmR de futuro, que incentivem a
HGXFDomR DWUDYpV da tecnologia da LQIRUPDomR
e SDUWLFLSDomR em cursos. Cabe aos gestores o
papel de integrar os colaboradores e criar
maior GLVSRVLomR para trabalhar com
PRWLYDomR 
proporcionando
o
desenvolvimento integral da pessoa e de suas
FRPSHWrQFLDV Incentivar o acesso dos
colaboradores a todos os QtYHLV da
RUJDQL]DomR proporciona um ambiente livre
de SUHVV}HV e DJUDGiYHO para se trabalhar.
Conforme Gil (1994 e 2001),
o
desenvolvimento p uma forma de suprir as
FDUrQFLDV de conhecimentos, habilidades e
atitudes dos colaboradores, buscando
aumentar o desempenho e o alcance dos
objetivos da RUJDQL]DomR Cabe a iUHD de
JHVWmR de pessoas assessorar o sistema
gerencial em UHODomR jV HVWUDWpJLDV mais
adequadas para o GLDJQyVWLFR planejamento,
H[HFXomR e DYDOLDomR dos processos de
desenvolvimento.
A FRPXQLFDomR da empresa indica maiores
investimentos em endomarketing como
HVWUDWpJLD essencial de JHVWmR
O
endomarketing FRPHoD com a QRomR de que
os colaboradores constituem o primeiro
mercado interno para as RUJDQL]Do}HV
Quando os produtos e/ou VHUYLoRV QmR
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conseguirem serµYHQGLGRV¶ao grupo-alvo
interno, o marketing tampouco SRGHUi ser
bem-sucedido junto aos clientes externos. O
uso da tecnologia da LQIRUPDomR para JHVWmR
de pessoas DWUDYpV da intranet p um dos
principais recursos do endomarketing
(GRONROOS, 1993). A intranet, divulgando a
cultura, a filosofia e as metas da empresa,
estabelece um canal de FRPXQLFDomR direto
com a GLUHomR para UHFODPDo}HV G~YLGDV RX
VXJHVW}HV A GLYXOJDomR dos resultados e dos
objetivos para o SUy[LPR semestre ou ano e a
FULDomR de um sistema de FRPXQLFDomR
interna, DWUDYpV do qual a alta JHUrQFLD possa
compartilhar com os colaboradores os
valores e os objetivos da RUJDQL]DomR VmR
HVWUDWpJLDV que resultam na melhoria da
FRPXQLFDomR organizacional e fortalecem a
imagem da empresa. Recomenda-se WDPEpP
investir na FRPXQLFDomR organizacional para
GLYXOJDomR das PXGDQoDV de melhorias nos
processo e LQRYDo}HV na iUHD deSURGXomR
com intuito de forma que haja um
de
todos
os
comprometimento
colaboradores.
$PpGLDdas afirmativas em UHODomR ao
ambiente e infra-estrutura apresentou a
FODVVLILFDomR µFRQFRUGR e GLVFRUGR¶ deixando
G~YLGDV em UHODomR ao ambiente de trabalho.
Todas as melhorias que se fizer no ambiente
organizacional
proporcionam
maior
produtividade e qualidade de vida,
diminuindo ou evitando o estresse. Para
oportunizar um ambiente VDXGiYHO com
apoio, incentivo, respeito e YDORUL]DomR p de
extrema LPSRUWkQFLD as melhorias estruturais
do ambienteItVLFRtornando-o mais DJUDGiYHO
e estimulante ao desempenho dos
colaboradores. O estudo do layout, a
melhoria da luminosidade eYHQWLODomRGR
ambiente deve favorecer o desempenho das
atividades. Segundo &DxHWH (2004, p.388)
³HGXFDomR e VD~GH QmR VmR apenas EiVLFRV
mas VmR com certeza, os ~QLFRV caminhos, a
HVWUDWpJLD mais poderosa para DOFDQoDU
melhores tQGLFHV de produtividade e
principalmente, maior qualidade nos
UHVXOWDGRV´Para Ferguson (1993, apud
&$f(7( 2004, p.388), ³R LQGLYtGXR que tiver
aprendido a ser UHVSRQViYHO por sua SUySULD
VD~GH provavelmente WRUQDUVHi mais
interessado nos aspectos SROtWLFRV da
medicina, do ambiente, no papel do
aprendizado sobre VD~GH e GRHQoDV nos
aspectos EHQpILFRV ou PDOpILFRV dos

relacionamentos e do WUDEDOKR´ $OpP do
ambienteItVLFRsugere-se intensificar e
avaliar os programas relacionados ao
ambiente social, como a VD~GH ocupacional
Mi existente DWUDYpV da JLQiVWLFD laboral e
implantar outros programas, como o
combate ao tabagismo, alcoolismo, vida
VHGHQWiULD DXWRPHGLFDomR H[SRVLomR a
produtos TXtPLFRV perigosos, e palestras de
interesse geral.
Em UHODomR j qualidade e tecnologia, a
afirmativa que apresentou PpGLD PDLV baixa
foi em UHODomR ao investimento no capital
intelectual. Para se obter qualidade e
tecnologia p importante investir no capital
intelectual da empresa, DWUDYpV da JHVWmR por
FRPSHWrQFLDV Como a busca pela qualidade
se Gi DWUDYpV das pessoas, torna-se QHFHVViULR
dotar o sistema de gerenciamento de
mecanismos que propiciem a JHVWmR do
desempenho
pela
DYDOLDomR
por
FRPSHWrQFLDV A DYDOLDomR por FRPSHWrQFLDV
estimula a LGHQWLILFDomR das H[FHOrQFLDV e
qualidades de cada colaborador, verificando
os fatores FUtWLFRV de sucesso e a FRQWULEXLomR
das pessoas para o QHJyFLR com o objetivo
de melhorar os resultados. Para se ter sucesso
na LPSODQWDomR de um programa deste porte
p QHFHVViULR antes de tudo, mostrar a todos
os colaboradores os ganhos com o processo
de DYDOLDomR sensibilizando e estimulando a
SDUWLFLSDomRSegundo Bergamini (1997,
p.162), ³R conhecimento das SUySULDV
FDUDFWHUtVWLFDV pessoais p a primeira FRQGLomR
para o desenvolvimento e a OLEHUDomR das
potencialidades que existem dentro de cada
XP´ Para que os programas de
desenvolvimento sejam eficazes devem estar
atrelados jV HVWUDWpJLDV da RUJDQL]DomR
DWUDYpV de processos de HGXFDomR continuada.
NaPpGLDgeral entre os blocos, o bloco
relacionamento foi o que apresentou a PpGLD
mais baixa. Investir no relacionamento
interpessoal p um dos grandes diferenciais para
o GHVHQYROYLPHQWR RUJDQL]DFLRQDO ³$V UHODo}HV
interpessoais com seus concomitantes e
SRVVtYHLV apoios afetivos ocorrem nas
RUJDQL]Do}HV e, particularmente nas equipes de
trabalho como GHFRUUrQFLD natural da
FRQYLYrQFLD e daWHQGrQFLDj conectividade que
p SUySULD do µVHU humano em UHODomR¶´ Marques
(2004, p. 118). AsGLQkPLFDVde grupo WrP um
papel importante no desenvolvimento
interpessoal. Para a REWHQomR de um bom
relacionamento de trabalho p QHFHVViULR
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estabelecer metas e SURSyVLWRV em comum,
trabalho em conjunto, responsabilidade,
compromisso, FRRSHUDomR e FRPXQLFDomR
aberta e efetiva. A empresa pode utilizar-se da
aprendizagem vivencial, dos GLiORJRV abertos e
dos feedbacks  Promover oficinas de
aprendizagens, do aprender a agir e aprender a
fazer por meio de H[SHULrQFLD e FRJQLomR p uma
HVWUDWpJLD importante. Cabe aos gerentes
promover o trabalho em equipe, num ambiente
em que todos possam se expressar e interagir
de uma maneira SUyDWLYD e feliz. Devem
estabelecer um relacionamento aberto e
verdadeiro, sabendo ouvir os subordinados e
buscando conhecer suas reais necessidades em
UHODomR ao
ambiente organizacional.
Comprometer os colaboradores com os
objetivos da empresa, visando LQWHJUiOR j
cultura organizacional, garantir feedback
constante com a tomada de GHFLVmR
participativa, VmR entre outros, os grades
desafios dos gestores na atualidade. Sugere-se
WDPEpP a GLYXOJDomR das LQIRUPDo}HV de que
todos precisam para desenvolver um bom
trabalho, incentivando uma postura mais
DFHVVtYHO por parte dos atuais gestores.
No bloco JHVWmR de pessoas, gerenciamento
e comprometimento, a PpGLD das afirmativas
foi baixa, revelando pouca clareza da
SHUFHSomR dos colaboradores. Os FULWpULRV de
VHOHomR SURPRomR e desligamento devem ser
melhores trabalhados e divulgados aos
colaboradores. Existe um consenso que o
principal cliente da empresa p primeiramente,
o colaborador, para tal, deve-se PDQWrOR
informado da filosofia da empresa, LQWHJUiOR
a programas abrangentes e assisti-lo em suas
necessidades. (GXFDomR FRPXQLFDomR e
desenvolvimento das pessoas passam a ser
fatores fundamentais para uma boa JHVWmR As
SROtWLFDV de JHVWmR de pessoas devem estar
alinhadas estrategicamente com os objetivos
e metas organizacionais. Devem ser escritas,
pWLFDV divulgadas e cumpridas, caso QmR
estejam bem divulgadas, podem causar
G~YLGDVquanto aos seus objetivos e metas.
Os FULWpULRV de VHOHomR devem priorizar o
recrutamento interno, pois motivam,
encorajam o desenvolvimento profissional
dos IXQFLRQiULRV possibilitando uma YLVmR de
futuro. Ter um programa HVSHFtILFR de
VRFLDOL]DomR e LQWHJUDomR dos novos
colaboradores produz um ambiente de
trabalho IDYRUiYHO e receptivo durante a fase
inicial do emprego.
A seguir HVWmR detalhadas algumas Do}HV

de forma mais objetiva, divididas em curso e
PpGLR prazos.
a) 6XJHVW}HV A curto prazo
Â Promover aLQWHUDomRinterdepartamental
DWUDYpV de UHXQL}HV SHULyGLFDV para manter a
unidade da empresa;
Â Praticar uma JHVWmR participativa,
criando um FRPLWr de melhoria FRQWtQXD que
envolva colaboradores de todas as iUHDV para
propor PXGDQoDV visando maior qualidade
nos processos;
Â Estabelecer e democratizar um canal de
FRPXQLFDomR com os clientes internos e
externos;
Â Intensificar o incentivo a HGXFDomR
continuada dentro e fora da empresa,
objetivando o
desenvolvimento
de
FRPSHWrQFLDV
Â Investir em cursos na iUHD
comportamental para o grupo de gestores;
Â Desenvolver junto com os colaboradores
normas e procedimentos das RSHUDo}HV
WpFQLFDV
Â Incentivar programas sociais que
contribuam para o desenvolvimento da
comunidade SUy[LPD a empresa;
b) 6XJHVW}HV a PpGLR prazo
Â Desenvolver e manter um programa de
qualidade de vida no trabalho;
Â Criar um processo VLVWrPLFR de
LQIRUPDomR capaz de contemplar a RSHUDomR
ILQDQoDV marketing e JHVWmR de pessoas;
Â Criar uma estrutura organizacional
IOH[tYHO que tenha como base j
GHVFHQWUDOL]DomR
Â Intensificar as SROtWLFDV de JHVWmR de
pessoas capazes de qualificar, motivar e
remunerar por resultados todos os
colaboradores da empresa, alinhadas j
HVWUDWpJLD organizacional.
Â Implementar programa de SDUWLFLSDomR
dos lucros e resultados;
Â Concretizar FRQYrQLRV diversos para
EHQHItFLR dos colaboradores, como por
exemplo: IDUPiFLDV DJrQFLDV de viagens, etc.
Â Analisar a LPSOHPHQWDomR de planos de
VD~GH e RGRQWROyJLFRV gratuitos.
A empresa deve estar ciente de que os
resultados devem dar suporte j HODERUDomR de
planos de DomR gerencial. Tais planos QmR
devem, por sua vez, OLPLWDU±VH apenas a Do}HV
de melhoria nas iUHDV identificadas como
FUtWLFDVmas devem estar previstas Do}HV de
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reconhecimento WDPEpP nas iUHDV de
resultados mais positivos. No entanto a pesquisa
apontou para a necessidade de melhorias em
praticamente todos os aspectos questionados.
Foram estudadas e propostas VXJHVW}HV que Mi
foram levadas ao conhecimento dos gestores.
O retorno deles em UHXQLmR com as
pesquisadoras confirmou os resultados obtidos,
valorizando muito o trabalho realizado.
e importante ainda, considerar que a partir
da realidade refletida na pesquisa, ocorram
desdobramentos que se alteram com o passar
do tempo, sendo QHFHVViULR no final de um
determinado intervalo de tempo, uma nova
pesquisa que UHDOLPHQWDUi todo o processo
na busca de ouvir o cliente interno. A pesquisa
de clima possui umFDUiWHUSHULyGLFR que
permite a FRPSDUDomR da HYROXomR dos
resultados. Portanto, pode-se concluir que
esse p um processo GLQkPLFR que jamais se
HQFHUUDUi com uma ~QLFD pesquisa de clima,
posto que as Do}HV implementadas possam
modificar a realidade interna da empresa,
determinando uma constate HOHYDomR no QtYHO
de profissionalismo de um corpo funcional
cada vez mais satisfeito e integrado em um
clima positivo e produtivo de trabalho.
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