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RESUMO 

Este estudo objetivou analisar o nível de satisfação dos funcionários de um 

restaurante em relação ao clima organizacional, identificando se os funcionários se 

sentem motivados, os fatores que influenciam o clima organizacional no ambiente de 

trabalho e a condição do ambiente de trabalho. A avaliação do clima organizacional, 

analisando-se os aspectos mais importantes eleitos pelos colaboradores, é um fator 

considerado relevante em função da sintonia existente entre a satisfação do 

funcionário e a rentabilidade da organização. A pesquisa foi de caráter descritivo, de 

natureza quantitativa e qualitativa, com aplicação de um questionário estruturado a 

28 colaboradores. Os resultados apresentam, de maneira geral, que o clima 

organizacional da empresa é considerado pelo pesquisados como favorável, apesar 

de alguns fatores, tais como remuneração e valorização profissional, apontarem que 

necessitam de atenção e interferência por parte da empresa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Cultura Organizacional; Satisfação dos 

funcionários. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

As organizações, atualmente, estão inseridas em um mercado dinâmico que exige 

mudanças profundas, complexas e eficientes. Para que o desempenho dessas 
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organizações no mercado seja satisfatório, torna-se necessário a criação de formas 

de trabalho mais ágeis, flexíveis e que valorizem as relações humanas. 

 

A empresa que propicia ao colaborador um ambiente laboral favorável contribui para 

que se alcance a satisfação das necessidades destes colaboradores, o que afeta 

suas atitudes, desperta sua criatividade e a sua capacidade de se adaptar as 

mudanças, pois é imprescindível que uma empresa tenha funcionários satisfeitos e 

motivados. 

 

Para Lacombe (2012) o clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal 

com o ambiente interno da empresa. A partir da manutenção de um clima 

organizacional favorável, a empresa estabelece a base fundamental para um 

crescimento sustentado, que a permite enfrentar os desafios apresentados no 

mundo empresarial. 

 

Ao evidenciar o estudo do clima organizacional, este trabalho tem por objetivo geral 

analisar o nível de satisfação dos funcionários da empresa X em relação ao clima 

organizacional. Pretende-se ainda como objetivos específicos: identificar se os 

funcionários se sentem motivados; identificar os fatores que influenciam o clima 

organizacional no ambiente de trabalho; verificar a condição do ambiente de 

trabalho, levando em consideração as instalações, os equipamentos, a higiene e a 

temperatura; identificar o número de funcionários, tempo de serviço e suas 

remunerações. 

 

Baseado no exposto, se propôs realizar a pesquisa de clima organizacional na 

empresa objeto deste estudo, visando à verificação das percepções e o nível de 

satisfação de seus trabalhadores em relação à algumas variáveis como: autonomia, 

responsabilidade, realização profissional, comunicação, remuneração, benefícios, 

carreira, relacionamento com a chefia, relacionamento interpessoal, valorização 

profissional, treinamento/desenvolvimento, estabilidade no emprego, condições 

físicas de trabalho, imagem da empresa e trabalho em equipe, consideradas no 

momento, relevantes para a organização. 
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O presente trabalho contribui tanto para a academia, quanto para o mercado, pois 

Clima Organizacional é um conceito que tem despertado cada vez mais o interesse 

dos gestores brasileiros, uma vez que, é visível a correlação entre o clima no 

ambiente de trabalho, a produtividade, a capacidade de inovação e a lucratividade.  

Para tanto, deseja-se investigar o seguinte problema de pesquisa: Qual o nível de 

satisfação dos funcionários da empresa x em relação ao clima organizacional? 

 

Por tudo aquilo supramencionado este trabalho justifica-se pela sua relevância, pois 

o clima organizacional é uma variável que interfere diretamente na produtividade das 

pessoas nas organizações, portanto, a Gestão do Clima Organizacional é de 

fundamental importância ao desenvolvimento de uma empresa. 

  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

As pessoas continuamente estão se relacionando com outras pessoas e ambientes, 

com o intuito de harmonizar uma variedade de situações, para satisfazerem suas 

necessidades físicas e emocionais. A partir daí é possível avaliar a importância de 

se analisar o relacionamento destas pessoas dentro do ambiente organizacional.  

 

Com o estudo de clima é possível avaliar o grau de satisfação ou insatisfação, o 

interesse, as expectativas, as necessidades e todos os outros fatores que envolvem 

o desempenho de uma equipe de trabalho. Segundo Maximiano (1997, p. 168), “o 

clima é representado pelos sentimentos que as pessoas partilham a respeito da 

organização e que afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e 

motivação para o trabalho”. 

 

Borges; Mourão (2013, p. 254) afirmam que “clima organizacional seria a atmosfera 

da organização. Em termos técnicos, por clima organizacional, compreende-se o 

conjunto das percepções dos trabalhadores sobre aspectos do ambiente 

organizacional”. 
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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 (KNAPIK. 2008, p. 23).   

 

Das várias definições apresentadas neste estudo, percebe-se que todas convergem 

para um o entendimento de que se trata de um conjunto de propriedades 

mensuráveis do ambiente de trabalho percebido, direta ou indiretamente pelos 

indivíduos que vivem e trabalham neste ambiente e que influencia a motivação e o 

comportamento dessas pessoas.  

 

Logo, o clima organizacional pode ser considerado ferramenta importante para que o 

gestor no processo organizacional possa desenvolver estratégias mais assertivas 

que influenciem positivamente o modo de trabalho dos colaboradores da 

organização. 

 

 

2.2 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

De acordo com Melo (2015), o clima organizacional pode ser qualificado como 

favorável, desfavorável e neutro. Luz (2003) classifica o clima organizacional em 

bom, razoável ou ruim. Entretanto, reduz em dois tipos, quando utiliza na sua 

tabulação apenas dois parâmetros de avaliação, sendo um satisfatório e outro 

insatisfatório. Já Bispo (2005) descreve em mais ou menos favorável, desfavorável e 

favorável. 

 

Segundo Bispo (2005), quando uma organização tem um clima insatisfatório, há a 

tendência de apresentar uma elevada rotatividade de pessoas, baixo desempenho e 

comprometimento dos funcionários, fofocas, e ainda, é considerado um lugar ruim 

para se trabalhar.  
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Geralmente, um bom clima organizacional oferece um ambiente de serviço 

adequado, possui bons valores e envolve pessoas nas suas tarefas organizacionais 

(também com impactos positivos nos seus familiares e amigos), afirma Bispo (2005).  

 

E, por último, Bispo (2005) classifica um clima mediano de satisfação no qual a 

organização também apresenta índices médios de faltas de rotatividades e 

dedicações. Neste contexto, é primordial que a organização privilegie um ambiente 

positivo e condições favoráveis para estimular o empenho de seus colaboradores.  

 

 

2.3 PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM O CLIMA DE UMA 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

O clima organizacional reflete a qualidade do ambiente de trabalho percebida pelas 

pessoas da empresa, sendo ele fortemente influenciado por alguns fatores. Dentre 

os fatores que influenciam o clima organizacional, alguns foram selecionados: a 

cultura organizacional, a motivação, a comunicação, o treinamento e 

desenvolvimento, a remuneração e benefícios e a qualidade de vida no trabalho. 

 

 

2.3.1 Cultura Organizacional 

 

 

Os processos de mudanças constantes que ocorrem no mercado atual exigem das 

organizações um perfeito entendimento e compreensão dos fatores que 

proporcionem a satisfação das pessoas que compõem seus recursos humanos. 

Neste contexto, a cultura organizacional é um fator que está sempre presente ao 

analisar o clima organizacional. Pois, a cultura organizacional implica na capacidade 

de adaptação do individuo no contexto do grupo ao qual está inserido. 

 

Para Nassar (2000, p.79) 

Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e tecnologias que 
mantém unidos os mais diferentes membros, de todos os escalões 
hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e 
objetivos. Pode-se afirmar ainda que é a cultura organizacional que produz 
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junto aos mais diferentes públicos, diante da sociedade e mercados o 
conjunto de percepções, ícones, índices e símbolos que chamamos de 
imagem corporativa.  (NASSAR, 2000, p.79) 
 

 

A cultura de uma empresa é expressa pela maneira como ela desenvolve seus 

negócios, lida com seus clientes externos e internos, pelo grau de liberdade 

existente em suas unidades e pelo grau de lealdade demonstrado por seus 

funcionários. 

 

Luz (2003, p. 14) ressalta que “a cultura de uma empresa acaba reforçando o 

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

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

organização, assim como a identidade e o reconhecimento dos próprios 

funcionários” afirma Luz (2003, p. 14). 

 

 

2.3.2 Motivação 

 

A motivação é uma das variáveis mais abordadas no ambiente organizacional, pois 

seu estudo é fundamental para o entendimento dos mecanismos que movimentam 

as pessoas, o que as fazem agir em prol do alcance de algum objetivo, o que afeta, 

por sua vez, o clima das organizações. 

 

Segundo Maximiano (2007) a palavra motivação deriva do latim motivus, movere, 

que significa mover, que em seu sentido original representa incentivo, estímulo ou 

energização por algum motivo ou razão. A motivação é um estado psicológico em 

que o indivíduo se encontra, onde afeta o grau de interesse ou vontade de realizar 

uma meta ou tarefa. 

 

A motivação “é aquilo que leva o ser humano a gastar energia numa direção 

específica com um determinado propósito” afirmam Fernandes; Oliveira; Silva (2006, 

p. 123). 
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Fernandes; Oliveira e Silva (2006), apresentam que os motivos influenciam o jeito 

como as pessoas vêem o mundo, os seus pensamentos, as ações as quais se 

propõem praticar, e à medida que valorizam seus motivos possuem maior ou menor 

força para concretizá-los, ou seja, os motivos impulsionam o comportamento das 

pessoas, assim como sua maneira de agir. 

 

A motivação é um dos fatores que influencia o clima organizacional, pois conforme 

apresentado as empresas precisam buscar formas de elevar a motivação de seus 

colaboradores. Assim, as organizações buscam pessoas motivadas para o trabalho, 

pois esta condição faz com que o funcionário produza mais e melhor, gerando os 

resultados pretendidos.  

 

 

2.3.3 Comunicação 

 

 

Para Maximiano (2007) o processo de comunicação é entendido como o envio de 

informação e significados, dele depende a eficácia das relações interpessoais nas 

organizações.  

 

Para que se tenha um clima satisfatório a comunicação entre a empresa e o seus 

colaboradores deve ser eficiente, os funcionários bem informados se comprometem 

com a organização. A empresa também deve manter um canal aberto para ouvir 

seus colaboradores.  

 

A comunicação também é um grande fator motivador dentro de uma empresa. 

Colaboradores que são ouvidos se sentem fundamentais para a empresa e 

contribuem cada vez mais para o sucesso organizacional. 
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2.3.4 Treinamento e Desenvolvimento 

 

 

O Treinamento e Desenvolvimento pode potencializar ou descobrir potencialidades e 

competências nos colaboradores através de conhecimentos específicos relativos ao 

trabalho.  

 

 “Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que objetiva 

repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados diretamente 

à execução de tarefas ou otimização no trabalho” afirma Marras (2005, p. 145). 

Ainda Marras (2005) argumenta que todas as pessoas possuem uma bagagem de 

conhecimentos, habilidades e atitudes próprias de experiências vivenciadas, sendo o 

papel do treinamento, ajustar esta bagagem às necessidades do cargo exercido no 

momento. 

 

A capacitação e desenvolvimento das pessoas é indispensável à qualquer empresa 

que visa ao crescimento sucessivo, haja vista ser primordial a necessidade de 

mantê-las atualizadas para desempenharem seus papéis com mais eficiência e 

eficácia. 

 

 

2.3.5 Remuneração e benefícios 

 

 

Para Lacombe (2012) um dos fatos que mais desmotiva um profissional é 

considerar-se injustiçado em sua remuneração, pois ela afeta não só o nível 

material, mas também o bem-estar psicológico das pessoas. 

 

Remuneração é a soma de tudo o que é periodicamente pago aos colaboradores por 

serviços prestados: salários, gratificações e adicionais bem como todos os 

benefícios financeiros, como prêmios por produtividade, participação nos resultados 

entre outros, informa Lacombe (2012). 

 

Marras (2005) destaca a importância da administração da remuneração para a 

prática de uma política salarial justa, indicando a pesquisa de salário como 
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instrumento consolidado que permite a comparação e o acompanhamento dos 

valores salariais e benefícios da empresa com os praticados pelo mercado. 

 

Verifica-se, portanto, que a remuneração e os benefícios são fatores de motivação e 

indução aos funcionários para que permaneçam e se comprometam com a 

organização. 

 

 

2.3.6 Qualidade de vida no trabalho 

 

 

A qualidade de vida para Chiavenato (2004) enfoca a criação, manutenção e 

melhorias das condições físicas, regidas pela higiene e segurança, assim como as 

condições psicológicas e sociais do ambiente organizacional. A qualidade de vida 

visa a um ambiente sádio, confiável e agradável, onde os profissionais sintam-se 

bem e tenham prazer em compartilhá-lo, sustentando a qualidade de vida dos 

colaboradores tanto na organização quanto fora dela. 

 

A qualidade de vida no trabalho, para Chiavenato (2004) é sinônimo de 

consideração e grande respeito pelos indivíduos, passa a ser um indicador do grau 

de satisfação dos trabalhadores, sendo vital para elevar a competitividade da 

empresa. A satisfação do cliente externo trará rentabilidade para a empresa, porém 

é o colaborador quem produz e fornece a solução que garante a fidelidade do cliente 

externo, portanto precisa ser reconhecido e valorizado pela empresa. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia se refere aos métodos utilizados nos estudos científicos, sendo 

possível através deste processo pormenorizar a pesquisa realizada e demonstrar de 

que forma foram alcançados os objetivos. 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foi feita uma pesquisa descritiva, que 

segundo Vergara (2000), expõe características de determinada população, podendo 



 
 

 
 

10 

 

estabelecer também correlações entre variáveis e definir sua natureza. Para Gil, 

(2008, p. 75) “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

 

Este artigo baseia-se em um estudo de caso tendo como foco uma churrascaria no 

município de Belo Horizonte, Minas Gerais, sendo caracterizado por Gil (2008, p.57), 

como um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”. 

 

Utiliza-se as abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa para 

Richard et al. (1999) apud Marconi; Lakatos (2011), é caracterizada pelo emprego 

da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Para Malhotra (2006, p.154) faz-

se pesquisa qualitativa para “para explicar os resultados obtidos pela pesquisa 

quantitativa [...] é um princípio fundamental da pesquisa considerar as pesquisas 

qualitativa e quantitativa como complementares, e não excludentes”.  

 

No presente trabalho foi aplicada a metodologia técnica que consiste na parte 

prática através da observação direta extensiva (questionários, formulários, medidas 

de opinião e de atitudes, testes, analise de conteúdo). Utilizou-se o questionário 

estruturado que consiste em questões fechadas. Para Gil (2008), o questionário é 

uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de se obter informações sobre o pesquisado, 

como por exemplo, conhecimento, crenças, sentimentos, valores, aspirações e 

comportamento presente ou passado. 

 

O questionário foi aplicado a 28 colaboradores que correspondem ao total de 

funcionários da empresa. O estudo teve uma amostragem não-probabilística sendo 

por acessibilidade ou conveniência, onde os colaboradores pesquisados foram 

aqueles acessíveis na realização da pesquisa.  

 

A técnica de análise de dados quantitativa realizada consistiu na tabulação 

eletrônica utilizando-se o Excel, no qual onde os resultados são apresentados de 
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forma percentual, expostos através de figuras gráficas e tabelas simples. Com isto 

obteve-se um entendimento das variáveis observadas de forma a tratar as 

informações necessárias para interpretar e trabalhar o problema em questão. 

 

 

4 DADOS E ANALISE DE PESQUISA 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

 

A empresa objeto deste estudo é uma churrascaria localizada no município de Belo 

Horizonte/MG. Atualmente a empresa possui três unidades em diferentes bairros de 

Belo Horizonte, sendo Lourdes, Pampulha e Santa Amélia. A unidade na qual 

realizou-se a pesquisa foi a do bairro Santa Amélia. 

 

Fundada em 1984, a churrascaria iniciou as suas atividades na rua Gonçalves Dias, 

sendo considerada uma das melhores casas de churrasco do Brasil. O proprietário 

da empresa desde a sua fundação disponibiliza em suas três unidades o que há de 

melhor em churrasco, fruto da experiência nas serras gaúchas. 

 

 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 

O perfil do grupo entrevistado é composto em sua maioria por homens, sendo 79% 

do sexo masculino e 21% do sexo feminino, 54% estão na faixa etária de 31 a 40 

anos, 25% de 18 a 30 anos, 14% de 41 a 50 anos e 7% de 51 anos ou mais. 

Conforme pode-se observar nos gráficos 1 e 2: 

        

 

 

 

    

 



                                  Gráfico 1: Gênero dos entrevistados 

 
                                   Fonte: da pesquisa (2016) 
 
 
                                 Gráfico 2: Faixa Etária dos entrevistados 

 
                                 Fonte: da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 3 é possível verificar o tempo de empresa do grupo pesquisado. 43% dos 

empregados têm de um a três anos na empresa, 36% dos empregados têm de três a 

cinco anos na empresa, 14% têm mais que 5 anos na empresa e 7% têm menos de 

um ano na empresa. 

                                  Gráfico 3: Tempo que trabalha na empresa 

 
                                    Fonte: da pesquisa (2016) 
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Dos entrevistados 71% cursaram o ensino médio, 11% estão cursando o ensino 

superior, índices iguais, 7%, representam os funcionários que têm curso superior 

completo e cursaram apenas o ensino fundamental, 4% possuem ensino médio 

incompleto, conforme pode-se verificar no gráfico 4. Isso demonstra que o ambiente 

de trabalho é composto por pessoas com formação básica em sua maioria, contendo 

percentual baixo de pessoas que continuaram o processo de qualificação 

educacional. 

 
                              Gráfico 4: Grau de escolaridade dos entrevistados 

 
                               Fonte: da pesquisa (2016) 

 

De acordo com o gráfico 5, abaixo, em relação à renda, 75% dos colaboradores 

recebem de um a três salários mínimos, 14% recebem de três a seis salários e 11% 

recebem um salário mínimo. 

 
                               Gráfico 5: Faixa salarial dos entrevistados 

 
                             Fonte: da pesquisa (2016) 
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4.3 GRAU DE SATISFAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Os entrevistados foram questionados se o trabalho desenvolvido lhes dá um 

sentimento de realização profissional. 43% dos funcionários responderam que 

raramente têm o sentimento de realização profissional, com índices iguais, 21%, dos 

funcionários informaram que sempre e quase sempre têm o sentimento de 

realização profissional, 11% informaram nunca terem o sentimento de realização 

proporcional e 4% informaram não ter opinião. 

 

Para Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006), a satisfação do quadro de pessoal é 

fundamental, pois os recursos humanos existentes na organização devem sentir-se 

apoiados e seguros. 

 

 

4.4 MELHORIA DO TRABALHO 

 

 

De acordo com Chiavenato (2004) a Qualidade de Vida no Trabalho envolve alguns 

fatores como: satisfação com o trabalho, a possibilidade de crescimento 

organizacional, o reconhecimento pelos resultados, salário, benefícios, 

relacionamento, ambiente de trabalho, poder de decisões e participação. 

 

Todavia, a partir da pesquisa realizada constatou-se que 50% dos colaboradores 

concordam parcialmente que o trabalho poderia ser melhorado, 46% concordam 

totalmente que o trabalho poderia ser melhorado e 4% discordam parcialmente.  

 

 

4.5 A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA PARA COM OS FUNCIONÁRIOS 

 

 

Chiavenato (2010) afirma que a organização deve comunicar e explicitar sua filosofia 

aos funcionários, solicitando opiniões e sugestões sobre os assuntos relacionados 

ao trabalho. 
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Questionados se a direção da empresa se comunica bem com os seus funcionários, 

32% dos colaboradores concordaram parcialmente, 25% são indiferentes, 21% 

discordam totalmente, 18% discordam parcialmente e 4% concordam totalmente. 

A comunicação dentro de uma organização é fator chave para um bom desempenho 

da empresa. Pois, é a partir de uma comunicação adequada que os empregados 

terão informações que lhes permitirão e estimularão realizar suas tarefas com 

eficiência, Maximiano (2007) afirma ainda que uma comunicação clara gera uma 

credibilidade tanto para os colaboradores quanto para os clientes. 

 

 

4.6 O CANAL DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS E A EMPRESA 

 

 

Dos entrevistados 54% informaram que raramente a empresa está aberta para 

receber críticas, opiniões e contribuições de seus funcionários, 25% afirmaram que 

quase sempre, 11% informaram que nunca, 7% informaram que sempre e 3% não 

tiveram opinião. 

 

Segundo Lacombe (2012) a comunicação é uma via de mão dupla, onde grande 

parte dos problemas ocorre devido à comunicação inadequada, inoportuna ou falha. 

A partir da análise verifica-se que um percentual considerável dos colaboradores 

informaram que a empresa não está aberta para receber críticas, opiniões e 

contribuições dos funcionários, fator este que deve ser analisado pela empresa. 

 

 

4.7 GRAU DE SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO 

 

 

Luz (2003) afirma que o salário é umas das principais variáveis a ser pesquisada, 

pois ela influencia no grau de satisfação dos funcionários. Dentre os entrevistados, 

64% informaram não estarem satisfeitos com a remuneração, 25% estão mais ou 
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menos satisfeitos e 11% estão satisfeitos com a remuneração, conforme é possível 

verificar no gráfico 6: 

                               Gráfico 6: Grau de satisfação salarial dos entrevistados 

 
                               Fonte: da pesquisa (2016) 
 

 

Para Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006), é sabida a importância do salário para a 

satisfação dos empregados. Ainda que alguns não o considerem como possível 

fonte de motivação, o fato é que os problemas nessa área afetam negativamente a 

produtividade dos trabalhadores. 

 

 

4.8 RESPEITO ENTRE GESTOR E FUNCIONÁRIO 

 

 

A pesquisa indicou que 54%  dos entrevistados afirmaram que sempre se sentem 

respeitados pelos gestores, 36% quase sempre, 7% informaram que raramente se 

sentem respeitados pelos gestores e 3% informaram que nunca se sentem 

respeitados pelos gestores. 

 

Segundo Maximiano (2007) a liderança é um dos papeis do administrador, é ele que 

influencia o comportamento dos liderados. Como foi possível constatar, um elevado 

percentual dos colaboradores, 90% sentem-se respeitados por seus gestores o que 

contribui positivamente para o clima organizacional. 

 

Robbins (2004, p. 316) afirma que “o líder orientado para pessoas acredita que o 

processo administrativo deve procurar criar um clima em que as pessoas sintam-se 
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confortáveis”. Assim, o líder deve possuir atributos como acessibilidade, possuir 

relações amigáveis, ouvir e prestar atenção em sugestões e opiniões dos liderados, 

contribuindo assim a um clima mais agradável e cooperativo na empresa. 

 

 

4.9 RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

 

Segundo Chiavenato (2010) se um grupo de trabalho possui relações e interações 

sadias e harmoniosas, a organização tende a se beneficiar, pois certamente reduz 

os conflitos pessoais, favorece o ajustamento do colaborador e consequentemente 

aumenta a produtividade e a satisfação deste. 

 

Os entrevistados foram questionados se há um bom relacionamento entre os 

funcionários da empresa. 79% responderam que concordam parcialmente que há 

um bom relacionamento entre os funcionários, 15% concordam totalmente, com 

índices iguais, 3% discordam totalmente e discordam parcialmente. 

 

De certa forma, os dados apresentados permitem o entendimento de que a maioria 

dos colaboradores consideram que há na empresa um bom relacionamento 

interpessoal. 

 

 

4.10 VALORIZAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 

 

 

Para Chiavenato (2010), a organização deve dar reconhecimento e não apenas 

dinheiro, para o autor, recompensa significa prêmio, retribuição ou reconhecimento, 

visando incentivar os funcionários.  

 

Os funcionários foram questionados sobre se sentiam valorizados pela empresa, 

54% concordaram parcialmente, 43% discordaram parcialmente e 3% discordaram 

totalmente. A maioria dos funcionários se sentem valorizados pela empresa, todavia 
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salienta-se que um percentual considerável de colaboradores não se sentem 

valorizados pela empresa. 

 

4.11 GRAU DE TREINAMENTO 

 

 

O gráfico 7 demonstra os resultados obtidos com relação ao recebimento de 

treinamentos dos entrevistados para a execução de suas funções, dos entrevistados 

64% receberam treinamento, 29% receberam mais ou menos e 7% não receberam 

treinamento. Chiavenato (2004) ressalta que o treinamento proporciona aumento da 

eficácia organizacional, melhoria da imagem e melhoria do clima da organização. 

 

                         Gráfico 7: Treinamento recebido pelos entrevistados para a execução das funções 

 
                         Fonte: da pesquisa (2016) 

 

Entende-se que treinamento tem como finalidade melhorar o desenvolvimento 

profissional do colaborador na organização, no desempenho das suas funções além 

de visar o aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos.  

 

Para Marras (2000) o treinamento pode trazer um grande retorno para o profissional 

e para a empresa, pois um profissional mais qualificado contribuirá efetivamente 

para os resultados da organização. Logo, constata-se que apesar de um bom índice 

de colaboradores informando terem tido treinamento, o ideal é que todos os 

colaboradores recebam treinamento para o exercício de suas funções. 
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4.12 A EMPRESA COMO UM BOM LUGAR PARA SE TRABALHAR 

 

 

O objetivo desta questão foi identificar de uma forma geral se os colaboradores 

consideram a empresa um bom lugar para se trabalhar. A pesquisa apresenta que 

57% dos entrevistados concordam totalmente que a empresa é um bom lugar para 

se trabalhar, 29% concordam parcialmente e 14% discordam parcialmente 

 

É importante salientar que diversos fatores contribuem para que se considere uma 

empresa “boa” para se trabalhar. Entretanto, mesmo considerando a percepção 

positiva dos funcionários em relação a esse aspecto, as condições sociais e 

psicológicas também devem ser consideradas. Corroborando com o exposto, 

Chiavenato (2004) argumenta que o equilíbrio entre os aspectos sociais e 

psicológicos geram qualidade e produtividade, tal equilíbrio só é alcançado quando 

as organizações são dotadas de pessoas participantes e motivadas nos trabalhos 

que executam, e recompensadas adequadamente por sua contribuição. 

 

 

4.13 CLIMA ORGANIZACIONAL NA EMPRESA 

 

 

Chiavenato (2004) ressalta que o clima organizacional é favorável quando 

proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes e elevação do 

moral.  A partir da pesquisa realizada, constatou-se que 68% dos colaboradores 

consideram que a empresa tem um bom clima organizacional, 18% consideram 

regular, 7% excelente e 7% ruim, conforme observa-se no gráfico 8: 
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                          Gráfico 8: Clima Organizacional 

 
                          Fonte: da pesquisa (2016) 
 

Lacombe (2012) ressalta que o clima organizacional reflete a qualidade do ambiente 

de trabalho percebida pelas pessoas da empresa, a partir da pesquisa realizada 

verifica-se que grande parte dos funcionários da empresas consideram o clima 

favorável. 

 

 

4.14 CONDIÇÕES FÍSICAS DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

O ambiente de trabalho precisa ser adequado para não interferir negativamente na 

produção, por tratar-se de uma churrascaria, fatores como temperatura, ventilação e 

poluição devem ser observados. 

 

A partir da pesquisa constatou-se que 57% dos funcionários concordam 

parcialmente que as condições de trabalho na empresa como sendo satisfatórias, 

21% são indiferentes, 11% discordam totalmente, 7% concordam totalmente e 4% 

discordam parcialmente. 
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4.15 SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO VOLUME DE TRABALHO REALIZADO 

 

 

A pesquisa apresenta que 78% dos funcionários não estão satisfeitos com o volume 

de trabalho realizado, 18% estão mais ou menos e apenas 4% estão satisfeitos. O 

gráfico 9 apresenta os índices obtidos: 

 

                             Gráfico 9: Grau de Satisfação em relação ao volume de trabalho 

 
                             Fonte:  da pesquisa (2016) 
 

Fernandes; Oliveira; Silva (2006) afirmam que o principal fator que provoca estresse 

no trabalho é a sobrecarga no trabalho, ou seja, acúmulo de tarefas, a falta de 

organização e a incapacidade de distribuir as tarefas e funções. Verificou-se que 

78% dos colaboradores não estão satisfeitos com o volume de trabalho atual, assim 

sendo é de suma importância que a empresa reavalie a distribuição do volume de 

trabalho para contribuir com a melhoria da satisfação dos funcionários. 

 

 

4.16 SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO AMBIENTE 

DE TRABALHO 

 

 

Para se fazer a análise no que se refere à satisfação em relação às condições 

ambientais mo ambiente de trabalho foram feitos os seguintes questionamentos 

como mostra o quadro 1: 
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                  Quadro 1: Grau de Satisfação em relação as condições ambientais do local de trabalho 
As condições ambientais do seu local de trabalho são satisfatórias?  

  Sim Não 

Temperatura 61% 39% 

Espaço 89% 11% 

Mobiliário 89% 11% 

Higiene 82% 18% 

Instalações sanitárias   89% 11% 

                   Fonte:  da pesquisa (2016) 

 

Para Chiavenato (2010) o ambiente físico adequado à saúde do trabalhador é de 

fundamental importância dentro de uma organização, pois se refere às condições de 

higiene no trabalho e do bem estar dos colaboradores, cabendo a gestão da 

empresa zelar para que impere condições físicas favoráveis para a execução do 

trabalho. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Este artigo buscou analisar o nível de satisfação dos funcionários da empresa X em 

relação ao clima organizacional. Os dados foram levantados a partir da pesquisa 

quantitativa e qualitativa realizada com funcionários de uma churrascaria de Belo 

Horizonte. De maneira geral nota-se que a maioria dos funcionários da empresa 

estão satisfeitos com o clima organizacional, pois o consideram bom, além de 

grande parte afirmar que a empresa objeto do presente estudo é um bom lugar para 

se trabalhar. 

 

Com base nas informações obtidas, que devem servir para a organização analisar 

como os funcionários percebem o clima organizacional, com o objetivo de influenciar 

a motivação dos mesmos, identificou-se em relação aos critérios avaliados que o 

grau de satisfação profissional, o canal de comunicação entre os funcionários e a 

empresa e o grau de satisfação com o salário precisam ser melhorados, pois um 

percentual significativo dos colaboradores não consideram esses aspectos 

satisfatórios. 
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As variáveis como satisfação profissional, comunicação e remuneração 

apresentaram o menor índice de satisfação entre os colaboradores, sendo esses 

fatores muito importantes na relação de trabalho, a insatisfação pode contribuir 

como fonte de insegurança e pressão no clima organizacional. 

 

Das variáveis analisadas, o relacionamento interpessoal foi o que apresentou maior 

índice de satisfação, mostrando interação entre as equipe e confiança entre os 

colaboradores, propiciando relações duradouras e significativas para as pessoas. 

 

Para a manutenção desse clima de trabalho favorável, faz-se necessário um olhar 

mais atento dos gestores em relação ao volume de trabalho realizado pelos 

funcionários e para a melhoria das condições de trabalho. 

 

De maneira geral, a pesquisa alcança seus objetivos ao dar resposta à problemática 

envolvida no estudo: Qual o nível de satisfação dos funcionários da empresa x em 

relação ao clima organizacional? 

 

 Mostrando a percepção dos funcionários em relação ao clima organizacional como 

sendo favorável. Vários fatores foram os responsáveis por este resultado, mas o alto 

índice em relação ao relacionamento interpessoal certamente influenciou 

positivamente o clima interno da empresa. 

 

A pesquisa sobre clima organizacional é um instrumento de suma importância para 

as empresas, pois é através dela que se pode analisar os efeitos dos fatores que 

influenciam de forma positiva ou negativa a organização e seus colaboradores, 

ressalta-se que o compromisso de manter os fatores do clima organizacional 

favoráveis é da administração das empresas.  

 

Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas enfocando uma análise qualitativa 

como forma de buscar conhecer melhor aspectos subjetivos, percepções, valores e 

sentimentos que influenciam os colaboradores, além de pesquisar também o ponto 

de vista dos gestores da empresa, para a realização de uma análise comparativa. 
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APÊNDICE - 1 

 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Sou aluno do UNI-BH Centro Universitário de Belo Horizonte cursando 

administração. Estou realizando uma pesquisa  para meu trabalho de conclusão de 

curso sobre clima organizacional que tem como objetivo analisar o nível de 

satisfação dos funcionários da empresa  em relação ao clima organizacional. Para 

tanto conto com sua colaboração para responder o questionário abaixo. 

 

PERFIL DOS RESPONDENTES: 

 

1. Gênero 
(   )  Feminino  
(   )  Masculino 
 
2. Faixa etária 
(    ) 18 a 30 anos  
(    ) 31 a 40 anos 
(    )  41 a 50 anos  
(    )  51 ou mais 
 
3. Há quanto tempo você trabalha na empresa? 
(   )  Menos de 1 ano 
(   )  1 a 3 anos 
(   )  3 a 5 anos 
(   )  Mais que 5 anos. 
 
4. Grau de escolaridade 
(    ) Ensino médio completo 
(    ) Ensino médio incompleto 
(    ) Ensino fundamental 
(    ) Ensino superior 
(    ) Ensino superior incompleto 
 
5. Faixa salarial 
(     ) Um salário mínimo 
(     ) De 1 a 3 salários mínimos 
(     ) De 3 a 6 salários mínimos 
(     ) Mais de 6 salários mínimos 
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Leia com atenção as perguntas  a seguir e  marque um X  somente uma 

resposta. 

 

6. O seu trabalho lhe dá um sentimento de realização profissional? 
(    ) Sempre  
(    ) Quase sempre  
(    ) Raramente  
(    ) Nunca  
(    ) Não tenho opinião 
 
7. Você considera que o seu trabalho poderia ser melhorado. 
(   ) Discordo totalmente         
(   ) Discordo parcialmente         
(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente   
(   ) Concordo totalmente 
 
8. Você considera que a direção da empresa se comunica bem com seus 
funcionários. 
(   ) Discordo totalmente         
(   ) Discordo parcialmente        
(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente    
(   ) Concordo totalmente 
 
9. A empresa está aberta para receber as críticas, opiniões e contribuições de seus 
funcionários? 
(    ) Sempre  
(    ) Quase sempre  
(    ) Raramente  
(    ) Nunca  
(    ) Não tenho opinião 
 
10. Você está satisfeito com o seu salário? 
(    ) Sim  
(    ) Não  
(    ) Mais ou menos 
 
11. Você se sente respeitado pelo seu chefe/gestor/gerente? 
(    ) Sempre   
(    ) Quase sempre  
(    ) Raramente  
(    ) Nunca  
(    ) Não tenho opinião 
 
12. Você considera que entre os funcionários da empresa há um bom 
relacionamento. 
(   ) Discordo totalmente         
(   ) Discordo parcialmente         
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(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente    
(   ) Concordo totalmente 

 
13. Você se sente valorizado pela empresa. 
(   ) Discordo totalmente          
(   ) Discordo parcialmente         
(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente    
(   ) Concordo totalmente 
 
14. Você recebeu treinamento para a execução de suas funções? 
(   ) Sim   
(   ) Não   
(   ) Mais ou menos 
 
15. Considera a empresa um bom lugar para trabalhar. 
(   ) Discordo totalmente         
(   ) Discordo parcialmente         
(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente    
(   ) Concordo totalmente 
 
16. Você considera o clima organizacional em sua empresa como? 
(   ) Péssimo     
(   ) Ruim      
(   ) Regular      
(   ) Bom     
(   ) Excelente 
 
17. As condições físicas de trabalho na empresa são satisfatórias (ruído, 
temperatura, higiene, mobiliário, etc.)? 
(   ) Discordo totalmente         
(   ) Discordo parcialmente         
(   ) Indiferente 
(   ) Concordo parcialmente    
(   ) Concordo totalmente 
 
18. Você se sente satisfeito em relação ao volume de trabalho que realiza? 
(   ) Sim   
(   ) Não   
(   ) Mais ou menos 
 
 

19. 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 


