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RESUMO 
 
Este trabalho buscou analisar a percepção dos funcionários a respeito do clima 
organizacional de uma empresa de Call Center.  Abordando aspectos próprios deste 
tipo de atividade, principalmente em função da proeminência do fator humano, o que 
sem dúvidas justifica a escolha do tema, em função da pertinência e relevância da 
questão motivacional nesse tipo de organização. A pesquisa foi de caráter descritivo, 
de natureza quantitativa, com aplicação de um questionário em uma amostra de 
doze colaboradores. Com os resultados obtidos na pesquisa, foi possível perceber 
que o clima organizacional da empresa é considerado como bom, apesar de alguns 
aspectos influenciarem negativamente e necessitarem de atenção e interferência por 
parte da empresa.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Motivação; Call Center. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O clima organizacional é um fator essencial para as organizações e para seus 

colaboradores, uma vez que pode ser entendido como a percepção que os 

funcionários têm em relação à empresa, informam Lima; Albano (2016).  
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A relação entre o colaborador e a organização é de mútua dependência, já que 

ambos necessitam um do outro, Goi Junior (2010) destaca que o clima 

organizacional influencia direta e fortemente a produtividade e a qualidade do 

trabalho executado, porque estimula o melhor ou o pior nas pessoas, de modo 

intrínseco e com pouca chance de controle. 

 

Para Senge (1990) apud Melo (2011), pelo fato de se enfrentar mudanças 

frequentes, as organizações têm necessidade de evoluir e se adaptar, tanto no nível 

individual como organizacional. A empresa que consegue obter um ambiente onde 

seus colaboradores se sintam valorizados no local de trabalho, possui um diferencial 

competitivo e evita uma série de fatores prejudiciais como: alto índice de 

rotatividade, absenteísmo, greves, conflitos interpessoais, entre outros. 

 

As empresas do setor de call center tiveram expansão no final da década de 90, e 

atualmente empregam milhares de pessoas em todo país, sendo que grande parte 

desses cargos são ocupados por jovens como oportunidade para o primeiro 

emprego, já que não é exigido experiência, informa o SINTELL  - Sindicato dos 

Trabalhadores em Telecomunicações em Minas Gerais – (2016). 

 

O setor de call center apresenta inúmeras ações judiciais em relação as condições 

de trabalho de seus funcionários, segundo  o SINTELL (2016)  no Ministério Público 

do Trabalho de Minas Gerais no período de 2009 a 2013 houve um aumento de 

300% na abertura de inquéritos para apurar irregularidades no setor. Assédio moral 

e excesso da jornada de trabalho são algumas das queixas temas dos inquéritos. 

 

Os call centers possuem altos índices de rotatividade, sendo necessária a realização 

de pesquisas de clima organizacional. Para o SINTELL (2016) os funcionários têm 

buscado não só uma boa remuneração, mas também um ambiente propício para 

desenvolver suas atividades laborais da melhor maneira possível. 

 

O presente trabalho contribui para a análise do clima organizacional no setor de call 

center, pois as empresas estão reconhecendo a importância de possuir informações 

que irão auxiliar na gestão organizacional, na implantação de ações de melhorias e 

políticas internas para aperfeiçoar processos e aumentar a produtividade.  Para 
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tanto, deseja-se investigar o seguinte problema de pesquisa: Qual a percepção dos 

funcionários do Call Center Alfa em relação ao Clima Organizacional? 

 

A partir desta indagação, este estudo tem como objetivo geral analisar a percepção 

dos funcionários a respeito do clima organizacional da empresa e qual a sua relação 

com a rotatividade da empresa.  

Os objetivos específicos deste estudo são:  

 Caracterizar o perfil dos funcionários; 

 Identificar os fatores responsáveis pela rotatividade; 

 Analisar o nível de satisfação dos funcionários. 

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

sendo fundamentada principalmente na importância deste setor para o país, pela 

sua participação na geração de riquezas e na geração de empregos. Para academia 

permite que sejam colocados em prática fundamentos teóricos importantes e pouco 

usuais em empresas de pequeno porte em virtude do alto custo para a realização de  

uma análise de clima organizacional. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

Para Chiavenato (2005), a expressão Gestão de Pessoas visa substituir a 

Administração de Recursos Humanos (ARH), que mesmo após muitas mudanças é 

a expressão mais utilizada para designar os modos de lidar com as pessoas nas 

organizações. A ideia é de que os colaboradores têm se tornado parceiros da 

empresa e não mais recursos. 

 

Para Chiavenato (2000), a Gestão de Pessoas ou ARH é um conjunto de métodos, 

políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de orientar o comportamento 
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humano e as relações humanas de maneira a maximizar o potencial do capital 

humano no ambiente de trabalho. 

 

O autor ressalta ainda a grande importância dos seres humanos no contexto 

organizacional, sendo a questão básica tratá-los como recursos organizacionais ou 

como parceiros da organização. 

 

Os seis processos básicos de Gestão de Pessoas segundo Chiavenato (1999) são: 

processo de agregar pessoas, processo de aplicar pessoas, processo de 

recompensar pessoas, processo de desenvolver pessoas, processo de manter 

pessoas e processo de monitorar pessoas. Os processos englobam: 

 

 Processo de agregar pessoas: Recrutamento e seleção; 

 Processo de aplicar pessoas: Desenho de cargos e avaliação de 

desempenho; 

 Processo de recompensar pessoas: Remuneração, benefícios e serviços; 

 Processo de desenvolver pessoas: Treinamento, mudanças e comunicações; 

 Processo de manter pessoas: Disciplina, higiene, segurança, qualidade de 

vida; 

 Processo de monitorar pessoas: Banco de dados e sistema de informações 

gerenciais. 

 

Para Domenico (2014, p.18) “o capital humano é sem dúvida o bem mais precioso 

que qualquer organização possa ter, somente ele poderá customizar estratégias de 

acordo com a demanda da empresa, com o intuito de projetá-la a um futuro 

promissor”.  

 

 

2.2 A HISTÓRIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Corrêa (2008), em 1912, Taylor já apresentava algumas ideias que 

poderiam influenciar o clima organizacional. Na visão de Taylor, o gerente teria a 

função de analisar cada trabalhador e assim treiná-lo para a obtenção do 
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desenvolvimento profissional. Chester Barnard, em 1938, também considerava o 

executivo como o principal promovedor do clima organizacional, através do 

relacionamento eficiente com o empregado objetivando definir propósitos aos seus 

trabalhadores, informa Corrêa (2008). 

 

Já na Segunda Guerra Mundial, os psicólogos perceberam a necessidade de 

estudar e pesquisar o comportamento humano. Porém, segundo Rizzatti (2002), os 

estudos iniciais sobre clima organizacional só surgiram nos Estados Unidos, no 

início dos anos 1960, com os trabalhos de Forehand e Gilmer sobre o 

comportamento organizacional dentro de um grande movimento da Administração 

chamado de Comportamentalismo. Este movimento buscou formas de combinar a 

humanização do trabalho com melhorias na produção, buscando, principalmente na 

Psicologia, as ferramentas necessárias para alcançar o objetivo.  

 

O clima organizacional nasceu da necessidade de combinar a humanização do 

trabalho com as melhorias na produção, os primeiros estudos foram realizados no 

campo da psicologia e, posteriormente, estendidos a outras áreas, ressalta Corrêa 

(2008). 

 

No Brasil, o primeiro registro de estudos sobre o clima organizacional se deu em 

1974 com Saldanha, o estudo foi baseado na atmosfera organizacional, afirma 

Rizzatti (2002). Por meio de um artigo ele alertou sobre a importância do bem-estar 

psíquico dos indivíduos dentro das organizações e do papel da psicologia 

organizacional nesse processo. Atualmente o estudo sobre clima organizacional 

tornou-se essencial para a área de recursos humanos na busca pelo conhecimento 

da relação com o colaborador. 

 

 

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

É notável o fato de que as pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. 

Segundo Luz (2003) elas estão continuamente se relacionando com outras pessoas 

e ambientes. A partir deste fato nota-se a importância de se avaliar o 

comportamento das pessoas e o relacionamento dentro do ambiente organizacional.  
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Assim sendo, para Edela (1978) apud Lima; Albano (2016) é através do estudo de 

clima que se pode avaliar o grau de satisfação ou insatisfação, as expectativas, o 

interesse e as necessidades que envolvem o desempenho de uma equipe de 

trabalho. 

 

Segundo Chiavenato (2005) o clima organizacional constitui o meio interno de uma 

organização, a atmosfera psicológica, é uma característica que existe em cada 

organização. Da mesma forma Luz (2003, p.13) afirma que “clima organizacional é a 

atmosfera psicológica que envolve, num dado momento, a relação entre a empresa 

e seus funcionários”. 

 

Para Bergamini (2005) o clima organizacional reflete uma tendência a respeito de 

até que ponto as necessidades da organização e das pessoas que dela fazem parte 

estariam efetivamente sendo atendidas, sendo esse aspecto um dos indicadores da 

eficácia organizacional. 

 

 

2.3.1 A Pesquisa de Clima Organizacional 

 

Maximiano (1997, p. 169) afirma: “a pesquisa do clima de uma organização é uma 

técnica que permite aferir de modo sistemático os sentimentos das pessoas a 

respeito de vários aspectos da organização e de seu trabalho”. 

A pesquisa de clima é um levantamento de opiniões que caracteriza uma 

representação da realidade organizacional consistente, uma vez que retrata o que 

as pessoas acreditam estar acontecendo em determinado momento na organização, 

afirma Bergamini (2005). 

 

 

2.3.2 Tipos de Clima Organizacional  

 

 Para Melo (2011) existem diversos tipos de clima organizacionais, todavia, para que 

cada organização obtenha resultados favoráveis é necessária à obtenção de um 

clima positivo que condicione o bom desempenho dos colaboradores. 
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Segundo Chiavenato (2005), o clima organizacional é favorável quando proporciona 

satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação do 

moral interno. É desfavorável quando proporciona necessidades.  

 

Melo (2011) argumenta que o clima pode ser classificado em favorável, desfavorável 

e neutro. Bispo (2005) descreve o clima como mais ou menos favorável, 

desfavorável e favorável.  

 

Luz (2014) descreve o clima organizacional como bom, razoável ou ruim, porém o 

autor reduz a dois tipos de clima quando utiliza em sua tabulação apenas dois 

parâmetros de avaliação: satisfatório e insatisfatório. 

 

 

2.3.3 Indicadores de Clima Organizacional 

 

Os indicadores do clima são sinais de que o clima está favorável ou desfavorável, 

eles fornecem elementos para descoberta das causas que estão afetando positiva 

ou negativamente o clima de uma empresa. De acordo com Luz (2003) são eles: 

 

a) Turnover ou rotatividade: entradas e saídas de colaboradores com 

frequência e em curto período de tempo. Quando elevado pode significar que 

as pessoas não têm comprometimento com a empresa. Que falta algo para 

satisfazê-las; 

b) Absenteísmo: excessivo número de faltas; 

c) Pichações: são críticas, agressões direcionadas aos líderes da empresa, 

que indicam o estado de insatisfação dos funcionários. As portas e paredes 

representam um "espaço" anônimo onde os funcionários sentem-se mais 

seguros para xingar ou zombar de seus gestores; 

d) Avaliação de desempenho: quando formal pode confirmar através das 

informações ali encontradas, o baixo desempenho de alguns colaboradores 

decorrentes do seu estado de ânimo em relação à empresa, ou até mesmo 

problemas pessoais que estejam afetando seu desempenho; 

e) Greves: pode revelar uma reação dos empregados ao descontentamento 

com a empresa; 
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f) Conflitos interpessoais e interdepartamentais: a intensidade dos conflitos 

é que, muitas vezes, determina um clima tenso ou agradável; 

 

As abordagens tradicionais associam clima organizacional ao conceito de 

motivação, e, portanto, a fatores comportamentais, tais como liderança, relações 

interpessoais, comunicação, satisfação e outros. 

 

 

2.4 MOTIVAÇÃO 

 

Para Stewart (2004), a valorização das pessoas dentro das organizações nasceu da 

necessidade de se corrigir a tendência a desumanização do trabalho surgida com a 

aplicação de métodos científicos e precisos. Os trabalhadores tinham sua eficiência 

medida unicamente por meio da produção e a motivação era exclusivamente 

financeira. 

 

Para Bergamini (2006), a motivação pode ser entendida como o desempenho e os 

esforços dos colaboradores para atingir os resultados desejados.  

 

Segundo Chiavenato (2000) a motivação é o impulso de exercer esforço para o 

alcance de objetivos organizacionais desde que também tenha capacidade de 

satisfazer alguma necessidade individual. 

 

“O bom desempenho depende de quão motivado está o empregado. Em termos de 

comportamento, a motivação pode ser conceituada como o esforço e a tenacidade 

exercidos pela pessoa para fazer ou alcançar algo” (CHIAVENATO, 2005, p.213). 

  

O caráter de interioridade da motivação apresenta que ela é experimentada por cada 

pessoa, não sendo, portanto, generalizada. Bergamini (2006) apresenta que as 

pessoas têm valores, necessidades, interesses, ambiente familiar e formação 

profissional diferentes, logo, uma história de vida própria que condiciona suas 

motivações.  

“O termo motivação é geralmente empregado como sinônimo de forças psicológicas, 

desejos, impulsos, instintos, necessidades, vontade, intenção, etc” ressalta 
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Bergamini (2005, p. 109). Uma pessoa motivada estará disposta a produzir mais em 

menos tempo, porque tem dentro de si uma necessidade de apresentar resultados. 

Esses resultados podem estar direcionados, por exemplo, à necessidade de 

crescimento dentro da empresa, à competição interna, ao salário recebido em troca 

de sua produtividade, entre outros fatores.  

 

Stewart (2004) relata que o mais importante para as organizações é o capital 

humano que ela possui, pois o capital humano é a fonte de criação e de motivação. 

 

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL E MOTIVAÇÃO 

 

Possi (2006) refere que o conceito de motivação ao nível individual conduz ao de 

clima organizacional ao nível organizacional, o que significa, que existe uma relação 

entre o clima organizacional e a motivação. Um ambiente com pessoas motivadas 

geralmente conduz a um clima positivo, amigável e agradável, enquanto com 

pessoas desmotivadas quase sempre provoca um clima negativo, frio e 

desagradável. 

 

Fleury e Fischer (1996) consideram que o clima organizacional é a qualidade ou 

propriedade do ambiente da organização e, neste sentido, é percebida ou 

experimentada pelos membros da organização e, por outro lado, influencia o seu 

comportamento.  

 

Para Fleury e Fischer (1996) o ambiente interno existente entre os membros da 

organização está intimamente relacionado com o grau de motivação dos seus 

participantes. Acrescentam que o clima organizacional é favorável quando 

proporciona a satisfação das necessidades pessoais dos participantes e elevação da 

moral e, é desfavorável, quando proporciona a frustração daquelas necessidades.  

 

Sendo assim, o clima organizacional influencia o estado motivacional das pessoas e 

é por ele influenciado. 
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2.6 CALL CENTER 

 

A comunicação desempenha há muito tempo um papel fundamental no processo 

mercadológico. Para Madruga (2009)  a comunicação não se restringi apenas em 

comunicar novas ações ou decisões das empresas, mas age bilateralmente, para 

também ouvir seus clientes. 

 

A International Data Corporation (IDC) (2006) define call center como uma facilidade 

dedicada, com meios de comunicação especializados capazes de lidar com grande 

quantidade de interações inbound e outbound. Os call centers interagem com 

usuários em diversas atividades como: vendas, recuperação de créditos, entrada de 

pedidos, contratação de serviços, Serviço ao Cliente (SAC), Suporte ao Cliente 

(Help Desk), Serviços de Marketing, Geração de Leads e outros. 

 

Madruga (2009) define call center como:  

“Uma central onde as chamadas são processadas ou recebidas, em alto 
volume, com objetivos ligados às funções de venda, marketing, serviço ao 
consumidor, telemarketing, suporte técnico e qualquer outra atividade 
administrativa especializada. Uma definição antiga descreve o call center 
como uma central de negócios por telefone combinando um banco de dados 
centralizado com um sistema de distribuição automático de chamadas. No 
entanto, essa visão vem se alterando à medida que as empresas percebem 
que a oferta de um alto nível de serviço é a solução para atrair e manter 
clientes. Atualmente, os call centers são considerados uma ferramenta 
competitiva. Em alguns segmentos como catálogos, vendas a varejo, 
serviços financeiros e etc., um call center pode determinar a própria 

sobrevivência do negócio” (MADRUGA, 2009, p. 12 ). 
 

O call center representa atualmente um forte canal de relacionamento com os 

clientes. Por muitas das vezes é através dele que os clientes mantêm um contato 

direto com o negócio, adquirindo experiências positivas ou negativas de uma 

organização, representando um fator de alto impacto no momento dos clientes 

decidirem se querem ou não manter uma relação com a empresa. Desta forma o call 

center assume um papel operacional dentro do negócio, apresenta a Associação 

Brasileira de Telesserviços (ABT) (2016). 

 

 

2.6 A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NAS EMPRESAS DE CALL CENTER 
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Salles (2008) afirma que as organizações devem estabelecer estratégias de 

desenvolvimento e capacitação de seus funcionários. Tais estratégias devem estar 

dentro de um programa motivacional que abranja fatores como a estimulação do 

crescimento de seus colaboradores, a recompensa do desempenho e iniciativa, a 

formulação de valores e visão organizacional desafiadores, além do apoio e estímulo 

ao treinamento e educação para toda a vida. Da mesma forma, o autor argumenta: 

 

“Motivar funcionários é tarefa muito difícil, pois, às vezes, com uma ação 
pode-se motivar uma pessoa e desmotivar outras. Às vezes, dando uma 
promoção a um, pode-se acabar com as iniciativas do companheiro de 
função, deixando um motivado e contente, trabalhando com vontade, e 
outro com vontade de deixar a empresa. Nesse cenário, cada vez mais 
caracterizado por atividades que exigem alta interdependência, a motivação 
surge como aspecto fundamental na busca de maior eficiência e, 
consequentemente, de maior qualidade no atendimento ao cliente, aliada à 
satisfação dos trabalhadores. A prática gerencial dos call centers, como 
busca de possibilidades no desenvolvimento de linhas sensíveis e racionais 
para lidar com as pessoas em situação de trabalho, leva-nos ao interesse 
pelo estudo do comportamento e dos motivos que levam as pessoas a 
agirem, pois alguns trabalham por dinheiro, outros por segurança e outros 
ainda por prazer” (SALLES, 2008, p.15-16). 

 

Corroborando com o apresentado, recursos de trabalho como feedback do 

desempenho, suporte do líder e relações de confiança com os colegas de trabalho 

podem aumentar a motivação, o comprometimento organizacional e reduz a 

intenção de desligamento (COSTA, 2007). 

 

Para Pinto (2004), em uma empresa de contact center a motivação é de vital 

importância, levando-se em conta que as pessoas que integram as equipes de 

trabalho estão na linha de frente, em contato direto com o cliente final da 

organização e são responsáveis por garantir um atendimento que supere as 

expectativas destes, em virtude de conseguir a fidelização do mesmo e 

consequentemente, elevar os lucros da organização.  

 

Poder contar com pessoas motivadas e comprometidas com os resultados da 

empresa pode significar a diferença entre a permanência no mercado de forma 

competitiva, ou sucumbir ao fracasso por falta de competência, ressalta Pinto 

(2004). 
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3 METODOLOGIA 

 

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

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

estabelecer também correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

 

A pesquisa descritiva possui por objetivo quantificar os dados e generalizar os 

resultados da amostra para a população-alvo. O método escolhido foi questionário 

estruturado. 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 elaborado teve como objetivo conhecer a opinião dos colaboradores 

da empresa Alfa Telemarketing, no que se refere aos aspectos relacionados ao 

clima organizacional e as expectativas dos funcionários com relação a empresa.  

 

O questionário foi aplicado aos doze funcionários da empresa, que configuram o 

universo da amostra. Entende-se como universo o conjunto de elementos que 

possuem as características que serão objeto de estudo e amostra como sendo uma 

parte do universo (população) escolhida segundo algum critério de 

representatividade (VERGARA, 2000).  

 

O método utilizado é um estudo de caso que permitiu analisar o problema com maior 

profundidade. O estudo de caso é 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”. Para Yin (2005) apud Gil (2008), o estudo de 

caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto 

de realidade. 

 

A abordagem utilizada foi a pesquisa quantitativa. Utiliza-se a abordagem 

quantitativa, que para Richard et al. (1999) apud Marconi; Lakatos (2011), é 

caracterizada pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
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informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. Optou-se 

por tal abordagem, pois Goldemberg (2002) apud Marconi; Lakatos (2011), afirma 

que os métodos quantitativos permitem simplificar a vida social, pois a limita aos 

fenômenos que podem ser enunciados. 

 

Na pesquisa em questão utilizou-se dados primários e secundários. Segundo Mattar 

(2005), dados primários são aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles são 

pesquisados com o objetivo de atender às necessidades específicas da pesquisa em 

andamento. Nesta pesquisa, objetivou-se pesquisar sobre atitudes, opiniões, 

motivações, intenções e características socioeconômicas do público alvo. 

 

Os dados secundários, para Mattar (2005), são aqueles que já foram coletados, 

tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados. As fontes básicas de dados 

secundários utilizados nesta pesquisa foram as publicações de associações 

relacionadas ao setor de Call Center e pesquisas sobre a importância da motivação 

nas empresas de Call Center que contribuíram com dados para a pesquisa. 

 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa escolhida como objeto de estudo foi a Alfa Telemarketing, nome fictício 

elaborado para designar o objeto deste estudo, situada no Centro de Belo Horizonte. 

Atualmente, a empresa possui 12 funcionários no setor de telemarketing. A Alfa é 

uma empresa mineira, fundada em 2000, que atua no segmento de Marketing 

Direto/Marketing de Relacionamento e tem como principal ferramenta o 

Telemarketing. 

A empresa apresenta missão, visão e valores expressos a seguir. 

 

4.1.1 Missão 
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Criar e aprimorar soluções para Call Center, gestão da informação e atendimento 

qualificado, com ações norteadas pela ética e focadas em resultados 

surpreendentes. 

 

4.1.2 Visão 

 

Possibilitar às empresas a construção de um relacionamento sólido com seus 

clientes e prospects, assegurando-lhes informações fidedígnas e parâmetros de 

decisão baseados em fatos e dados precisos. 

4.1.3 Valores 

 

Humanos: Respeito à individualidade e valorização das características pessoais de 

cada colaborador, parceiro e fornecedor. 

Relacionamento: A Alfa alicerça as suas relações interpessoais nos princípios da 

ética, respeito e da valorização do profissional. 

Criatividade: A Alfa buscará sempre o conhecimento e a geração de ideias 

inovadoras para atingir resultados relevantes. 

Segurança: A Alfa garante a confidencialidade e a segurança no manuseio das 

informações disponibilizadas pelo cliente. 

 

 

4.2 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

Para Mocelin; Silva; Larangeira (2004), segundo os gerentes de recursos humanos, 

a atividade de call center é mais dominada por mulheres porque o trabalho envolve 

atendimento que exige uma certa docilidade na comunicação, indo de encontro ao 

mencionado os sujeitos da presente pesquisa constituíram-se de todos os 

funcionários do setor de call center da empresa em Alfa.  Dos entrevistados 75% são 

do sexo feminino, enquanto 25% são do sexo masculino.  

No que tange à idade dos respondentes, constatou-se que 67% estão na faixa etária 

de 18 a 26 anos, 25% de 27 a 37 anos, 8% de 38 a 48 anos e nenhum respondente 

tem acima de 48 anos. Isso denota que a organização tem um perfil jovem de 

trabalhadores, esse fato é relevante, já que o setor de call center é um dos que mais 

empregam jovens sem experiência no mercado de trabalho, esta informação vai de 
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encontro a pesquisa de Mocelin; Silva; Larangeira (2004), a qual os call centers 

tendem a contratar pessoas jovens, pois essas possuiriam mais facilidade para lidar 

com as frequentes transformações na base operacional e tecnológica, 

principalmente relacionadas à informática e à Internet. 

 
 
                             Gráfico 1: Faixa Etária dos respondentes 

 
                                   Fonte: da pesquisa (2016) 
 
 

Ao serem questionados quanto ao estado civil, 50% responderam ser solteiros. Esse 

percentual, equivalente a metade dos entrevistados, é coerente com a concentração 

de trabalhadores entre 18 e 26 anos, ou seja, profissionais de uma faixa etária em 

que os indivíduos ainda não possuem família constituída. 33% dos respondentes 

informaram ser casados, 17% informaram ser separados e as demais alternativas 

não foram assinaladas. 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Gráfico 2: Estado Civil dos respondentes 
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                                 Fonte: da pesquisa (2016) 

 

Questionados se possuem filhos, 67% dos entrevistados informaram que não 

possuem e 33% informaram possuir, informação esta que corrobora com os dados 

apresentados anteriormente. 

 

Quanto à formação educacional dos funcionários entrevistados, 59% informaram ter 

o ensino médio completo, 33% possuem superior incompleto e 8% possuem ensino 

médio incompleto, as demais alternativas não foram assinaladas, conforme gráfico 

3.   

                                 Gráfico 3: Grau de escolaridade dos respondentes 

 
 
                                     Fonte: da pesquisa (2016) 
 

Os dados apresentados acima, demonstram que a empresa possui um quadro de 

funcionários composto por pessoas com formação de nível médio, apesar de conter 

um percentual significativo de profissionais que deram continuidade ao processo de 

qualificação educacional. 
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4.3 TEMPO DE TRABALHO NA ORGANIZAÇÃO 

 

Os entrevistados foram questionados quanto ao tempo de trabalho na organização. 

Mais da metade trabalha há até dois anos na empresa – exatamente 67%; 17% têm 

de três a cinco anos; 8% têm mais de cinco anos e, por fim, 8% estão na empresa 

há menos de um ano. 

 

                             Gráfico 4: Tempo de trabalho na empresa 

Tempo de Trabalho na Empresa

8%

67%

17%

8%

Menos de 1 ano    1 a 2 anos    3 a 5 anos  Mais de 5 anos.

 
                              Fonte: da pesquisa (2016) 

 
A empresa está no mercado há dezesseis anos, 75% do público respondente 

trabalha a menos de dois anos na empresa. 

 

4.4 GRAU DE SATISFAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO 

 

No gráfico a seguir, 75% dos colaboradores recebem de um a três salários mínimos, 

17% recebem um salário mínimo e 8% recebem de três a cinco salários mínimos.  
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                 Gráfico 5: Faixa Salarial 

 
 

                    Fonte: da pesquisa (2016) 
 

Dos funcionários inquiridos, 50% declararam estarem insatisfeitos com o salário, 

25% pouco satisfeitos, 17% satisfeitos e 8% muito insatisfeitos, Silva (2010) 

argumenta que embora não seja a remuneração capaz de reter um funcionário em 

uma empresa este é um dos principais motivos que levam as pessoas a mudar de 

emprego: melhorar a renda e/ou benefícios. O autor afirma ainda que a 

remuneração ideal deve satisfazer ambos os lados, o de quem recebe e o de quem 

paga. Pelo ponto de vista de quem recebe deve ser suficiente para cobrir as 

despesas para se manter um padrão de vida razoável. Do ponto de vista de quem 

paga deve manter um trabalhador satisfeito em sua função. 

 

 

4.5 SATISFAÇÃO COM A OPERAÇÃO DE TELEMARKETING 

 

Dos entrevistados 42% afirmam discordar parcialmente sobre estarem satisfeitos 

com a operação de telemarketing em que trabalham, 25% concordam parcialmente, 

17% concordam totalmente, 8% informam discordar totalmente e 8% são  

indiferentes, Tonetto (2013) argumenta que a gestão de pessoas visa à cooperação 

das pessoas que atuam nas organizações para assim alcançarem os objetivos tanto 

da empresa quanto individuais.  Assim, para que esses objetivos sejam alcançados 

é crucial a valorização do colaborador, que pode ser medida através de escalas que 

medem a satisfação no trabalho. Com os percentuais levantados verifica-se a 
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necessidade de melhoria nos processos de forma a contribuir para que os 

colaboradores sintam-se satisfeitos com a operação de telemarketing que trabalham. 

 

Para manter um bom nível de atendimento e alcançar os resultados planejados para 

a operação se faz necessário que estas pessoas estejam comprometidas com seu 

trabalho, que estejam motivadas a dar o melhor de si na execução de suas tarefas, 

encantando o cliente a cada chamada, ressalta ainda Pinto (2004). 

 

 

4.6  ITENS QUE GERAM INSATISFAÇÃO NOS COLABORADORES 

 

A pesquisa indicou que os itens que mais geram insatisfação nos funcionários e os 

fariam se desligar da empresa são o relacionamento ruim com os colegas (42%), a 

remuneração abaixo da expectativa (33%), trabalhar aos finais de semana e feriados 

(17%) e o relacionamento ruim com a chefia (8%). 

 

Pode-se concluir que as maiores causas de insatisfação estão relacionadas com o 

relacionamento interpessoal. Para Chiavenato (2005), o relacionamento entre as 

pessoas e a organização nem sempre é cooperativo e satisfatório. Muitas vezes, 

torna-se um relacionamento tenso e conflitivo em que o alcance do objetivo de um 

lado impede ou cerceia o alcance do objetivo do outro. Costa (2007), salienta 

também que o suporte do líder e as relações de confiança podem aumentar a 

motivação e o comprometimento do colaborador com a empresa. 

 

Conciliar os objetivos pessoais com os da organização seria o mais conveniente 

para o sucesso de ambos, sendo este um desafio.  

 

 

4.7  ASPECTOS PARA MELHORIA E PERMANÊNCIA NA EMPRESA 

 

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.  
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A pesquisa apresenta que para os entrevistados a principal melhoria a ser realizada 

é em relação ao salário (50%), Salles (2008) ressalta ainda que alguns profissionais 

trabalham por dinheiro, outros por segurança e outros ainda por prazer. Verificou-se 

também que é importante melhorar o plano de carreira da empresa (25%) e as 

rotinas de trabalho (17%). Como menos importante, os entrevistados citam 

melhorias no treinamento e desenvolvimento (8%) da empresa.  

 

 

4.8 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Questionados se receberam treinamento para a execução das funções que realiza, 

58% dos colaboradores informaram não ter recebido e 42% afirmam ter recebido. Os 

dados apontam que a empresa precisa melhorar o programa de treinamento 

existente. 

 

Segundo Tachizawa; Ferreira; Fortuna (2006) o treinamento prepara os indivíduos 

para o exercício do cargo de maneira contínua, a fim de mantê-los atualizados frente 

a tecnologia exigida para a consecução de suas tarefas, visando aperfeiçoar o 

desempenho funcional, o aumento da produtividade e a melhoria do relacionamento 

interpessoal. 

 

As considerações de Lacombe (2012) fazem referência ao grau de importância da 

capacitação, da motivação e dos recursos humanos à organização, pois as 

empresas necessitam desses fatores para produzir e, não têm escolha quanto a 

treinar ou não seus empregados à medida que são contratados com qualificações 

generalizadas precisando se adequar às particularidades da empresa. 

 

4.9 INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

 

Segundo 75% dos respondentes a empresa não investe na capacitação dos 

colaboradores. “Investir no desenvolvimento das pessoas que realizam o trabalho 

nas organizações significa investir na qualidade dos produtos e serviços e, 
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consequentemente, atender melhor os clientes e ampliar as vendas” (TACHIZAWA; 

FERREIRA; FORTUNA, 2006, p. 220). 

 

Para Salles (2008) as organizações devem estabelecer estratégias de 

desenvolvimento e capacitação de seus funcionários, pois incentivos que estimulem 

o aperfeiçoamento profissional contribuem para manter o colaborador motivado. 

 

Tachizawa; Ferreira e Fortuna (2006) reiteram ainda que o desenvolvimento das 

pessoas em uma empresa tem relação direta com a estratégia de negócio, haja vista 

que para enfrentar a concorrência, consolidar-se no mercado e conquistar novos 

clientes, deve possuir um quadro de pessoal habilitado, em condições de responder 

às oportunidades. 

 

 

4.10 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para Lacombe (2012), o clima organizacional reflete a qualidade do ambiente de 

trabalho percebida pelas pessoas da empresa. A pesquisa apontou, apesar dos 

resultados desfavoráveis apontados nos demais itens avaliados, que 59% dos 

entrevistados consideram o clima organizacional bom, 25% regular, 8% ruim e 8% 

péssimo, conforme apresenta o gráfico 6: 

                     
                             Gráfico 6: Clima Organizacional 

Clima Organizacional
8%

8%

25%59%

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Excelente

 
                         Fonte: da pesquisa (2016) 
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Quanto maior o ajustamento das necessidades e valores das pessoas com os da 

empresa, tanto maior tende a ser a motivação e, em consequência, tanto melhor o 

clima organizacional, afirma Lacombe (2012). 

 

 

4.11 RECONHECIMENTO DO COLABORADOR 

 

Questionados se recebem outras manifestações de reconhecimento por um bom 

trabalho realizado, que não seja financeira, 42% dos responderam que discordam 

totalmente, 25% discordam parcialmente, 17% concordam totalmente e 16% 

concordam parcialmente. 

 

Bergamini (2006) ressalta que quando uma pessoa se sente valorizada, segura e 

tem condições de com o trabalho suprir suas necessidades, elas produzem mais. 

Fatores como remuneração, promoção e reconhecimento são complementos que 

favorecem a motivação das pessoas. Quando uma empresa valoriza e retém um 

talento, a pessoa valorizada tende a corresponder às necessidades da empresa. 

 

 

4.12 DESEMPENHO DO COLABORADOR NA EMPRESA 

 
A pesquisa indicou que o fator que mais contribui para o aumento do desempenho 

do colaborador na empresa é com o intuito de se manter empregado e receber o 

salário mensalmente, em seguida saber que pode crescer se tiver o melhor 

desempenho na empresa.  

 

Os colaboradores informaram que serem reconhecidos e bem avaliados também 

contribui para a melhoria do desempenho, assim como ter um ambiente agradável 

para se trabalhar, com equipe motivada e que o ajuda a crescer, por último elegeram 

campanhas motivacionais (brindes, prêmios, folgas adicionais) e a atuação, 

acompanhamento e orientação do supervisor, lealdade e compromisso com a chefia. 

 
Para Domenico (2014), o capital humano precisa ser estimulado a desenvolver suas 

competências. Desta forma, o desempenho do capital humano parte da motivação 
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que a empresa oferece ao seu colaborador para que este desempenhe sua função 

para atingir as metas ou missão da empresa. 

 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Este artigo buscou analisar a percepção dos funcionários a respeito do clima 

organizacional de uma empresa do setor de Call Center e qual a sua relação com a 

rotatividade da empresa. Os dados foram levantados a partir da pesquisa 

quantitativa realizada com os funcionários do setor de telemarketing evidenciando 

qual a percepção dos colaboradores em relação ao clima organizacional da 

empresa. 

 

A análise dos resultados da pesquisa realizada, evidenciam dados interessantes a 

respeito do clima organizacional, dentre os quais respondem ao objetivo geral, os 

seguintes: apesar de ter obtido resultados pouco favoráveis em alguns aspectos 

pesquisados, vale ressaltar que os colaboradores da empresa consideram o clima 

organizacional bom. Os itens que mais geram insatisfação nos funcionários e os 

fariam se desligar da empresa são o relacionamento ruim com os colegas, a 

remuneração abaixo da expectativa, trabalhar aos finais de semana e feriados e o 

relacionamento ruim com a chefia. Salienta-se também que a maioria dos 

colaboradores informou não receber manifestações de reconhecimento por um bom 

trabalho realizado, apenas de cunho financeiro. 

 

Em relação à remuneração, observou-se certo grau de insatisfação, tornando-se 

este um ponto a ser trabalhado pela empresa, pois este aspecto contribui 

negativamente para o clima organizacional. 

 

Percebe-se, a partir dos dados, que as empresas que desejarem ter sucesso devem 

monitorar o clima organizacional e atentarem para as questões apontadas pelos 

funcionários, para que assim possam conseguir retê-los. 

Dessa maneira os dados aqui apresentados contribuem para responder ao problema 

de pesquisa proposto: Qual a percepção dos funcionários do Call Center Alfa em 

relação ao Clima Organizacional? 



24 

 

Os resultados do trabalho são relevantes, no sentido de que geram uma melhor 

compreensão do clima organizacional, mostrando a necessidade de se conceber e 

operacionalizar estratégias diferenciadas de gestão de pessoas com o intuito de 

propiciar um clima organizacional favorável que contribui para a retenção dos 

colaboradores da área de telemarketing. Os resultados criam implicações gerenciais, 

à medida que fornecem informações aos administradores, sobre o que o funcionário 

mais valoriza, o que não está satisfatório e em quais pontos a empresa pode 

melhorar. 

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

como forma de buscar conhecer o ponto de vista do gestor em relação ao clima 

organizacional, além de avaliar em profundidade os pontos negativos, bem como o 

desenvolvimento de planos de ação que promovam a melhoria de tais aspectos.  
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APÊNDICE - 1 
 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Somos alunas do UNI-BH Centro Universitário de Belo Horizonte. Estamos 

realizando uma pesquisa com a finalidade de conhecer a sua opinião sobre o clima 

organizacional da empresa na qual trabalha. 

 

1. Gênero:     

 (   )  Feminino   (   )  Masculino 

 

2. Faixa etária: 

(    ) 18 a 26 anos      (    ) 27 a 37 anos   (    )  38 a 48 anos   (    )  48 ou mais 

 

3. Estado Civil: 

(   )  Solteiro (a)        (   )  Casado (a)          (   )  Viúvo (a)    (   )  Divorciado (a)              

(   )  Separado (a)         (   )  Outro 

 

4. Possui filho (s)?      

(   )  Sim     (   )  Não 

 

5. Em qual grau de escolaridade você se enquadra? 

(   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Superior completo 

 

6. Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

(   )  Menos de 1 ano    (   )  1 a 2 anos    (   )  3 a 5 anos  (   )  Mais de 5 anos. 

 

7. Faixa salarial 

(     ) Um salário mínimo 
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(     ) De 1 a 3 salários mínimos 

(     ) De 3 a 5 salários mínimos 

(     ) Mais de 5 salários mínimos 

 

8. Você está satisfeito (a) com seu salário atual? 

(   ) Muito Satisfeito         

(   ) Satisfeito         

(   ) Pouco Satisfeito 

(   ) Insatisfeito   

(   ) Muito Insatisfeito 

 

9. Você está satisfeito (a) com a operação de telemarketing em que trabalha: 

(   ) Discordo totalmente         

(   ) Discordo parcialmente         

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente   

(   ) Concordo totalmente 

 

10. Qual dos itens abaixo lhe gera insatisfação e lhe fariam sair da empresa? 

(   ) Estrutura física precária do seu setor de trabalho 

(   ) Remuneração abaixo da expectativa 

(   ) Relacionamento ruim com a  chefia 

(   ) Relacionamento ruim com os colegas  

(   ) Trabalhar aos finais de semana e feriados 

 

11. O que você considera que a empresa precisa melhorar para que você se sinta 

confortável a continuar no emprego por muito tempo? 

(   ) Salário 

(   ) Rotinas de trabalho 

(   ) Plano de carreira 

(   ) Comunicação interna 

(   ) Treinamento e desenvolvimento 

 

12. Você recebeu treinamento para a execução de suas funções? 
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(   ) Sim             (   ) Não   
 

13. A empresa investe na capacitação dos colaboradores? 

(   ) Sim             (   ) Não   
 
 
14. Como você considera o clima na empresa em que trabalha? 

(   ) Péssimo 

(   ) Ruim 

(   ) Regular 

(   ) Bom 

(   ) Excelente 

 

15. Você recebe outras manifestações de reconhecimento por um bom trabalho 
realizado, que não seja financeira: 
 
(   ) Discordo totalmente         

(   ) Discordo parcialmente         

(   ) Indiferente 

(   ) Concordo parcialmente   

(   ) Concordo totalmente 

 
16. Enumere de 1 a 6 (por ordem de importância) quais fatores mais contribuem 
para o aumento de seu desempenho na empresa:  
 
(    ) Manter-me empregado e receber mensalmente meu salário         

(   ) Ter um ambiente agradável para trabalhar, com equipe motivada e que me ajuda 

a crescer         

(   ) Atuação, acompanhamento e orientação do meu supervisor, minha lealdade e 

compromisso com ele 

(   ) Campanhas motivacionais (brindes, prêmios, folgas adicionais)   

(   ) Saber que posso crescer se tiver o melhor desempenho 

(   ) Ser reconhecido e bem avaliado 

 

Agradecemos a colaboração de todos por responderem ao questionário, 

contribuindo assim, para o sucesso na realização desta pesquisa. 

 


