
 

 

 

Av. Prof. Mário Werneck, 1685 - Estoril - CEP: 30455-610 BH/MG  
(31)3319.9500  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE 
 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 TERCEIRIZAÇÃO: ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM 
UMA EMPRESA MULTINACIONAL DO RAMO  

 
 

Cristiane Paula de Melo1 
Willian Gomes de Araújo2  
Geraldo Teixeira Gabrich3 
 
 

RESUMO 
 
 

A terceirização tem-se difundido rapidamente nas organizações como estratégia de 
redução de custos e aumento de competitividade. Devido à grande possibilidade de 
mudança na legislação brasileira referente a contratação de terceirizados e ao 
crescente número de trabalhadores deste tipo, o objetivo do presente artigo foi 
abordar quais os fatores determinantes para que um profissional terceirizado 
alcance a satisfação no trabalho, sejam eles fatores econômicos, sociais ou 
culturais. A abordagem utilizada foi quantitativa, a pesquisa realizada foi descritiva e 
o método escolhido foi o levantamento. Como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado um questionário estruturado e o universo pesquisado foram os funcionários 
de uma empresa multinacional que oferta mão de obra terceirizada para processos 
de negócios. Após a aplicação do questionário, os dados foram analisados e pode-
se diagnosticar uma tendência a um clima organizacional desfavorável a 
organização. O resultado desta pesquisa poderá auxiliar as empresas na elaboração 
de estratégias, visando a satisfação dos seus colaboradores. 
    
PALAVRAS-CHAVE: Terceirização de serviços; Clima Organizacional; Satisfação 

dos funcionários. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, as organizações independentemente de sua estrutura 

ou tamanho, estão enfrentando desafios cada vez maiores. Devido à 

competitividade, estas organizações procuram meios de sobreviver e superar seus 
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concorrentes por meio de novas ferramentas e estratégias. Neste contexto surgiu a 

estratégia de Terceirização, que consiste na transferência de atividades-meio da 

organização a empresas especialistas no assunto, podendo a contratante priorizar 

com mais intensidade sua atividade-fim. Para Araújo (2006) terceirizar é uma 

tecnologia conhecida e empregada num número expressivo de organizações 

brasileiras que devido ao cenário altamente competitivo em que estão inseridas, 

buscam através dela encontrar benefícios financeiros e tecnológicos, além de uma 

maior excelência operacional e de seus produtos.  

Nos últimos anos verificou-se que o número de empresas que adotam essa 

prática cresceu, e isso fez com que alavancasse o número de profissionais 

contratados para executarem atividades terceirizadas nas organizações. De acordo 

com a FIESP4 (2015), até 2013 o Brasil possuía 24,9% das vagas de emprego no 

mercado formal de trabalho ocupadas por trabalhadores terceirizados, isso 

representaria 11,8 milhões de pessoas, número que tende a aumentar cada vez 

mais nos próximos anos. 

Diante deste novo quadro, no qual grande parte dos colaboradores de uma 

empresa podem ser empregados terceirizados, o risco de uma maior rotatividade 

pode aumentar consideravelmente. Conforme estudo realizado pelo DIEESE 5 

(2014), a rotatividade atinge um índice de 64,4% das vagas ocupadas nas empresas 

por funcionários terceirizados. Para evitar este aumento indesejado da rotatividade, 

uma das necessidades que precisam estar plenamente atendidas é a satisfação 

destes colaboradores. Por isso, a pergunta central deste trabalho é: Quais os fatores 

determinantes para que um profissional terceirizado alcance a satisfação no 

trabalho? 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar os principais fatores para que um 

profissional terceirizado alcance a satisfação em uma empresa de Business Process 

Outsourcing (BPO). Como objetivos específicos buscou-se: 

 

 Identificar o grau de satisfação dos funcionários da empresa referente a 

cargos, salários e benefícios; 
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 Verificar a satisfação dos funcionários referente ao relacionamento 

interpessoal com outros membros da equipe, com seus superiores e 

funcionários da contratante; 

 Verificar a percepção de pertencimento do terceirizado com a contratante. 

 

Além da importância do tema, representado por um significativo número de 

estudos realizados na área, a realidade brasileira atual o torna ainda mais 

importante, tendo em vista a eminente mudança na legislação trabalhista através do 

PL 4330/04 da Câmara dos deputados ou PLC 30/2015 do Senado, que ampliará as 

possibilidades de terceirização de mão de obra nas empresas e poderá gerar em 

torno de três milhões de novas vagas quando entrar em vigor, de acordo com 

estimativas (FIESP, 2015). Tais mudanças geram nas empresas contratantes a 

necessidade de possuírem o conhecimento dos fatores necessários para manter o 

seu capital humano, pois a redução da rotatividade tem impacto direto nos 

investimentos efetuados para formação da mão de obras nas empresas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
  

2.1 TERCEIRIZAÇÃO 

 

Para Araújo (2006), a terceirização já é um conceito antigo, usada por muitas 

empresas como estratégia para adquirir vantagem competitiva. Ela ganhou força em 

meados da 2ª Guerra Mundial nos Estados Unidos, com a necessidade da indústria 

bélica em aumentar a produção de armas e munições, sendo que a partir daí a 

estratégia se expandiu para outros países (LYKAWKA, 2013).  

Para Giosa (1999, p. 11): 

 

A prática da Terceirização não é novidade no mundo dos negócios. Há 
muitos anos, nas empresas do primeiro mundo e no Brasil, se pratica a 
contratação, via prestação de serviços, de empresas especializadas em 
atividades específicas, que não cabem ser desenvolvidas no ambiente 
interno da organização.  
 

Pagnoncelli (1993, p. 10) destaca a terceirização como “um processo 

planejado de transferência de atividades para serem realizadas por terceiros”.  

Terceirizar é uma tendência de transferir, para terceiros, atividades complementares 
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do negócio, possibilitando a empresa focar apenas nas atividades essenciais 

(GIOSA, 1999).  

 

Figura 1: Processo de Terceirização 

 

Fonte: Giosa (1999, p. 29) 

 

Cavusgil; Knight; Riesenberger (2010, p. 376) argumentam que, “as empresas 

terceirizam porque geralmente não conseguem ser boas em todas as atividades 

primárias e complementares”. Para Araújo (2006), os principais motivos que levam 

uma empresa a adotar a prática de terceirizar são razões de ordem financeira, 

tecnológicas e competitivas, além de excelência operacional e competência no 

negócio. Giosa (1999, p. 11) diz: 

 

A terceirização se investe de uma ação mais caracterizada como sendo 
uma técnica moderna de administração e que se baseia num processo de 
gestão que leva a mudanças estruturais da empresa, à mudança cultural, 
procedimentos, sistemas e controles, capitalizando para toda malha 
gerencial, com o objetivo único quando adotada: atingir melhores 
resultados, concentrando todos os esforços e energia da empresa em sua 
atividade principal. 

 

A empresa que deseja transferir atividades, pode optar pela contratação de 

uma pessoa física, desde que seja um profissional autônomo ou uma pessoa 

jurídica, no caso, uma empresa especializada, e conforme a legislação não pode 

haver relação com a sua atividade-fim e nem existir elementos que caracterizam 

vínculo empregatício (PETEROSSI; SIMÕES; SANTOS, 2014). 

A instabilidade econômica que afetou o Brasil durante a década de 80 foi um 

fator importante para o crescimento da prática de terceirização no país, nas duas 

últimas décadas este processo cresceu em vários segmentos da economia brasileira 

(LYKAWKA, 2013). Isso fez com que uma nova forma de terceirização se difundisse 

no mercado brasileiro, o Business Process Outsourcing, que se traduz como 



5 

 

 

Terceirização de Processos de Negócios. Segundo Cavusgil; Knight; Riesenberger 

(2010, p. 396): 

 

O business process outsourcing (BPO), refere-se à contratação de terceiros 
para realizarem funções empresariais como contabilidade, serviços 
financeiros e recursos humanos. Esses contratos podem ser celebrados 
com fornecedores independentes ou com subsidiárias ou afiliadas da 
própria empresa. 
 

O BPO trata-se de um estratégia valiosa que visa a terceirização de 

processos específicos dos negócios para empresas interessadas em aumentar o 

desempenho empresarial, possibilitando controle dos custos e competitividade no 

mercado. É uma forma de terceirização que utiliza-se muito da tecnologia de 

informação como ferramenta e pode ser dividida em funções internas de negócios, 

como o faturamento ou pagamento de salários, estas chamadas de atividades de 

retaguarda, ou serviços aos clientes, como o suporte técnico ou o marketing, 

chamadas de atividades de vanguarda. (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 

2010) 

Existe um número razoável de empresas que ofertam mão de obra 

terceirizada, para outras empresas que necessitam contratar uma mão de obra mais 

barata. Ao se transferir atividades a empresa prestadora do serviço, é essencial que 

a organização possua mecanismos que identifique e atue em possíveis insatisfações 

e descontentamentos por parte dos contratados, e que podem provocar efeitos 

desfavoráveis (PETEROSSI; SIMÕES; SANTOS, 2014). 

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A gestão de pessoas foi sendo estabelecida ao longo do século XX, conforme 

as organizações cresciam e o mercado se desenvolvia, o conceito de gestão de 

pessoas também evoluía (STADLER; PAMPOLINI, 2014). A função exercida pela 

gestão de pessoas é essencial, isto se deve ao fato de que as pessoas passam a 

maior parte da vida no interior das empresas, e sem essas pessoas a empresa não 

poderia existir (VERGARA, 2005). Pessoas e organizações, estão fortemente 

ligados, a natureza humana das organizações é a necessidade da mesma em ser 

construída em função das pessoas (MORGAN, 1996).   
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[...] pessoas e organizações estão envolvidas em um íntimo e prolongado 
inter-relacionamento. Uma espécie de simbiose. As pessoas precisam das 
organizações para trabalhar, colaborar, participar e ganhar a vida [...] Por 
outro lado as organizações dependem de pessoas para poderem operar e 
funcionar satisfatoriamente e vender seus produtos e serviços. 
(CHIAVENATO, 2010, p. 30) 

 

De acordo com Knapik (2012, p. 53), “gestão de pessoas é o conjunto de 

políticas e subsistemas que se preocupa com o gerenciamento estratégico das 

pessoas e leva à eficácia dos colaboradores em busca dos objetivos pessoais e 

empresariais”. Para Fisher; Fleury (1989), a gestão de pessoas, pode ser entendida 

como um conjunto de políticas e práticas estabelecidas em uma organização para 

direcionar o comportamento humano e as relações no ambiente de trabalho. Fisher 

(2002, p. 12) define Gestão de Pessoas como: 

 

[...] a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar 
o comportamento humano no trabalho. [...] a empresa se estrutura definindo 
princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. Através 
desses mecanismos, implementa diretrizes e orienta os estilos de atuação 
dos gestores em sua relação com aqueles que nela trabalham. 

 

Para Kops; Silva; Romero (2013, p. 16), a gestão de pessoas “envolve não 

somente as práticas e as políticas, mas também uma visão estratégica de pessoas, 

ligada ao negócio da organização, que é o novo papel da área de pessoas nas 

organizações”.  

De acordo com Stadler; Pampolini (2014, p. 16), a gestão de pessoas 

“compreende todas as funções ligadas às pessoas dentro do ambiente 

organizacional, de modo que sua atuação esteja alinhada às estratégias globais da 

empresa”.  

Dutra (2002 apud Peterossi; Simões; Santos, 2014) explica que a área de 

gestão de pessoas pode ser dividida em três processos: Movimentação, 

desenvolvimento e valorização.  

 
[...]o processo movimentação é de natureza física, ocorrendo quando a 
pessoa muda de local de trabalho, de posição profissional, de empresa e de 
vínculo empregatício. [...] o desenvolvimento pode ser entendido como o 
aumento da capacidade da pessoa de agregar valor para a organização, a 
empresa deve definir o que espera que as pessoas entreguem. [...] 
valorização consiste em recompensar as pessoas por suas contribuições, 
por meio do atendimento de suas necessidades ou expectativas, e deve 
obedecer a critérios. (PETEROSSI; SIMÕES; SANTOS, 2014, p. 133). 
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Segundo Knapik (2012, p. 58), “a área de gestão de pessoas é dividida em 

vários subsistemas, que planejam, organizam, dirigem e controlam o trabalho e a 

atuação dos colaboradores da empresa”. As organizações atuais estão cientes da 

importância das pessoas e de que elas necessitam ser administradas, visto que no 

passado o foco estava na tecnologia e no processo por exemplo (LACOMBE, 2011). 

 
[...] embora as pessoas precisem ser administradas pelas organizações 
como seus recursos humanos, não se pode perder de vista que elas são 
seres humanos, que querem ser felizes e ter qualidade de vida, que têm 
outros vínculos além daqueles que mantêm com suas organizações e que 
seus objetivos nunca coincidem integralmente com os da organização, 
ainda que possam ter muitos pontos coincidentes. (LACOMBE, 2011, p. 18) 

 

Chiavenato (2014) argumenta que as pessoas constituem o capital humano e 

intelectual da organização, por isso as pessoas não são mais vistas como simples 

recursos organizacionais, na abordagem da gestão de pessoas, as pessoas são 

vistas como parceiros das organizações e essa nova visão veio acompanhada de 

algumas mudanças, conforme descrito no quadro a seguir: 

 

Figura 2: Pessoas como recursos e parceiras da organização 

 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 3) 

 

As políticas de gestão de pessoas de uma empresa são desenvolvidas com 

base em sua filosofia, cultura e necessidades. Utilizando-se de tais políticas as 

empresas encontram uma maneira de direcionar os seus funcionários em busca de 

alcançar os seus objetivos e permite aos colaboradores, a satisfação de alcançar os 
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seus objetivos individuais (KOPS; SILVA; ROMERO, 2013). 

 O quadro a seguir demonstra alguns objetivos que as organizações procuram 

alcançar e os objetivos que os funcionários buscam atingir segundo Chiavenato 

(2014): 

 

Figura 3: Objetivos organizacionais e individuais. 

 

Fonte: Chiavenato (2014, p. 7) 

 

2.3 CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Segundo Lacombe (2011, p. 283), o clima organizacional “reflete o grau de 

satisfação do pessoal com o ambiente interno da empresa”. O clima organizacional 

retrata o grau de satisfação dos funcionários no ambiente de trabalho, influenciando 

até mesmo a produtividade e afetando diretamente a empresa (LUZ, 2011). 

Para Maximiano (2000, p. 108), o clima organizacional “é representado pelos 

conceitos e sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização e que 

afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e motivação para o trabalho”. 

 

[...] o clima representa as percepções que os empregados têm dos valores 
compartilhados, os quais se tornam tangíveis por meio das ações que são 
tomadas nas empresas. Essas ações geram satisfações ou insatisfações no 
grupo que, quando vistas em conjunto, passam a representar o clima 
daquela instituição. (PASETTO; MESADRI, 2012, p. 105) 
 

O clima organizacional representa o ambiente psicológico de uma empresa ou 
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departamento, sendo a condição interna percebida pelo funcionário e que influencia 

no seu comportamento. Por isso torna-se essencial que este clima seja positivo, pois 

assim poderá gerar motivação e interesse nos colaboradores. (KNAPIK, 2012) 

 

Quando há elevada motivação entre os membros, o clima motivacional se 
eleva e traduz-se em relações de satisfação, animação, interesse, 
colaboração, etc. Todavia, quando há baixa motivação, seja por frustação 
ou barreiras à satisfação das necessidades, o clima organizacional tende a 
diminuir, caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, 
insatisfação, etc., podendo, em casos extremos, chegar a estados de 
agressividade, tumulto, inconformidade, etc. (CHIAVENATO, 2016, p. 138) 

 

Lacombe (2011, p. 283) argumenta que o clima organizacional: 

 

Está vinculado à motivação, à lealdade e identificação com a empresa, à 
colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, à facilidade das 
comunicações internas, aos relacionamentos entre as pessoas, aos 
sentimentos e emoções, à integração da equipe e outras variáveis [...] 

 

Algumas variáveis são utilizadas para diagnosticar o clima nas organizações e 

dependendo de como se apresentam na empresa influenciam a motivação do 

funcionário, alguns exemplos destas variáveis são: a imagem da empresa; a 

comunicação; a remuneração e os benefícios; a carreira e o desenvolvimento; a 

liderança e o relacionamento. (PASETTO; MESADRI, 2012) 

 Para Peterossi; Simões; Santos (2014, p. 133) “as empresas precisam 

conhecer o que seus colaboradores pensam e como se sentem, em relação às 

diferentes variáveis que afetam o clima”, nos dias atuais a administração do clima 

tornou-se uma ação estratégica em busca dos objetivos da organização. 

Além dos fatores já revelados, existe outro fator que provoca alterações no 

clima, a cultura organizacional. A cultura da empresa aparece através de rituais, 

códigos e símbolos diariamente, influenciando o estado de ânimo das pessoas e 

afetando o clima organizacional (KNAPIK, 2012). Em suma o clima organizacional 

demonstra a qualidade do ambiente em uma organização e é fortemente 

influenciado pela cultura da mesma (LACOMBE, 2011). 

De acordo com Bateman; Snell (2012, p. 45), “a cultura organizacional é o 

conjunto de premissas a respeito da empresa e de suas metas e práticas que são 

compartilhadas pelos seus membros. É um sistema de valores compartilhados a 

respeito do que importa e de crenças a respeito de como o mundo funciona”. A 
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cultura organizacional são os valores compartilhados pelos colaboradores de uma 

organização e que a diferencia de outras. Trata-se de como estes funcionários 

enxergam as características da empresa e isso não significa que eles devem gostar 

delas. (ROBBINS, 2009), 

Em virtude destes fatores, torna-se importante mensurar o clima 

organizacional, dando ouvidos ao que diz o cliente interno da organização através 

de uma pesquisa de clima organizacional (SOUZA, 2014). É importante para as 

empresas considerar a pesquisa de clima como um levantamento consistente sobre 

a opinião dos funcionários a respeito do momento da organização (BERGAMINI, 

1997). 

 

[...] a pesquisa de clima organizacional pode ser considerada um 
termômetro que tem por objetivo avaliar como os funcionários percebem o 
próprio trabalho, o relacionamento com os colegas e a chefia, a 
remuneração, os benefícios, entre outros indicadores. Além disso, a 
pesquisa objetiva analisar a percepção dos sobre a organização e o 
ambiente de trabalho. (SOUZA, 2014, p. 134)   
 

Gava (2015) explica que ao se estudar a motivação dos funcionários, a 

empresa toma conhecimento de mecanismos que influenciam o desempenho de 

seus colaboradores e assim pode buscar ferramentas para evitar uma queda da 

motivação, pois “com o mundo dos negócios cada vez mais competitivo, está sendo 

exigido o mais alto nível de motivação de pessoas, pois empregados motivados, 

proporcionam melhores resultados para a organização”. (GAVA, 2015, p. 22) 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho possui abordagem quantitativa, 

segundo Mascarenhas (2012, p. 45), “baseia-se na quantificação para coletar e, 

mais tarde tratar os dados obtidos”. Neste tipo de pesquisa as amostras geralmente 

apresentam números que são representativos a população estudada. Fazendo com 

que os resultados obtidos sejam tomados como um retrato real desta população 

(FONSECA, 2002). 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi escolhida a pesquisa descritiva, que segundo Gil (2010), tem como 

objetivo levantar as opiniões de uma população a respeito do problema estudado. 

Mascarenhas (2012, p. 47) diz que “a pesquisa descritiva, como o nome sugere, 

objetiva descrever as características de uma população ou um fenômeno”. Cervo; 

Bervian; Silva (2007) destacam que a pesquisa descritiva pode assumir algumas 

formas, entre elas a de pesquisa de opinião, que segundo os autores: 

 

[...] procura saber atitudes, pontos de vista, preferências das pessoas a 
respeito de algum assunto [...] A pesquisa de opinião abrange uma faixa 
muito grande de investigações que visam identificar falhas ou erros, 
descrever procedimentos, descobrir tendências, reconhecer interesses e 
outros comportamentos. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 62) 
 

Para esta pesquisa, foi utilizado método de levantamento, Gil (2010) explica 

que este é um tipo de método que tem por característica a interrogação direta a 

pessoas cuja opinião a respeito de algum tema se deseja conhecer e que na maior 

parte dos casos, não é necessário pesquisar toda a população estudada. Para 

Mascarenhas (2012), a pesquisa de levantamento apresenta algumas vantagens, 

pois permite conhecer o sujeito que está sendo investigado, e facilita a quantificação 

e análise dos dados obtidos, ele explica: 

 

Nas pesquisas de levantamento, temos contato direto com as pessoas que 
estudamos. A ideia é colher informações desse grupo para, depois, com a 
ajuda de ferramentas estatísticas, tirar conclusões sobre o grupo. Com base 
nesse levantamento, conseguimos entender melhor o comportamento da 
população que estamos investigando. (MASCARENHAS, 2012, p. 47) 
 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um questionário 

estruturado, que segundo Mascarenhas (2012, p. 71), “é o instrumento ideal quando 

queremos medir dados com maior precisão, [...] também facilita a tabulação e 

análise dos dados como um todo”. O questionário elaborado contou com 20 

questões fechadas, destas 2 questões foram inspiradas no questionário elaborado 

pelo site Administração e Gestão (2010)6, onde se buscou identificar os principais 

                                            
6 Disponível em: <http://www.administracaoegestao.com.br/pesquisa-de-clima-organizacional/modelo-
de-questionario-de-pesquisa-de-clima-organizacional-para-pequenas-e-medias-empresas/> Acesso 
em: 18 de Março de 2016. 
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fatores para que o funcionário terceirizado se sinta satisfeito na empresa, abordando 

questões referentes a relacionamento interpessoal, reconhecimento, salário e 

benefícios, crescimento profissional, condições de trabalho, cultura da empresa. 

Após a aplicação do questionário, os dados foram tabulados em gráficos através do 

Software Microsoft Excel e analisados com base na fundamentação teórica. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Universo ou população é um conjunto que pode ser formado por pessoas, 

empresas ou outros tipos de elementos (MASCARENHAS, 2012). A Amostra de 

acordo com Fonseca (2002, p. 53) é “a menor representação de um todo maior 

considerado para a pesquisa”. Para a realização desta pesquisa o questionário foi 

aplicado em uma empresa de Business Process Outsourcing cuja população total é 

de 214 funcionários, destas, 50 pessoas responderam ao questionário. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa pesquisada neste estudo será identificada como empresa Alfa. 

Fundada em 1981 na cidade de Pune localizada na Índia, é uma empresa de 

tecnologia da informação e terceirização de processos para clientes no mundo todo, 

sendo sediada em Bangalore na Índia. A empresa tem presença global em 

escritórios e centros de desenvolvimento em todo o mundo. Atualmente possui 

centros nas Américas, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente médio e África, estando 

presente em mais de 50 países possuindo mais de 193.000 funcionários.  

Estabelecida no Brasil em 2009 na cidade de Nova Lima - MG, a empresa 

hoje expandiu seus negócios para outras localidades do país e possui em seu 

portfólio grandes empresas nacionais e multinacionais como clientes. 
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A empresa oferece terceirização de processos para outras empresas nas 

áreas de finanças e contabilidade, compras e suprimentos, contabilidade fiscal, com 

a manutenção SAP, apoio à produção entre outros serviços. 

 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os resultados dos dados colhidos através do questionário que foi aplicado 

aos trabalhadores terceirizados na unidade de Nova Lima – MG da empresa Alfa 

foram mensurados através de gráficos, onde se buscou delinear o perfil dos 

funcionários e os fatores que mais os satisfazem.  

Na pesquisa verificou-se o perfil dos funcionários, em que 58% pertencem ao 

sexo feminino, sendo que a maioria dos entrevistados possuem idade entre 25 e 34 

anos, representando 62% dos entrevistados e poucos possuem idade superior a 35 

anos (6%). Foi verificado também o nível de escolaridade de cada funcionário, e 

uma quantidade considerável possuem ensino superior completo (46%) e ou já 

possuem alguma Pós-Graduação (20%). Poucos funcionários porém possuem 

apenas o ensino médio (2%). 

 

Gráfico 1: Faixa etária Gráfico 2: Escolaridade 

      

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Foi verificado o tempo em que cada funcionário trabalha na empresa, e a 

maior parte dos funcionários, o que corresponde a 82% dos entrevistados, possuem 

entre 1 a 3 anos de serviço na empresa, o restante dos funcionários se dividem 
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entre os que estão a mais tempo (acima de 3 anos) e os que não estão a tanto 

tempo (abaixo de 1 ano) na empresa, 8% e 10% respectivamente.  

A respeito da estabilidade no cargo, 40% consideram parcialmente que existe 

alguma estabilidade no cargo que exercem, enquanto 34% discordam parcialmente, 

18% dos entrevistados se mostraram indiferentes quanto a estabilidade de seu 

emprego.  

 

Gráfico 3: Tempo na empresa Gráfico 4: Estabilidade no cargo 

      

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Foi então perguntado se os funcionários assimilaram a cultura da empresa, 

isto é o conjunto de valores, normas, costumes que definem o padrão de 

comportamento dos membros na organização (LACOMBE, 2011). 86% dos 

entrevistados responderam que compreenderam a cultura da organização, em 

comparação a apenas 4% que responderam não conhecer a cultura da empresa. O 

10% restante afirmou não ter assimilado a cultura.  

Verificou-se também sobre o sentimento dos colaboradores de pertencimento 

a uma das empresas, sendo que estes funcionários não exercem nenhuma atividade 

para a empresa que os contratou, de acordo com Cavusgil; Knight; Riesenberger 

(2010), esta situação pode causar conflitos e mal-entendidos devido as diferenças 

da cultura organizacional de uma empresa para outra, e também devido a diferença 

cultural dos locais em que se localizam cada empresa. Dos entrevistados, 30% 

informaram que sentem-se parte da empresa que os contrataram e 30% afirmaram 

sentir-se parte da empresa para o qual prestam serviços. Já o restante da amostra 

pesquisada se sente parte de ambas as empresas.  
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Gráfico 5: Sensação de pertencimento empresa 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Quando questionados se possuem autonomia para desempenhar a função 

que lhe foi atribuída pela contratante 4% informaram que sempre possuem total 

autonomia e 58% da amostra informou que às vezes possuem essa autonomia na 

empresa, apenas uma pequena parcela dos entrevistados (8%) disseram não haver 

nenhuma autonomia no desempenhar de suas funções. Porém embora exista 

alguma autonomia segundo os entrevistados, 58% dos mesmos disseram não haver 

por parte deles nenhuma motivação para contribuir com a melhoria dos processos 

da empresa para o qual presta serviços, um número relevante devido a essa ser 

uma das propostas da empresa para aquela que adquiriu o serviço de mão de obra 

terceirizada. 

 

Gráfico 6: Autonomia para desempenhar o trabalho 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 
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pela empresa, que é um fator que pode gerar reação emocionais negativas nos 

colaboradores que influenciam no desempenhar de suas funções (WAGNER;  

HOLLENBECK, 2012), 46% dos entrevistados demonstraram satisfação com as 

condições atuais de trabalho, enquanto apenas 10% mostraram alguma insatisfação. 

Questionados se há preocupação da empresa para com as condições de trabalho 

oferecidas aos seus funcionários. Apenas 16% dos entrevistados disseram sempre 

haver este tipo de preocupação por parte da empresa, 76% disseram que existe 

uma preocupação da empresa, mas ela não é frequente, o restante (8%) negou 

haver qualquer preocupação da empresa com as condições de trabalho. 

 

Gráfico 7: Condições de trabalho 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

De acordo com os estudos realizados pela FIESP (2015), os trabalhadores 

terceirizados em média recebem remunerações e benefícios inferiores aos que 

empregados diretos ganham. A Remuneração e os benefícios na visão de Lacombe 

(2011) são fatores importantes para avaliar a satisfação, pois afeta a vida do 

funcionário tanto fora como dentro do ambiente de trabalho sendo um fator 

importante para satisfação e motivação do mesmo, pois segundo ele os salários e 

benefícios envolvem aspectos subjetivos ou valores simbólicos, tais como 

reconhecimento ou status. 

Quando perguntados sobre qual o sentimento em relação a remuneração e 

aos benefícios oferecidos pela empresa, 22% se mostraram muito satisfeitos ou 

apenas satisfeitos, 56% dos entrevistados responderam que estão poucos satisfeitos 

e 22% apresentam insatisfação. Não houve porém pessoas que estão 

completamente insatisfeitas.  
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Gráfico 8: Salários e benefícios 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Na visão de 90% dos entrevistados, caso não fossem terceirizados, 

alcançariam melhores oportunidades e benefícios. Questionados se havia algum tipo 

de reconhecimento por parte da empresa, apenas 4% dos entrevistados, 

responderam que existe reconhecimento por parte da empresa pesquisada e 72% 

atestaram que às vezes a empresa reconhece o funcionário. Questionados se os 

critérios utilizados pela empresa para promoção dos funcionários a cargos 

superiores ou somente para aumento de salário, mantendo-os na mesma função 

eram justos, 76% apresentaram discordâncias a respeito dos critérios, sendo que 

30% dos 76% discordam totalmente. Não houve pessoas que concordem totalmente 

com os critérios adotados pela empresa. 

 

Gráfico 9: Reconhecimento Gráfico 10 : Critérios para promoções 

       

Fonte: Da pesquisa (2016) 
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Segundo Cohen e Fink (2003, p. 202), “a relação interpessoal pode se tornar 

um motivo de satisfação ou de frustração e assim afetar todo o trabalho de maneira 

importante”. Ao serem questionados sobre este relacionamento com os colegas de 

trabalho, com seus superiores e também com os funcionários da empresa 

contratante, 24% dos entrevistados afirmaram possuir um ótimo relacionamento 

tanto com os colegas do ambiente em que trabalham, como também com os 

funcionários da empresa contratante, cujo o contato ocorre a todo momento, 

enquanto 28% afirmam ter ótimo relacionamento com sua chefia. Os funcionários 

que classificam os relacionamentos como bons, correspondem a 50% ou mais em 

todas as variáveis. Poucos entrevistados demonstraram insatisfação referente a 

algum dos relacionamentos questionados. 

 

Gráfico 11: Relacionamento interpessoal 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Foram então elaboradas duas questões onde os funcionários deveriam 

apontar três fatores de insatisfação e três fatores que os fazem permanecer na 

empresa. Os fatores citados que mais provocam insatisfações nos funcionários são: 

Salários (86%), Falta de reconhecimento (82%) e Falta de crescimento profissional 

(76%). Outros fatores importantes citados são a sobrecarga de trabalho (24%) e a 

autonomia (18%).  

Entre os fatores que mais satisfazem os funcionários ou que os fazem 

permanecer na empresa, o mais citado foi o ambiente de trabalho (70%), isto é 
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demonstrado pelos altos índices de satisfação referente ao relacionamento 

interpessoal e as condições do local de trabalho. Também foram citados os 

benefícios (40%) e o prestígio da empresa (38%) como fatores importantes. Porém 

deve-se observar que a opção ‘outros’ foi citada por 46% dos entrevistados, desses, 

o fator mais relevante citado para que os funcionários permanecessem na empresa 

foi a falta de oportunidades no mercado de trabalho, que correspondeu a 37% dos 

46%. Apenas 2% dos entrevistados o consideram o salário como fator de motivação. 

 

Gráfico 12: Fatores de insatisfação 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

 

Gráfico 13: Fatores de satisfação ou de permanência na empresa 

 

Fonte: Da pesquisa (2016) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

 

É do conhecimento das empresas que a pesquisa de clima organizacional é 

uma importante ferramenta para tornar conhecidas as percepções e sentimentos dos 

seus funcionários em relação a organização em que trabalham, através do 

diagnóstico obtido por esta pesquisa, a empresa pode medir o grau de satisfação do 

funcionário com o seu trabalho. A satisfação em um ambiente de trabalho 

terceirizado também está relacionada aos fatores que influenciam o clima, sendo 

assim, é importante que a organização tome conhecimento da opinião dos 

funcionários, para que possa manter aquilo que os mesmos consideram positivos e 

busque estratégias para melhorar aquilo que é visto como negativo, implementando 

essas estratégias, a organização estará contribuindo para a melhoria do clima 

organizacional e consequentemente para a satisfação dos colaboradores. Na 

empresa pesquisada foi diagnosticada uma tendência a um clima organizacional 

desfavorável a organização, visto que vários indicadores apresentaram insatisfação 

dos funcionários.  

Salienta-se que a maioria dos contratados pela empresa possuem faixa etária 

de 25 a 34 anos, o número de funcionários com mais de 35 anos é muito baixo, o 

que pode indicar que as pessoas não sentem desejo de seguir carreira na empresa, 

e quando conseguem experiência acabam trocando de emprego. Tal fato pode ser 

comprovado pelo tempo de vínculo empregatício, 92% de funcionários possuem 

menos de 3 anos de empresa e 37% de entrevistados afirmaram trabalhar na 

empresa apenas pela falta de oportunidade no mercado, além destes fatores, a 

questão da estabilidade do emprego também pode ser considerado um fator que 

provoca insegurança em parte dos funcionários. Todas estas informações apontam 

para um alto índice de rotatividade e pelos dados da pesquisa, a estabilidade na 

empresa ainda se apresenta como um fator gerador de dúvidas. Aparentemente, 

não está muito claro para os funcionários se existe ou não tal estabilidade na 

empresa.  

A questão do sentimento de pertencimento do terceirizado com a contratante 

também é um fator que causa certa confusão ao funcionário gerando insatisfação no 

ambiente de trabalho, a divisão quase proporcional deste fator, demonstra que pode 
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existir um conflito de identidade por parte dos colaboradores, pois a maior parte 

identifica-se como pertencente as duas empresas e os demais estão ligados à 

contratante ou contratada na mesma proporção. Isso pode dificultar o fortalecimento 

da cultura de ambas as empresas e essa crise de identidade pode gerar a 

insatisfação. 

Referente a autonomia, chegou-se a conclusão que a maioria dos 

funcionários, isto é 92%, embora não totalmente satisfeitos, reconhecem possuir 

alguma autonomia para desempenhar suas funções, é possível dizer que em alguns 

casos os funcionários até participam de alguma tomada de decisão. Este é um dado 

relevante, pois a autonomia pode contribuir para o aumento da pro atividade e do 

comprometimento por parte dos colaboradores, e ajudar a diminuir os 58% que não 

possuem motivação a contribuir com melhorias nos processos em que trabalham, já 

que este é um dos produtos oferecidos pela empresa.  

As condições de trabalho geraram uma divisão quase proporcional entre 

satisfeito (46%) e pouco satisfeito (44%), isso pode demonstrar que as condições 

podem ser boas, mas não segura para alguns funcionários. Neste caso, a empresa 

pode investir em melhorias no local de trabalho dos funcionários, fazendo com que a 

qualidade de vida dos mesmos seja aumentada, e assim consequentemente obter 

retorno em produtividade.  

Embora os fatores anteriores sejam importantes, verificou-se que os principais 

fatores que provocam a insatisfação dos funcionários são: o salário, a falta de 

reconhecimento e de oportunidades para crescimento profissional.  

No caso dos salários e benefícios, se considerarmos poucos satisfeitos e 

insatisfeitos temos quase 80% dos entrevistados, é interessante notar que ainda que 

86% considerem o salário o principal fator de insatisfação, 40% consideram os 

benefícios um fator de satisfação, pode-se dizer que para estes, os benefícios 

compensam em parte a insatisfação com o salário. A falta de perspectiva de 

crescimento e a questão do reconhecimento podem gerar a insatisfação referente ao 

salário e consequentemente o aumento da rotatividade.  

Sendo que terceirizados em média recebem menos do que trabalhadores 

diretos, sugere-se a empresa revise a política de cargos e salários, de modo que 

possa oferecer uma remuneração compatível com o mercado, sem proporcionar um 

aumento demasiado do que é cobrado a contratante pela mão de obra, além disso a 
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organização pode facilitar o intercâmbio dos funcionários através dos vários clientes 

visando o crescimento profissional do mesmo e aumentar a oportunidade para o 

recrutamento interno quando uma vaga superior surgir, pois os funcionários 

demonstraram estarem insatisfeitos por causa dos critérios para promoção, 76% 

discordam dos critérios adotados pela empresa.  

O ambiente de trabalho foi o fator que apresentou o maior índice de 

satisfação, sendo possível concluir que o mesmo é o principal fator pelo qual as 

pessoas se mantém na empresa, isso demonstra um ambiente de trabalho onde há 

uma interação saudável. O fato de o índice superar 70% dos que dizem ser bom ou 

ótimo o relacionamento com os companheiros de trabalho, com sua chefia ou com 

os funcionários da contratante, mostra que existe e uma boa convivência entre os 

funcionários. 

Com o intuito de verificar quais fatores são determinantes para a satisfação 

do profissional terceirizado realizou-se esta pesquisa. Pudemos concluir que os 

objetivos desta pesquisa foram alcançados, boa parcela dos funcionários da 

empresa concordara em participar, e puderam expressar suas opiniões em relação à 

satisfação no trabalho, tornando possível evidenciar os principais fatores que os 

fazem sentir-se satisfeitos dentro da organização. Contudo, devido a esta pesquisa 

se ater apenas quantitativamente aos fatores citados, recomenda-se que seja 

realizado um estudo qualitativo, onde se possa investigar com maior profundidade, 

os fatores que levam os funcionários a se sentirem insatisfeitos ou satisfeitos com 

alguma variável pesquisada. 
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APÊNDICE 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS 

 

Prezado (a) colaborador (a), você está convidado 

(a) a participar como voluntário de um estudo que 

visa conhecer o nível de satisfação de um 

trabalhador terceirizado. A pesquisa integra às 

atividades do Curso de Administração do UniBH 

para fins acadêmicos. Destaca-se o caráter 

impessoal do trabalho que preservará sua 

identidade, pois consiste no agrupamento das 

respostas do questionário.  

 

Instruções para preenchimento:  
 As informações são sigilosas não sendo 

necessária sua identificação. 

 Utilize de toda sinceridade ao responder as 

perguntas. 

 Leia atentamente todas as questões. 

 Faça um X ao lado da resposta que melhor 

caracterize sua condição atual. 

 Marque apenas uma resposta. 

 

QUESTIONÁRIO 
 

1 - Gênero: 

 

(  ) Masculino  
(  ) Feminino 
  
2 - Faixa Etária: 

 

(  ) De 18 à 24 anos  
(  ) De 25 à 34 anos  
(  ) Acima de 35 anos 
  
3 - Escolaridade: 

 

(  ) Ensino Médio  
(  ) Superior Completo  
(  ) Superior Incompleto  
(  ) Pós-Graduado 
  
4 - Tempo em que trabalha nesta empresa: 

 

(  ) Menos de 1 ano   
(  ) De 1 à 3 anos   
(  ) Há 4 anos ou mais 

5 - Você assimilou a cultura da empresa (valores, 

princípios, objetivos)? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não conheço a cultura da empresa. 

6 - Você sente-se parte da empresa que o contratou 

ou sente-se parte da empresa para a qual presta seus 

serviços?  

(  ) Empresa que me contratou. 
(  ) Empresa para a qual presto serviço. 
(  ) Me sinto parte de ambas. 

7 - Sobre a remuneração e benefícios oferecidos 

pela empresa, você está: 

(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Pouco satisfeito 
(  ) Insatisfeito  
(  ) Muito insatisfeito  

8 - A dedicação dos colaboradores é reconhecida 

pela empresa? 

(  ) Sempre é reconhecida  
(  ) Às vezes é reconhecida  
(  ) Nunca é reconhecida 

9 - Os critérios para promoções internas são justos. 

(  ) Concordo totalmente  
(  ) Concordo parcialmente  
(  ) Indiferente  
(  ) Discordo parcialmente  
(  ) Discordo totalmente 

10 - Se não fosse terceirizado alcançaria melhores 

benefícios e oportunidades? 

(  ) Sim  
(  ) Não  

11 - Sente-se seguro quanto à estabilidade do seu 

emprego. 

(  ) Concordo totalmente  
(  ) Concordo parcialmente  
(  ) Indiferente  
(  ) Discordo parcialmente  
(  ) Discordo totalmente 

12 - Do ponto de vista social, o ambiente de 

trabalho é: 

(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular  
(  ) Ruim  
(  ) Péssimo 
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13 - O relacionamento com o seu superior é: 

(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular  
(  ) Ruim  
(  ) Péssimo 

14 - O relacionamento com funcionários da 

contratante é: 

(  ) Ótimo 
(  ) Bom 
(  ) Regular  
(  ) Ruim  
(  ) Péssimo 

15 - Você tem autonomia para fazer o seu trabalho 

da forma como considera melhor? 

(  ) Sempre 
(  ) Frequentemente  
(  ) Às vezes 
(  ) Nunca 

 

16 - Sente-se motivado em contribuir para a 

melhoria dos processos da empresa para o qual 

presta serviços? 

 

(  ) Sim  
(  ) Não  

17 - A empresa preocupa-se com as condições de 

trabalho de seus funcionários? 

(  ) Sempre se preocupa  
(  ) Às vezes se preocupa  
(  ) Nunca se preocupa 

18 - A respeito das condições de trabalho, você 

está: 

(  ) Muito satisfeito 
(  ) Satisfeito 
(  ) Pouco satisfeito 
(  ) Insatisfeito  
(  ) Muito insatisfeito  

 

19 - Numere três principais fatores que geram mais 

insatisfação no seu trabalho.  

 

(  ) Falta de reconhecimento 
(  ) Sobrecarga de trabalho 
(  ) Falta de autonomia 
(  ) Ambiente de trabalho ruim 
(  ) Relacionamento com a chefia 
(  ) Falta de crescimento profissional  
(  ) Instalações inadequadas  

(  ) Salário 
(  ) Outros:_______________________ 

 

20 - Numere as três principais razões pelas quais 

você trabalha na empresa. 

 

(  ) Prestígio da empresa 
(  ) Benefícios oferecidos pela empresa 
(  ) Estabilidade no emprego 
(  ) Relacionamento com a chefia 
(  ) Ambiente de trabalho bom 
(  ) Salário  
(  ) Autonomia no trabalho 
(  ) As chances de progresso profissional 
(  ) Outros:_______________________ 

 

 

OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO ! ! ! 
 


