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1. Resumo 

Sabe-se que um clima organizacional bem trabalhado pode trazer alguns 

benefícios para a organização tais como: retenção de talentos, diminuição dos 

índices de doenças psicossomáticas, treinamentos sintonizados com os objetivos 

da empresa, aumento do comprometimento dos funcionários com a empresa, 

credibilidade, etc. Este estudo foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de 

Curso para obtenção do grau de formação de psicólogo e teve como objetivo 

verificar a influência direta do clima organizacional sobre a produção dos 

colaboradores e os sinais de satisfação e motivação com relação aos aspectos 

envolvidos no ambiente organizacional. Ele foi desenvolvido numa cidade do 

interior paulista, numa empresa do ramo supermercadista que conta com 102 

colaboradores. Foi aplicado um questionário com 35 questões em 42 

colaboradores que aderiram à pesquisa de forma voluntária. Cada participante 

respondeu o questionário individualmente e em uma única etapa. Os dados 

foram analisados de forma quantitativa. Os resultados sugerem alguns aspectos 

positivos, quando relacionados ao clima organizacional da empresa, tais como: 

67% dos entrevistados trabalham a mais de dois anos na empresa e sentem-se 

orgulhosos da mesma, apresentando um comprometimento e um vínculo com o 

local de trabalho; 73% referem satisfação com seus salários, e acreditam 

estarem recebendo o compatível com o trabalho executado. E outros negativos: 

49% referem ter dificuldades de relacionamento com outros colaboradores; 16% 

sentem-se inseguros de expor suas ideias a empresa. Frente a estes resultados 

percebeu-se que a maior fragilidade nesta empresa está no relacionamento entre 

os seus colaboradores, fator este que precisa de maiores cuidados, por ser de 

suma importância o trabalho da equipe no planejamento da empresa e no 

ambiente de trabalho. Outro aspecto a ser destacado é o quanto a insegurança 

manifestada pelos colaboradores com relação à colocação de suas ideias pode 

prejudicar o vinculo entre empresa e colaboradores e comprometer o 

desenvolvimento de um bom clima organizacional. Assim, este trabalho 

contribuiu para o levantamento de informações que favoreceram o 

reconhecimento de algumas necessidades dos colaboradores e o engajamento 

deles dentro da empresa, sendo possível a partir daí realizar melhorias no 

ambiente de trabalho, treinamentos e capacitações, que possam suprir as 

deficiências apontadas pela pesquisa. 



2. Introdução 

Segundo Chiavenato (1999), as pessoas passam boa parte de suas vidas 

trabalhando dentro de organizações. Estas organizações dependem das pessoas 

para poderem funcionar e alcançar sucesso. Por isso o fator humano tem sido o 

responsável pela excelência de organizações bem sucedidas. 

Para Bergamini e Coda (1997) clima organizacional nada mais é do que o 

indicador do nível de satisfação ou insatisfação experimentado pelos funcionários no 

trabalho. 

O clima organizacional envolve uma visão mais ampla e flexível da influência 

ambiental sobre a motivação, a qualidade ou propriedade do ambiente 

organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e 

influencia no seu comportamento. Refere-se ao seu ambiente interno existente entre 

as pessoas que convivem no meio organizacional e este relacionado com o grau de 

motivação de seus participantes. (CHIAVENATO, 2003). 

Os primeiros estudos de clima organizacional surgiram nos Estados Unidos 

no inicio dos anos de 1960 com os trabalhos de Forehand e Gilmer sobre 

comportamento Organizacional, dentro de um grande movimento de administração 

chamada de comportamentalismo (RIZZATT, 2002) 

De acordo com Bergamini e Coda (1997), a pesquisa de Clima Organizacional 

é o instrumento pelo qual é possível atender mais de perto as necessidades da 

organização e do quadro de funcionários a sua disposição à medida que são 

caracterizadas tendências de suas satisfações e insatisfações tomando por base 

consulta generalizada aos diferentes colaboradores da empresa. O papel da 

pesquisa desta natureza é tornar claras as percepções dos funcionários sobre temas 

e itens que caso apresentem distorções indesejáveis, afetam negativamente o nível 

de satisfação dos funcionários na situação do trabalho. 

Um clima organizacional bem trabalhado pode trazer alguns benefícios para a 

organização: retenção de talentos, diminuição dos índices de doenças 

psicossomáticas, treinamentos sintonizados com os objetivos da empresa, aumento 

do comprometimento dos funcionários com a empresa, credibilidade, integração-

união, adequação do processo de seleção/ premiação e outros. 

Portanto o Clima Organizacional pode ser conceituado de várias maneiras a 

depender da visão de cada autor ou estudioso do assunto. Mas de uma forma ampla 

compreende-se como sendo vivenciado pelos profissionais e percebido pelos 



mesmos de forma direta ou indireta e interferindo nas relações interpessoais e de 

produtividade dos profissionais (SOARES, 2005). 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos Gerais 

     O presente trabalho teve como objetivo principal pesquisar e identificar o nível 

de satisfação e motivação dos colaboradores com relação aos aspectos envolvidos 

no ambiente organizacional, e a relação entre empresa e colaboradores.   

3.2.   Objetivos Específicos  

O objetivo específico do trabalho foi avaliar o nível de satisfação dos 

colaboradores de uma empresa supermercadista através de um questionário e 

identificar a influencia que o clima organizacional exerce na produção e satisfação 

dos colaboradores. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa foi realizada na cidade de Dracena, estado de São Paulo, em uma 

empresa do ramo supermercadista com um número de cento e dois colaboradores. 

Destes, 42 participaram do estudo e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Foi aplicado um questionário com 35 questões que avaliava a motivação, o 

ambiente de trabalho, a comunicação e o índice de satisfação.  Os dados coletados 

foram analisados de forma quantitativa, utilizando-se de técnicas da estatística. 

 

5. Desenvolvimento 

O questionário foi aplicado no período da tarde, em uma sala climatizada com 

mesas e cadeiras. Cada participante respondeu o questionário individualmente e em 

uma única etapa. 

        Ele foi aplicado por um estagiário de psicologia e não foi necessária a 

identificação para respondê-lo. 

        6.          Resultados 

6.1-  Identificação dos sujeitos: 

Foram realizadas 42 entrevistas sendo observado que dos funcionários, 49% 

eram do sexo masculino e 51% do sexo feminino. Quanto à idade do grupo avaliado 



os dados foram divididos em cinco grupos: 5 % com menos de dezoito anos, 43 % 

entre dezoito e vinte anos, 33 % de trinta a trinta e nove, 14 % entre quarenta e 

quarenta e nove anos, e acima dos cinquenta apenas 5 % dos entrevistados.  

Com relação ao tempo na qual os mesmos trabalhavam na empresa, os 

funcionários foram divididos em cinco grupos: 5 % de zero a cinco meses, 11 % 

entre seis meses e um ano, 17% de um ano a dois anos, 67% estão na empresa de 

três anos ou mais (gráfico 1). 

Gráfico 1: Porcentagem de funcionários X Número de meses/ano(s) de trabalho na empresa 

 

6.2- Ambiente de Trabalho 

Quando perguntado aos entrevistados se tinham orgulho de trabalharem na 

empresa, 99% dos mesmos apontaram que sim, e apenas 1% apontou que não. 

(gráfico 2) 

Grafico 2 : Porcentagem de funcionários que sentem orgulho em trabalhar na empresa. 

 

         Quando perguntado se os colaboradores gostavam do ambiente de trabalho e 

sentiam-se estimulado em trabalhar no mesmo, 98% demonstaram satisfação e 2% 

discordaram quanto aos quesito avaliado. E quanto à satisfação com o ambiente de 

trabalho e suas funções executadas, 100% dos entrevistados demonstraram 

satisfação. 

Com relação ao sentimento de segurança em relação a exporem suas ideias 

dentro da equipe, 84% apresentaram que tem facilidade em apontarem suas 

opiniões e 16% demonstram certa insegurança ou totalmente fechados a exporem 

suas ideias para a empresa (gráfico 3). 



Gráfico 3: Porcentagem  de funcionários que se sentem seguros em expor suas ideias a 
empresa. 

 

6.3 - Comunicação 

Com relação a comunicação, 99%, dos colaboradores avaliaram ser importante 

estarem informados das mudanças que ocorrem na empresa. Sendo que 83% 

referem que são avisados a respeito das mudanças que ocorrem e 17% disseram 

desconhecer as mudanças ocorridas. 

Os colaboradores foram perguntados se recebiam as informações necessárias 

para a execução do trabalho e 93% afirmaram que sim enquanto 7% discordam 

demonstrando que algumas falhas neste processo dificultam a execução de seu 

trabalho. Também foi avaliado se eram feitas reuniões com liderança e gerencia, e 

100% afirmaram que estes espaços existiam e que eram espaços de troca de 

informações e opiniões, com uma comunicação aberta, que visava um melhor 

relacionamento. 

 

6.4 - Relacionamento 

Quanto ao relacionamento com os colegas, 100% afirmaram contribuir de 

forma positiva para um bom relacionamento no trabalho. Mas apenas 86% confiam 

em seus colegas de trabalho. 

Quanto a existência de conflitos no setor no qual trabalhavam, 49% afirmaram 

que eles existem e 51% que não possuem conflitos o que aponta uma discordância 

por parte dos colaboradores (gráfico 4). 

Gráfico 4: Porcentagem de funcionários e avaliação de conflitos dentro do setor no qual 
trabalham. 

 

 



6.5 - Condições de trabalho 

Quanto aos recursos que dispõem pra suprir as necessidades para execução 

do trabalho, 99% afirmaram que eles existem e são satisfatórios, enquanto apenas 

1% dos colaboradores demonstraram insatisfação.  

Com relação a faixa salarial foi perguntado se o salário que recebem é 

compatível para com a função que desempenham, sendo encontrado que 27% 

demonstram insatisfação, enquanto 73% afirmam estar satisfeitos com a 

remuneração (gráfico 5). 

Gráfico 5: Porcentagem de funcionários x satisfação salarial compatível com a função 

 

6.6 - Motivação 

Foi questionado aos colaboradores quanto a motivação a aprenderem 

processos novos e 89% afirma que sim; enquanto 11% demonstram, uma 

desmotivação com o aprendizado. Posteriormente o questionamento foi se 

acreditavam na possibilidade de crescimento dentro da empresa e 74% acreditam 

que sim e 26% desacreditam nessa possibilidade.   

Com base nestes dados foi perguntado no que acreditavam que o crescimento 

dependeria e 97% dos funcionários acreditava que apenas do seu empenho e 3% 

discordaram e acreditavam que outros fatores dificultavam este processo. 

Dentro ainda do sucesso profissional quando perguntados aos colaboradores 

se estavam preparados para assumirem novas funções dentro da empresa, 99% 

acreditavam que sim, e 1% ainda se consideravam não preparados para uma 

responsabilidade maior da qual já possuem.  

No que refere a motivação pessoal, 51% dos colaboradores referiram que hoje 

sentem-se menos motivados que nos primeiros dias de trabalho, demonstrando uma 

perda no índice motivacional enquanto 49%  acreditavam  não ter perdido a 

motivação inicial na qual entraram dentro da empresa. 

7. Discussão  

Destacamos como aspectos positivos levantados pelos colaboradores os 



seguintes pontos: tempo de trabalho na empresa, onde 67% dos colaboradores 

trabalhavam a mais de dois anos na empresa, o que indica o fator segurança, e 

estabilidade na qual sentem na empresa. Segundo Luz (2003) dentro da estabilidade 

deve-se procurar conhecer o grau de segurança que os colaboradores sentem no 

emprego, assim como o feedback sobre como eles estão indo no trabalho.  

Outro aspecto positivo é o alto índice de satisfação dos colaboradores com a 

empresa, pois 100% dos entrevistados disseram que gostam do ambiente de 

trabalho, 99% orgulhavam-se da empresa, 98% estavam satisfeitos com suas 

funções; no entanto chamou a atenção que 16% sentiam-se inseguros para exporem 

suas ideias. 

De Acordo com Miranda e Dias (2004), é um fator comum em algumas 

empresas os colaboradores não terem o direito de exporem sua ideias ou propostas 

de melhorias. Não favorecendo espaço para opinar, mantendo a forma de 

gerenciamento da empresa e não apenas de seus lideres, um regime quase 

paternalista que não permite a participação dos colaboradores.(BIQUAND et al. 

2001) 

O ponto mais frágil deste estudo  revelou-se  no quesito relacionamento, pois 

49% dos funcionários entendem que existe acentuado número de conflitos em seu 

respectivo setor. Segundo Parrilla (1996, apud ARNAIZ, HERRERO, GARRIDO e DE 

HARO, 1999), os grupos colaborativos são aqueles em que todos os componentes 

compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é 

produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses, ou seja a 

participação de todos é essencial para as tomadas de decisões e desenvolvimento 

do mesmo. 

Outro aspecto importante e preocupante de se ressaltar é a desmotivação dos 

colaboradores com o passar dos anos. A motivação no trabalho, se manifesta pela 

visão do empregado em realizar com dedicação e precisão e pelas persistência na 

execução do mesmo até conseguir atingir o resultado que se espera (Mitchell, 1982; 

Kanfer, 1990, 1992;Katzel e Thompson, 1990; Locke e Lathan, 1990; Vallerand e 

Thill, 1993). 

 É necessário destacar o comportamento individual do sujeito, pois cada 

individuo possui suas necessidades. Quando consegue-se compreender este ciclo, 



se torna possível a melhoria em sua qualidades laborais. Essas necessidades sendo 

satisfeitas levaram a um aumento em sua produtividade, caso contrário a resistência 

e hostilidade será transmitida ao local do trabalho em decorrer de suas frustrações 

(CHIAVINETO,2003). 

Esses conjuntos de fatores motivacionais se interligam de uma maneira cíclica, 

e se desenvolvem através de fases que se repetem e se alteram. Segundo Lewine e 

Chiavineto (2003), o organismo humano se mantém em um equilíbrio psicológico, 

até que algum fator rompa e crie uma nova necessidade. Pode-se dizer que o 

comportamento humano está ligado ao desejo de se atingir algum impulso que 

muitas vezes até inconscientemente que não são conhecidos pelos indivíduos. 

(Hersey e Blanchard, 1997). 

Sendo assim, a satisfação está diretamente interligada ao estado de equilíbrio, 

necessidades, expectativas, estímulos e estes aspectos não atendidos tornam-se 

desmotivadores do comportamento. (CHIAVENATO, 2003). 

 

8.  Considerações Finais 

 O presente trabalho teve como propósito demonstrar a influencia do clima 

organizacional, em uma empresa supermercadista através dos fatores comunicação, 

ambiente de trabalho, relacionamento e motivação. Através dos dados coletados foi 

possível perceber que a empresa, de um modo geral, apresentou resultados 

satisfatórios. A estabilidade, condições estruturais e a comunicação foram as 

variáveis melhor avaliadas pelos entrevistados. Estes aspectos positivados são de 

suma importância para a manutenção de um bom clima organizacional. 

 Além disso, a maioria dos colaboradores trabalhavam a mais de dois anos e 

possuíam orgulho de trabalhar na empresa, notando-se um vínculo e uma 

estabilidade favorável ao bom relacionamento empresa e colaborador. Dentro deste 

aspecto é importante se relatar que mesmo essas avaliações sendo positivas, uma 

das questões oferece uma discordância por parte dos colaboradores, pois 

afirmavam não sentirem seguros para exporem suas ideias e que não eram 

avisados de possíveis mudanças dentro da empresa. 

 Seria necessária uma nova avaliação, para detectarmos quais os fatores que 

inibem estes colaboradores de exporem sua opinião aos seus lideres e contribuir 

para o crescimento do grupo. 

 Os índices de mais preocupantes do estudo são quanto as relações entre os 



próprios colaboradores e motivação, que são aspectos de suma importância para o 

desenvolvimento de ambas as partes. Assim, seria importante a intervenção através 

de dinâmicas, reuniões periódicas visando o fortalecimento do grupo e a criação um 

vínculo maior entre os colaboradores e também o desenvolvimento de um trabalho 

motivacional.  

Concluindo, a pesquisa organizacional é de suma importância para todas as 

empresas, pois através dela se torna possível a analise dos fatores externos e 

internos e como estes influenciam tanto positivamente ou negativamente a 

organização e os colaboradores. Com estes fatores em mão é possível trabalhar as 

fragilidades visando a melhoria no clima organizacional e favorecendo o 

desenvolvimento de ambas as partes.  
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