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1. Resumo

Este trabalho tem por objetivo identificar os principais fatores que influenciam

o  clima  organizacional  em  um  bar  e  restaurante  de  Palmas-  TO.  Visando  a

realização desse objetivo esta sendo aplicado um questionário baseado no modelo

de Rizzatti (2002) que para fins de análise conta com uma amostra de garçons e

cozinheiros do ramo em estudo.

Palavras-chaves: Percepção, Clima Organizacional e Organização.

2. Introdução

Haja vista que Palmas é a capital mais nova do país e de 2012 a 2010 tem

alcançou um crescimento em torno de 13,82% de acordo com ACIPA (2011), torna-

se necessário que as empresas tenham colaboradores satisfeitos e comprometidos

com a organização. Um dos principais meios para se alcançar esse objetivo é por

meio  do  estudo  do  clima  organizacional  que  se  constitui  uma  ferramenta

interessante para compreender como as pessoas sentem, percebem e como se dão

as relações dentro da organização, possibilitando a mesma a revisão de praticas de

gestão, implantação de melhorias e contribuição para estudos na área.

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho é identificar os principais fatores que influenciam o

clima organizacional,  na percepção dos funcionários de um bar e restaurante de

Palmas- TO a luz do modelo de Rizzatti  (2002), comparando por meio de dados

demográficos e funcionais, as diferenças de percepção de clima organizacional na

empresa em estudo.

4. Metodologia

Pretende-se  fazer  a  pesquisa  em  empresas  do  ramo  de  serviços,

especificamente restaurantes e bares.  Utilizando o método quantitativo, descritivo,

por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Os dados serão tratados com o

auxilio do software SPSS 18. O instrumento de pesquisa será o de Rizzatti (2002)

acrescido  de  dados  demográficos  e  funcionais  com  uma amostra  composta  por

garçons e cozinheiros



5. Desenvolvimento

Segundo Paulino e Bezerra (2004) a literatura que se refere, exclusivamente,

ao tema clima organizacional é pequena, uma vez que a maioria das referências traz

o conceito de clima associado à cultura ou a motivação, fazendo apenas, pequenas

ponderações, acerca do mesmo. Neste caso, torna- se impossível discorrer sobre

Clima sem falar de Cultura.

Do ponto de vista de Luz (2003) não é difícil  perceber o quanto a cultura

impacta no comportamento dos indivíduos e no seu cotidiano. Nesse sentido é a

cultura que determina os valores da organização estabelecendo com o clima uma

relação de  causalidade.  Diante  disso  mesmo tendo  diferentes  conceitos  clima  e

cultura para o autor são complementares, pois a percepção acerca do clima baseia-

se na cultura adotada pela organização.

Souza  (1977)  discute  que  dentre  os  conceitos  de  clima  não  há  uma

univocidade,  no entanto ela  define como sendo um fenômeno resultante de três

variáveis da cultura: preceitos, tecnologia e caráter. E como cada uma é formada por

uma gama de elementos, é possível formar inúmeras combinações, portanto existem

vários tipos de clima.

Em essência o clima organizacional de acordo com Gomes (2002) é o meio

ambiente psicológico da organização, portanto nada pode ser mais importante na

vida  organizacional  do  que  o  clima,  pois  sua  existência  é  tão  real  e  sujeita  a

alterações  quanto  o  clima  físico,  mesmo  não  sendo  concreta.  Dessa  forma  as

empresas tendem a atrair e manter as pessoas que se ajustam a seu clima de modo

que elas difundam os valores e padrões da organização. Nesse sentido Luz (2003)

afirma que as empresas precisam conhecer o que pensam e como sentem seus

colaboradores buscando gerar a satisfação e felicidade para os que nela trabalham,

é  preciso  que  as  organizações  despertem para  a  utilização  de  instrumentos  de

avaliação e diagnose da satisfação das pessoas considerando os aspectos internos

a organização.

Rizzatti  et.  al  (2002)  argumenta  que existe  uma gama de referências  que

destacam o clima como sendo determinadas por fatores/ variáveis organizacionais, o

que significa que as pesquisas devem ser elaboradas a partir de um conjunto de

fatores ou de categorias de análise. Dessa forma o autor utiliza em seu modelo os

seguintes fatores: Imagem e Avaliação Institucional, Desenvolvimento de Recursos

Humanos,  Benefícios  e  Incentivos;  Organização  e  Ambiente  de  Trabalho,



Relacionamento  Interpessoal,  Sucessão  Político-Administrativa  e  Comportamento

das Chefias; e Satisfação Pessoal.

Por fim, Rizzatti et al. (2002) afirma que o clima organizacional possibilita uma

maior  dimensão  na  busca  de  explicações  acerca  do  comportamento  humano

institucional a partir da identificação dos fatores que motivam esses comportamentos

e da percepção dos problemas institucionais, portanto a pesquisa não deve ser feita

de  forma  intuitiva,  mas  com  base  em  um  conjunto  de  variáveis,  categorias  e

indicadores utilizados por meio dos modelos de pesquisa de clima. 

6. Resultados Preliminares

Como este trabalho ainda se encontra em fase de pesquisa espera-se com

os resultados identificar os principais fatores do clima organizacional que possam

estar influenciando na satisfação e comprometimento dos colaboradores da empresa

do ramo de serviços.
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