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1. RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo identificar a percepção e satisfação dos 

colaboradores em relação ao clima organizacional na empresa Via Elegance de 

Auriflama-SP. A metodologia usada nesse estudo foi classificada como descritiva, 

em relação aos objetivos, já em relação aos procedimentos, a pesquisa foi de 

campo, através de questionários, com o propósito de compreender os fatores que 

tem influenciado o clima organizacional e a responsabilidade dos supervisores nessa  

questão. Os resultados apontam que os pontos positivos que influenciam o clima 

estão relacionados à cooperação dos colegas e liberdade de opinião, além de 

poderem contar com o apoio de seu líder, relacionarem-se bem com ele e serem de 

fato motivados pelo mesmo, já um ponto negativo trata-se de falta de equidade em 

relação às recompensas financeiras que podem vir a influenciar negativamente o 

colaborador e seu desenvolvimento na empresa. A finalidade dessa pesquisa é 

mostrar a importância da gestão do clima organizacional para o crescimento da 

organização. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Clima Organizacional é a percepção que os colaboradores têm da empresa 

e sua atmosfera psicológica, é uma variável que interfere diretamente na 

produtividade dos colaboradores nas organizações, sendo assim um ambiente 

favorável, onde há um clima de valores, colaboração, comprometimento, 

relacionamentos saudáveis, é um requisito fundamental para que os colaboradores 

sintam-se mais satisfeitos e motivados com o trabalho que executam. 

 “O clima organizacional é favorável quando proporcionam satisfação das 

necessidades pessoais dos participantes e elevação do moral.” (CHIAVENATO, 

2002, p.95). 

Torna-se primordial também, melhorar cada vez mais as relações com os 

colaboradores, dando condições de trabalho apropriado, oferecendo oportunidades 

de crescimento e zelando pelos relacionamentos entre todos os níveis da 

organização. 

A administração de recursos humanos baseia-se em planejar, organizar, 

dirigir e controlar pessoas, buscando o crescimento e a utilização do capital humano 

de forma que os objetivos da empresa sejam atingidos de maneira eficaz. 



 “As organizações dependem de pessoas para proporcionar-lhe o necessário 

planejamento e organização, para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e 

funcionar.” (CHIAVENATO, 2002, p.73). 

As organizações estão cada vez mais preocupadas com o fator humano. A 

organização se qualifica pela capacidade de escolher e manter apropriadamente os 

colaboradores em sua área profissional, conservando-as satisfeitas ao um longo 

tempo e para manter os colaboradores na organização satisfeitos e motivados no 

trabalho, é preciso alguns cuidados, tais como os estilos de gestão, tendendo 

fornecer um ambiente físico, psicológico, social seguro e agradável. 

O ambiente interno deve favorecer condições necessárias para um clima 

apropriado que facilite o crescimento pessoal e a cooperação da equipe de trabalho 

onde o envolvimento entre os colaboradores e a organização se junta de forma 

segura e favoreçam o bem estar de todos os envolvidos. 

Os Fatores do Comportamento dos supervisores influenciam positivamente o 

clima organizacional na empresa? 

A maioria das pessoas passa mais tempo em seu local de trabalho do que 

em sua própria casa, por isso torna-se preponderante os gestores de pessoas 

compreenderem a importância do clima organizacional e os fatores que o 

influenciam no ambiente das organizações. 

3. OBJETIVOS 

O Objetivo deste artigo é identificar a percepção e satisfação dos 

colaboradores em relação ao clima organizacional na empresa Via Elegance de 

Auriflama-SP. 

Objetivos Específicos: Pesquisar sobre o clima organizacional e a sua 

importância; Conhecer o perfil dos colaboradores; Descrever a percepção dos 

colaboradores sobre o ambiente organizacional; Definir a proporção do 

relacionamento entre os colegas de trabalho; Citar o grau de satisfação em relação 

ao clima estudado; Citar o grau de satisfação dos colaboradores em relação aos 

supervisores e gerentes; 

4. METODOLOGIA 

Para elaboração do trabalho realizou-se uma pesquisa de campo junto aos 

colaboradores de uma empresa do setor de confecções na cidade de Auriflama-SP, 

com o objetivo de compreender os fatores que tem influenciado o clima 



organizacional segundo a visão dos mesmo. Realizou-se também pesquisa 

bibliográfica, por meios de livros e artigos científicos.                                                         

A pesquisa foi classificada como descritiva, em relação aos objetivos, pois 

de acordo com Gil (2002, p. 42) a pesquisa descritiva tem como definição “a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis.” 

Em relação aos procedimentos, a pesquisa foi de campo. De acordo com 

Severino (2007, p.123) a pesquisa de campo pode ser definida como: “o 

objetivo/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é feita 

nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador.” A pesquisa foi 

realizada na empresa Via Elegance Confecções de Auriflama, analisando-se a 

convivência profissional dos colaboradores. 

 Como instrumento da coleta de dados utilizou-se questionários, aplicados a 

14 colaboradores, sendo classificada em pesquisa quantitativa, contendo 10 

perguntas objetivas, com os dados coletados, através do questionário, analisou-se a 

percepção e satisfação para melhor desempenho dos colaboradores, tornando-se 

uma pesquisa explicativa. 

 5. DESENVOLVIMENTO 

 5.1 O clima organizacional e sua importância 

             O clima organizacional influência positivamente ou negativamente nos 

fatores comportamentais, na motivação, na produtividade e na satisfação das 

pessoas, que estão ligada a organização. 

Segundo Maximiano (2000, p.107) “O clima 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 no ambiente de trabalho está ligado à motivação que é transmitida 

pelos colaboradores, pois quando o clima dentro da organização está bom, tende ter 

maiores resultados, como na produção, nível de convivência, atitudes positivas, 

além de diminuir conflitos e aprimorar o relacionamento interpessoal, 

proporcionando a comunicação e o desenvolvimento organizacional e trazendo 

benefícios para todos os envolvidos. 

Porém, quando o clima está ruim, tende haver mais barreiras, conflitos, 

dificuldades, erros, falta de comunicação, desobediência às ordens, menor 



produtividade, insatisfação gerando desinteresses. E ambas as situações atingem a 

qualidade do clima organizacional. 

O clima organizacional representa a qualidade dentro da organização 

elevando a motivação como principal ferramenta para a satisfação organizacional e 

para identificar e resolver os problemas no ambiente de trabalho. “Quando há 

elevada motivação entre os membros, o clima motivacional se eleva e se traduz em 

relações de satisfação, de animação, interesse, colaboração etc.” (CHIAVENATO, 

2007, p.124). 

O clima organizacional pode favorecer um excelente lucro para a 

organização, como: prestar uma importante ajuda para o controle e a administração 

dos colaboradores, servir de apoio á tomada de decisão, distinguir o grau de 

satisfação dos colaboradores e satisfazer as necessidades dos membros da 

empresa, e ao mesmo tempo em que conduz essa satisfação na realização dos 

objetivos e metas das organizações. 

Estudar o clima e os artifícios que prejudicam as percepções é essencial 

para compreender como a organização e seus estilos de gestão influenciam o 

interesse, a satisfação e o desempenho das pessoas. “Estudar o clima é necessário 

para entender se a organização e suas práticas administrativas favorecem ou não o 

interesse e o rendimento das pessoas.” (MAXIMIANO, 2000, p.107). 

Administrar o clima passou a ser uma estratégica para todas as 

organizações, assim o clima organizacional pode ser um instrumento que facilita as 

organizações identificar seus problemas, preservar e aperfeiçoar seus objetivos, 

qualidades e interesses. 

5.2 Motivação 

A motivação faz parte dos fatores que influenciam o comportamento humano 

nas organizações e que determinam como as pessoas se comportam, portanto é 

uma das variáveis mais estudadas para o conhecimento da natureza humana. 

Compreender a motivação humana é um imenso desafio para os gestores, 

porém conhecer os fatores que motivam cada pessoa não é um ofício fácil, então o 

gestor tem sempre que buscar formas de distinguir a realidade da motivação, pois a 

motivação intrínseca ou extrínseca em cada pessoa e em cada comportamento e é 

manifestada a partir das suas necessidades, e varia de indivíduo para indivíduo. 

A motivação é indispensável para a conciliação da estrutura que 

movimentam os indivíduos, pois assim faz com que os mesmos vão à busca de 



algum objetivo. “A motivação é uma condição fundamental e indispensável para o 

alcance dos objetivos do trabalho.” (KONDO, et al., 1994, p.6). 

O conjunto de palavras e ações de um indivíduo expressa o desejo de 

alcançar com sucesso suas metas e objetivos, a procura de melhor agilidade na 

aplicação de tarefas, ótima qualidade, aumento na produtividade, satisfação e 

outros, são várias características motivacionais. 

As organizações tem que descobrir a ordem e a maneira mais apropriada 

para expandir o potencial de seus colaboradores, motivando-os a realizações 

individuais e profissionais, tornando-os empenhados, estimulando-os para alcançar 

os objetivos sugeridos pela empresa, e incentivando-os para que se tornem 

prósperos através do serviço que ocupam. 

A motivação de um indivíduo está ligada no poder de seus motivos, que 

entendemos como seus desejos e impulsos, sendo assim a motivação surge das 

necessidades humanas, onde descobrimos o centro de tudo. 

A teoria de Maslow sobre a hierarquia das necessidades concedem aos 

gestores vários conhecimentos convenientes para refletir a respeito da motivação 

colaboradores e os aspectos da mesma que influenciam no clima organizacional. 

Esse modelo mostra-nos que a motivação é um dos fatores do nosso desejo 

por algo, que se reflete nas necessidades humanas, sendo divididas em primária e 

secundária exercem diferentes níveis de força. 

                           Figura: A hierarquia das necessidades, segundo Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 Fonte: Chiavenato, (2002, p.83). 
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As necessidades Fisiológicas é a mais essencial, a mais básica, pois o ser 

humano depende dela, como: comida, sono, sede, sexo e respiração. 

As de Segurança são aquelas que envolvem a proteção, segurança, abrigo e 

evitar o perigo. As de Sociais é a necessidade de sustentar as relações humanas 

como: amizade, família, amor e atividades sociais. 

 As necessidades de Estima o indivíduo busca status, prestígio, 

autoconfiança, reconhecimento e desempenho. A de Auto-Realização está no topo, 

e é a última a ser realizada, é quando a pessoa recebe atenção, respeito, 

crescimento e sucesso profissional. 

5.3 Liderança 

O líder tem como papel principal para amplificar e atuar no clima 

organizacional. A liderança é essencial em todos os modelos de gestão, 

principalmente nas empresas. Porém, o administrador necessita acatar a motivação 

humana e dirigir as pessoas, isto é liderança. 

Segundo Gil (2007, p.220) “[...] os administradores de pessoal e de recursos 

humanos, os gestores de pessoas têm que desempenhar o papel de líder”. 

Argumentar sobre liderança, e como liderar uma equipe de trabalho é um 

pouco complexo. A liderança é uma das variáveis que não pode faltar dentro de 

qualquer organização, entretanto é necessário líderes para o desenvolvimento e 

para uma ótima execução de tarefa da equipe. 

O líder tem que ser apto para promover diferença, e a mais essencial é que 

deve elaborar um jeito em que a sua equipe não se sinta cada vez mais controladas, 

tem a habilidade de desenvolver estratégias, pois estabelece o melhor caminho a 

percorrer e é responsável também pela criação dos objetivos do grupo. “Liderança é 

o uso da influência não coerciva para dirigir as atividades dos membros de um grupo 

e levá-los á realização dos objetivos do grupo.” (MAXIMIANO, 2000, p.388). 

As organizações buscam líderes seguros, com agilidade, atitude, que se 

relacionam bem com as pessoas e que sejam competentes para encarar e resolver 

os conflitos existentes nas organizações. 

A liderança tem um papel indispensável para a organização conseguir atingir 

o sucesso e suas metas, pois são os líderes que tem a responsabilidade, junto à 

equipe para o crescimento. “O líder desempenha, fora de dúvida, um papel de 

indiscutível importância no desenrolar da psicodinâmica motivacional dos seus 

seguidores.” (BERGAMINI, 1994, p.21). 



Liderança é indispensável e se faz importante ter sensibilidade, direção a 

equipe, ter visão geral, percepção do coletivo, entender e conhecer a identidade do 

colaborador. 

Um líder tem que entender de pessoas, entender de comportamentos, ser 

líder do futuro que afinal sabe trabalhar em equipe, reconhecer as habilidades de 

seus colaboradores, ter compromisso, respeito, compartilhar as tarefas, aceitar 

sugestões e favorecer aos colaboradores formas de expressar suas criatividades. 

O líder deve estar constantemente ligado as necessidades de seus 

colaboradores, estimulando-os e orientando-os para a motivação e satisfação de 

toda sua equipe, pois um líder sabe como motivar e satisfazer as pessoas, 

entretanto um bom líder sabe juntar os componentes de sua equipe para que unidos 

possam atingir sua metas e objetivos. 

6. RESULTADO 

A pesquisa foi executada na empresa Via Elegance de Auriflama-SP, onde 

foram aplicados os questionários, com a opinião de 14 colaboradores, a maioria do 

sexo feminino, estado civil casado, e com a faixa etária de 22 á 53 anos. 

Quando questionados sobre se existe cooperação entre os colegas de 

trabalho, 64% disseram sempre haver cooperação entre os colegas, e os outros 

36% disseram que às vezes. Percebe-se então que há um espírito de cooperação 

entre a maioria dos colaboradores o que promove maior agilidade e melhores 

resultados além da manutenção de um bom clima organizacional. 

Questionou-se aos colaboradores se são elogiados e recompensados 

quando executam um trabalho eficiente, e constatamos que 29% sempre são 

elogiados, enquanto 64% às vezes, e 7% disseram que nunca o são quando executa 

um bom trabalho, vemos também que 50% sempre são recompensados, enquanto 

21% as vezes são, e 29% disseram que nunca foram recompensados 

financeiramente. 

Percebe-se que não há ainda um maior aproveitamento em relação à 

necessidade de estima no que tange elogios e recompensas financeiras, segundo a 

pirâmide das necessidades de Maslow,  pois quando o colaborador é elogiado, entra 

num alto nível de satisfação, sentindo-se motivado e reconhecido pelo seu 

desempenho profissional.  



Em relação às recompensas financeiras há a necessidade de criar 

condições que equilibrem melhor essa questão, para que não venha a prejudicar a 

boa harmonia do clima percebido na empresa. 

Quando perguntou se existe liberdade para dar sua opinião sobre seu 

trabalho, 79% disseram sempre ter liberdade para isso, 21% disseram que só às 

vezes tem liberdade de opinar sobre seu trabalho. Pode-se observar que os 

supervisores e a empresa tem se preocupado em dar espaço para o colaborador 

opinar, assim ouvindo e aceitando opiniões e sugestões, tem obtido um acordo 

aberto em relação aos objetivos da empresa. 

Dos colaboradores que foram pesquisados, 93% informaram que sempre 

podem contar com o apoio de seu líder, e que se relaciona bem com ele, enfim 

considera seu supervisor um bom líder, agora já 7% dos entrevistados informaram 

que só as vezes é assim.  Ao examinar se o colaborador recebe orientação de seu 

líder para executar suas tarefas, 100% afirmaram que sempre recebe todas as 

orientações do mesmo.  

Durante a pesquisa foi possível observar que a liderança através da figura 

dos seus supervisores tem dado o devido respaldo aos colaboradores, de modo que 

eles percebam os aspectos relacionados ao líder de maneira muito positiva 

garantindo um bom clima para execução das tarefas na empresa. 

De acordo com a pesquisa, 29% dos colaboradores pensam que seu líder 

exerce pressão sobre seu ritmo de trabalho, 43% reconhecem que as vezes isso 

acontece e  29% acham que nunca exerce pressão. 

Quando questionados se o seu líder é motivador, 71% declararam que é 

sempre motivador, já 21% acreditam que as vezes, e 7% acham que seu líder nunca 

é motivador. 

Observa-se que a conduta do líder enquanto motivador, embora seja 

percebida como boa pela maior parte dos colaboradores, precisa encontrar 

caminhos para aumentar seu grau de atuação através de outros mecanismos que 

não seja a pressão, para atingir a maior parte dos colaboradores. Já em relação ao 

apoio dado aos mesmos, tem uma atuação muito boa, fazendo-os sentirem-se 

amparados e não controlados. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A liderança é uma das variáveis de maior valor dentro de uma organização e 

está exatamente ligada à motivação, líder tem que buscar identificar a verdade sobre 

o ambiente, saber ouvir e verificar o papel de cada colaborador. 

Nota-se que os pontos positivos que influenciam o clima organizacional na 

empresa Via Elegance, estão relacionados à cooperação dos colegas, sentimento 

de amizade, liberdade de opinião, poderem contar com o apoio de seu líder, 

relacionarem-se bem e serem de fato motivados pelo supervisor. 

Já um ponto negativo trata-se de falta de equidade em relação às 

recompensas financeiras que podem vir a influenciar negativamente o colaborador e 

seu desenvolvimento na empresa. 

Nota-se que há necessidade da liderança aproveitar mais da credibilidade 

conquistada junto aos liderados, e através da sua influência reduzir a pressão 

exercida, pois não necessita de imposições, mas saber usar diferentes técnicas para 

alcançar tal objetivo, nesse caso, sugerimos um investimento em treinamento, para 

lapidar e fornecer as ferramentas necessárias para uma melhor atuação dos 

mesmos. 

Com o resultado pode-se confirmar que na empresa Via Elegance de 

Auriflama-SP demonstra satisfação diante da percepção dos colaboradores, 

constatando a importância da gestão do clima organizacional para o crescimento da 

organização. 
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