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RESUMO 

Este trabalho é fruto do estágio de Psicologia Organizacional, realizado na 

graduação de Psicologia, e, refere-se à qualidade de vida do trabalhador, com a 

conjectura de que a empresa deve olhar os colaboradores com o enfoque 

biopsicossocial, preocupando-se com um ambiente de trabalho apropriado tanto às 

pessoas como à econômica da organização. Ademais, a pesquisa de clima 

organizacional engloba um grande e flexível quadro da influência do ambiente sobre 

o conceito motivacional, e permite ampla análise e monitoramento da satisfação e 

comprometimento dos colaboradores à organização. Assim, objetiva o trabalho 

apresentar os resultados da pesquisa de clima aplicada a uma rede alimentícia 

situada na região do Alto Tietê, e propor medidas de gestão que contemplem a 

satisfação dos empregados. Foram realizadas: observações, entrevistas e aplicação 

de questionários a fim de coleta de dados com todos os empregados da rede, 

independente do nível hierárquico. Os resultados da pesquisa quantitativa 

mostraram que 53% afirmaram ter boa qualidade de vida; 12 dos 75 participantes 

são fumantes e 5 têm hipertensão. Quanto aos agentes de risco: físicos- 75% julgam 

não prejudicar a saúde e 11% prejudica um pouco; químicos: 68% não prejudicam a 

saúde e 18% sentem-se incomodados; ergonômicos- 77% não prejudica a saúde, 

14% dizem que prejudica um pouco e 3% prejudica sua saúde; mecânicos- 86% não 

se sentem prejudicados e 1% diz que prejudica muito; biológicos- 90% diz que não 

prejudica, 7% prejudica um pouco; organizacionais- 80% não prejudica; 9% sentem-

se incomodados e 3% dizem prejudicar muito. Estresse no trabalho: 35% raramente, 

33% às vezes e 11% na maioria das vezes. Desempenho de atividades diárias: 44% 

estão muito satisfeitos e 14% regular. Através dos dados concluiu-se que a maioria 

se consideram satisfeitos quanto às atividades desempenhadas no trabalho e 

classificam o salário como “bom”. Ainda, a comunicação e o relacionamento no 

ambiente de trabalho são tranquilas e amistosas. Assim, sugere-se que os gestores 

se atentem às reinvindicações da equipe quanto à alimentação, benefícios e aos 

fatores ergonômicos diagnosticados como de risco à saúde dos colaboradores. 

INTRODUÇÃO 

A construção da qualidade de vida no trabalho ocorre a partir do momento em 

que se olha a empresa e as pessoas como um todo, podendo ser chamado de 

enfoque biopsicossocial, ou seja, a qualidade de vida no trabalho interfere não 

somente no trabalho em si, mas tem implicações do campo familiar e social dos 



indivíduos. Deste modo, o conceito refere-se à preocupação com o bem-estar dos 

trabalhadores no desempenho de suas tarefas. 

A qualidade de vida no trabalho tem como objetivo desenvolver um ambiente 

de trabalho que seja apropriado tanto para as pessoas como para a saúde 

econômica da organização. Entretanto, é necessário que haja um enriquecimento no 

trabalho, de forma a deixá-lo mais desafiador. Ainda neste contexto, a pesquisa de 

clima tem como intuito minimizar conflitos entre as necessidades dos indivíduos e os 

objetivos da organização, por meio do levantamento das opiniões e aspirações 

individuais, com relação às organizações. 

Deste modo, é possibilitado ao gestor o conhecimento e o entendendo mais 

claro quanto aos comportamentos dos indivíduos dentro da organização, podendo 

propor medidas que possa melhorar a organização e alcançar seus objetivos 

institucionais atendendo às expectativas dos colaboradores.  Assim pode-se dizer 

que a pesquisa de clima é um poderoso instrumento de diagnóstico da satisfação e 

motivação dos funcionários frente às políticas de Recursos Humanos adotadas pelas 

empresas, bem como, da gestão da qualidade de vida no trabalho. 

OBJETIVOS 

 Apresentar os resultados obtidos na pesquisa de clima organizacional sobre a 

qualidade de vida dos empregados, realizada nas lojas de uma rede de alimentos 

localizadas na região do Alto Tietê; 

 Propor medidas de gestão que contemplem a satisfação, motivação, 

comprometimento e a qualidade de vida no trabalho perante todos os colaboradores.  

METODOLOGIA 

Para explicitar o estudo referente à qualidade de vida dos empregados das 

quatro lojas de segmento alimentício localizadas na região do Alto Tietê, foram 

realizadas observações nas respectivas lojas da empresa, entrevistas com 

empregados e aplicação de questionários de pesquisa de clima a fim de coletar 

informações e analisar tais demandas pautadas nas implicações práticas da mesma.  

A amostra utilizada para coletar os dados para esta pesquisa de clima foram 

todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos das três respectivas lojas.  

Como instrumento de coleta de dados foram utilizados questionários, que 

foram entregues nas três unidades da empresa. O questionário é uma técnica 

quantitativa de pesquisa, pois possibilita a organização dos resultados por categoria 

e também os resultados em percentagens. Os dados foram tratados de forma 



quantitativa. No qual uma análise quantitativa das relações entre clima 

organizacional, comunicação, solução de problemas, processo decisório dos 

funcionários do Setor de Tecnologia. A análise dos dados se deu através de 

gráficos, para melhor compreensão do perfil da amostra pesquisada. A pesquisa se 

limitou à uma parte da análise do questionário aplicado, tendo como foco, a 

percepção dos colaboradores acerca da qualidade de vida no trabalho e as ações da 

empresa.  

DESENVOLVIMENTO 

No conceito de avaliação do clima organizacional, a primeira questão que o 

profissional envolvido deve se fazer é se os colaboradores estão satisfeitos por 

trabalharem nessa empresa. De acordo com Maximiano (1997), o clima é 

representado pelos sentimentos que as pessoas partilham a respeito da organização 

e que afetam de maneira positiva ou negativa sua satisfação e motivação para o 

trabalho. Essa questão gera incômodo nos gestores, empresários e donos de 

empresas, pois muitas vezes eles não têm interesse em saber o que seus 

colaboradores pensam a respeito de como é o clima e o ambiente de trabalho em 

que estão inseridos. Muitas vezes, lideranças acham que nunca serão questionadas 

sobre o clima da empresa, mas a realidade é que não há como fugir desses 

questionamentos, não há como evitar a realidade que muitas vezes eles não 

desejam conhecer.   

Na leitura de Chiavenato (1987), encontra-se que o clima organizacional 

depende do capital empresarial, da estrutura e cultura da organização, das 

oportunidades, de participação pessoal, do que significa o trabalho, da escolha da 

equipe, da preparação e treino da equipe, dos tipos de líderes, da avaliação e 

remuneração da equipe entre outros. No momento em que se fala de pessoas, cada 

um possui uma reação, e nem sempre agrada a todos os envolvidos, dessa forma 

perguntar e avaliar o clima de uma organização é uma atitude necessária para 

ultrapassar certos obstáculos de acordo com as melhores soluções, pois o que é 

exposto pode levar os gestores questionarem a si mesmos e a razão pela qual não 

terem uma empresa de sucesso e agradável aos colaboradores.  

O conceito de clima organizacional de ainda de acordo com Chiavenato 

(2000) engloba um grande e flexível quadro da influência do ambiente sobre o 

conceito motivacional. O clima organizacional é a propriedade do ambiente 

organizacional que é sentido pelos membros da empresa que tem influência direta 



no seu comportamento. Portanto, pode-se afirmar que enfrentar as opiniões de 

forma aberta, a partir da análise de todos os pontos fracos mostrados na pesquisa 

de clima possibilita a criação de ações que melhorem o clima, podendo até ser a 

peça chave fundamental para que o objetivo da empresa seja alcançado. 

Ainda de acordo com Katzenbach (1994), a pesquisa do clima organizacional 

deve ter questionários baseados em teorias consistentes e devem ser bem 

elaborados, transparecer o momento em qual a empresa se encontra, deve consistir 

na coleta de dados com informações sobre os colaboradores e fatores que 

influenciem os níveis de motivações, e ajudar a fazer uma base sólida para outras 

soluções como identificação dos problemas, utilização dos meios de comunicação e 

como são aproveitados os conhecimentos desses colaboradores. 

RESULTADOS 

A pesquisa de clima organizacional permite uma ampla análise que possibilita 

o acompanhamento e o monitoramento da satisfação e do comprometimento dos 

colaboradores em relação à organização. Para entender a dinâmica da empresa em 

questão, realizou-se uma pesquisa de clima interna no intuito de perceber quais 

aspectos organizacionais são considerados vulneráveis e que possam demonstrar 

necessidade de mudanças. 

Foram entregues 75 questionários nas quatro unidades da rede alimentícia, 

com 13 questões objetivas e três questões em aberto, que visam compreender a 

satisfação dos colabores em relação a questões do ambiente de trabalho, como por 

exemplo, relacionamento, salário, estresse e outros.  Os questionários foram 

avaliados e a apresentação dos dados se deu de forma estatística por meio de 

gráficos e descrições, apontando inclusive as principais e mais importantes 

sugestões dadas pelos colaboradores.   

Em relação ao gênero, três funcionários não responderam a essa questão. 

Dentre os 72 que responderam, 63% fazem parte do grupo do gênero feminino e 

38% fazem parte do gênero masculino. Assim sendo, a maioria dos funcionários são 

do gênero feminino, como demonstra o gráfico a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1 – Divisão por gênero 

 
          Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

 Em relação à idade dos funcionários, pôde-se observar nos questionários que 

a idade mínima é de 18 anos e a idade máxima é de 55 anos; sendo que a média da 

idade é de 30 anos. Em relação à forma em que o indivíduo avalia a sua saúde e 

qualidade de vida, 32% afirmaram ser muito boa, 53% afirmaram ser boa e 15% 

afirmou ser regular. Vale salientar que nenhum sujeito escolheu as alterativas “ruim” 

e “muito ruim”, como demonstra o gráfico abaixo.  

Gráfico 2 – Como você avalia sua qualidade de vida 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                           Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

 

 Através da pesquisa de clima foi possível avaliar que 16% dos colaboradores 

são fumantes e 7% hipertensos, conforme apresentado abaixo, no Gráfico 3. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 3 – Vício e/ou enfermidade 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

No requisito ao conhecimento e identificação com a missão, visão e valores 

da empresa em que trabalham, observou-se que 51% dos colaboradores concordam 

plenamente com os valores da empresa, enquanto que 1% dos pesquisados 

discorda totalmente. 39% concordam parcialmente, 7% se posicionou indiferente em 

relação ao tema e 1% discorda parcialmente. Vale salientar que um colaborador não 

respondeu ao tema. O gráfico abaixo mostra tais resultados. 

Gráfico 4 – Missão, Visão e Valores.

 
        Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

Quanto à avaliação do salário em relação às funções desempenhadas, 15% 

dos colaboradores consideraram seu salário muito bom, 64% o consideraram bom, 

20% o classificaram como regular e 1% considerou seu salário ruim; conforme 

demonstra o gráfico 5. 

 
 
 
 
 



 
 
Gráfico 5 – Salário 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

Quanto ao relacionamento entre colegas e a supervisão dentro do ambiente 

de trabalho, 44% dos colaboradores o consideram como sempre sendo um 

relacionamento tranquilo e amistoso, 43% consideram que isto ocorre na maioria 

das vezes e 11% considera que isto ocorre às vezes. Já 3% dos colaboradores 

consideram que raramente esse relacionamento é tranquilo. O gráfico abaixo mostra 

tais resultados: 

Gráfico 6 – Clima de Relacionamento 

 
       Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

No item estresse, pode-se observar que em 7% dos colaboradores, a função 

que este desempenha sempre lhe causa estresse; enquanto em 15% nunca lhe 

causa estresse. 35% dos colaboradores afirmaram raramente se sentir estressados 

devido às suas funções, 33% se sentem estressados às vezes e 11% na maioria das 

vezes. O gráfico 7 apresenta esses resultados. 

 



 
Gráfico 7 - Estresse 

 
    Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

No quesito de satisfação, 44% dos colaboradores se demostraram muito 

satisfeitos em relação a sua capacidade de desempenhar as atividades do dia-a-dia, 

42% se mostrou satisfeito, 14% optou por uma classificação regular. Vale salientar 

que dois colaboradores não responderam a essa questão e nenhum colaborador se 

mostrou insatisfeito e muito insatisfeito, conforme o gráfico 8. 

Gráfico 8 – Atividades do dia-a-dia 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

No item de agentes de risco, este foi dividido em agentes físicos, químicos, 

ergonômicos, mecânicos, biológicos e organizacionais. Na subárea de agentes 

físicos, 75% dos colaboradores diz não prejudicar sua saúde, 14% apenas o 

incomoda e 11% prejudica um pouco. Nenhum colaborador diz prejudicar ou 

prejudicar muito sua saúde. Na subárea de agentes químicos, 68% dos 

colaboradores diz não prejudicar sua saúde, 18% apenas incomoda, 13% prejudica 

um pouco, 1% prejudica e 0% prejudica muito a sua saúde. 



Quanto aos agentes ergonômicos, 77% dos colaboradores diz não prejudicar 

sua saúde, 6% apenas incomoda, 14% considera que prejudica um pouco, 3% 

considera que prejudica sua saúde e nenhum colaborador considera que prejudica 

muito a sua saúde. Em relação aos agentes mecânicos, 86% consideram não 

prejudicar sua saúde, 6% apenas incomodam, 6% prejudica um pouco, 1% prejudica 

e 1% prejudica muito a sua saúde. Quanto aos agentes biológicos, 90% diz não 

prejudicar sua saúde, 1% diz apenas incomodar, 7% diz prejudicar um pouco, 0% 

prejudica e 1% prejudica muito a sua saúde. E por último, nos agentes 

organizacionais, 80% dos colaboradores diz não prejudicar sua saúde, 9% apenas 

incomodam, 7% prejudica um pouco, 1% prejudica e 3% diz prejudicar muito a sua 

saúde.  

Além disso, foi solicitado aos funcionários das quatro lojas que dessem 

alguma sugestão de melhoria para seu ambiente de trabalho, relacionada a 

estrutura, relacionamento interpessoal entre a equipe, supervisão, processos e 

inovações. Diante disso, foi feito um levantamento das principais e mais frequentes 

sugestões, que foram transcritas abaixo: 

 “A estrutura pode melhorar. Com relação a relacionamento está tudo ótimo 

em todas as fases. Quanto a processos e inovações poderia melhorar para os 

funcionários, trabalhar mais satisfeito e alegre com mais benefícios. Acho que 

vocês só têm a ganhar; funcionário satisfeito, trabalho garantido e de qualidade.” 

 “Mais benefícios para os funcionários. Alguns minutos de horário de pausa, 

pois ficamos muitas horas sem comer e de pé.” 

 “Melhorar o uniforme. Ter mais benefícios (vale refeição, alimentação, cesta 

básica). Ter um horário reserva para um café ou lanche para os funcionários.” 

 “Rampa para cadeirantes para facilitar o acesso dos mesmos. Mais benefícios 

aos funcionários gratuitamente, por exemplo, plano odontológico, médico e cesta 

básica.” 

 “O calor no piso superior é muito intenso, fechar o salão para que o ar 

funcione de verdade (isolamento).” 

 “Minha sugestão para a empresa em meu local de trabalho seria para 

melhorias nos equipamentos tipo: chapas, cubas e rampas.” 

 “Poderíamos ter o direito de comer um lanche pelo menos vez na semana? 

Talvez no domingo que não temos feijão?” 



 “Poderia ter um armário apenas para a cozinha para guardar produtos de 

limpeza, vassouras e outros, assim facilitaria na hora da limpeza.” 

 “Acho que o pessoal da cozinha passa muito tempo em pé, uma banqueta 

para revezamento ajudaria. Cadeiras do atendimento estão sempre quebrando, de 

repente trocar por novas resolva.” 

 “Há muito desperdício indireto tanto na unidade do centro quanto Suzano. 

Tem um padrão de produtos, mas não a de procedimentos e gerenciamento igual 

para todas as unidades.” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir mediante a coleta de dados através do questionário de 

pesquisa de clima realizado na empresa de ramo alimentício localizada na região no 

Alto Tietê, que segundo os participantes, a maioria encontra-se satisfeito em relação 

às atividades desempenhadas no ambiente de trabalho e consideram que ganham 

um bom salário, além de que a comunicação e o relacionamento entre os 

funcionários são tranquilas e amistosas. Dentre os mesmos 16% dos são fumantes, 

e o maior número de colaboradores é do gênero feminino.  

 Além disso, sugere-se maior acessibilidade em reação a estrutura da loja para 

pessoas com necessidades especiais físicas. E quanto aos empregados, sugere-se 

que os gestores se atentem para as reinvindicações da equipe quanto a 

alimentação, melhores benefícios e aos fatores ergonômicos diagnosticados como 

de risco à saúde dos funcionários que atuam na produção das respectivas lojas. 
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