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1. RESUMO 
O presente trabalho expõe a importância da pesquisa de clima 

organizacional, averiguando as circunstâncias em que o colaborador está 

desenvolvendo suas atividades, visando melhorias no ambiente de trabalho, na 

motivação, comportamento, satisfação e na qualidade de vida.  

2. INTRODUÇÃO 
Atualmente, as organizações têm grandes preocupações com o bem estar 

de seus colaboradores, por isso a pesquisa de clima organizacional se tornou mais 

constante. (PACHECO, 2014).  

Por muito tempo, quando falava-se das empresas, valorizava-se muito a 

importância da produtividade. Hoje, não somente é valorizado a qualidade no 

trabalho, mas igualmente valoriza-se os talentos dos colaboradores, ou seja pensa-

se muito que os colaboradores precisam estar satisfeitos, sentir-se que no ambiente 

de trabalho suas funções estão ligadas as suas aptidões e que são valorizados 

como seres humanos. É muito significativo que possam identificar-se no seu 

ambiente de trabalho, porque grande parte na vida é aplicada ao trabalho, e para 

muitos colaboradores o trabalho ainda é uma origem de reconhecimento pessoal 

(GIL, 2001).  

Oliveira (2012), aborda o assunto mostrando a importância sobre a análise 

do clima organizacional para encontrar as deficiências organizacionais e mostrar 

possíveis soluções. As quais facilitaram uma melhor comunicação entre colaborador 

e organização para que possa atingir as metas individuais e institucionais, em 

decorrência disso obtém-se uma melhor execução do ponto de vista de ambos.  

Segundo Chiavenato (2003), clima organizacional expõe de forma vasta toda 

a interferência ambiental em relação a motivação. O clima organizacional é a 

característica ou propriedade do ambiente organizacional que é vivida e 

experimentada pelos colaboradores dentro da organização, e que de forma direta 

pode induzir na sua maneira de agir. O ambiente organizacional traz consigo 

peculiaridades que levam o colaborador a fazer de uma forma melhor incentivando o 

seu desempenho.  

Segundo Gil (2001), o clima organizacional se não for bem trabalhado pode 

ter um efeito dramático sobre os colaboradores que exercem funções no seu dia a 

dia. Podem existir acontecimentos, que a organização tem efeito contrário levando o 

colaborador a ter uma inépcia dentro do seu ambiente de trabalho. Portanto em 



 
 

alguns momentos o clima organizacional, pode ser desfavorável dentro do 

planejamento de trabalho que visa disciplinar os seus colaborares a desenvolver 

uma administração de qualidade. 

3. OBJETIVO 
O objetivo deste artigo é analisar a importância do clima organizacional 

baseando-se nos resultados de uma pesquisa de clima, obtidos dentro de uma 

empresa do ramo moveleiro. 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Para realização deste trabalho será utilizada inicialmente uma Pesquisa 

Bibliográfica, que para Marconi e Lakatos (2005, p. 185), engloba todo o material de 

tema de estudo já publicado, seja em livros, pesquisas, revistas, etc. Seu objetivo é 

colocar o leitor em contato direto com tudo o que foi citado sobre determinado 

assunto. 

A pesquisa abordará a importância do Clima Organizacional, analisando quais 

os fatores que influenciam direta e indiretamente para com os resultados dentro da 

organização. 

O próximo passo será a realização de um estudo de caso em uma empresa 

que atua no segmento moveleiro. O instrumento de coleta será utilizado o 

questionário, que será aplicado para os colaboradores do setor de produção. A 

pesquisa caracteriza-se no método quantitativo, que segundo (Dielh, 2004) utiliza-se 

de técnicas estatísticas, que preza obter resultados com maior convicção, que 

venham evitar distorções na leitura e análise. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Segundo Bispo (2006), os fatores internos que interferem são os que 

nascem dentro da organização, sendo que esses fatores podem atuar diretamente 

para obter uma melhoria e consequentemente melhorar o resultado para a 

organização, os clientes e colaboradores. 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta pela qual é possível 

atender mais de perto as necessidades da empresa e do quadro de funcionários à 

sua disposição, consulta na qual realizada para identificar os fatores de satisfação e 

insatisfação dos diferentes colaboradores da organização. (BERGAMINI; CODA; 

1997, p. 99) 



 
 

O estágio de desenvolvimento tem os seguintes passos a serem realizados: 

um estudo de caso em uma empresa do segmento moveleiro, a elaboração de 

questionário atribuído aos colaboradores do setor de produção, que irá proporcionar 

coleta de dados referente ao clima organizacional. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Com a utilização da pesquisa de clima organizacional, as organizações 

conseguirão detectar falhas existentes ou possíveis problemas que podem vir a 

acontecer, com o objetivo de proporcionar melhorias no ambiente de trabalho para o 

seus colaboradores, tendo em vista motivar e satisfazer os colaboradores a propiciar 

produtos de qualidade. 
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