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1. RESUMO 

O clima em conceito geral, engloba toda a movimentação, métodos, desempenho 

e meios de avaliação de uma empresa, com a principal meta de atingir o mercado 

atendendo suas necessidades. 

 O estudo aborda a importância do clima organizacional nas empresas, como 

mensurá-lo e identificar quais fatores o afeta diretamente, já que o mesmo é 

indispensável, pois está ligado a qualidade de vida dos colaboradores, isso pode 

influenciar nos comportamentos e atitudes dos mesmos. 

Afim de elevar o clima, propondo resultados e promovendo a satisfação por meio 

de uma pesquisa de campo que será realizado na empresa X no setor industrial na cidade 

de Estrela D’Oeste (SP). Será analisado no setor, fatores que estão influenciando o clima 

organizacional, afim de encontrar o método adequado para tomada de decisão. 

Diante de um mercado em desenvolvimento rápido e globalizado, percebe-se que 

o mercado é exigente em questão de moldar os colaboradores de uma empresa, existem 

regras e leis adequadas além de análise histórica da empresa estudada. Contudo se 

avalia o clima interno e externo dos colaboradores, a cultura, motivação, estresse e 

liderança comunicativa entre ambos. 

2. INTRODUÇÃO 

O clima organizacional está relacionado as estruturas de vários tipos de 

empresas, meios tecnológicos utilizados, missão, visão e valores, objetivos alcançados 

pelos colaboradores, normas internas, além de culturas e crenças que são aceitáveis. O 

clima, precisa ser avaliado e observado continuamente, e para obter uma mudança na 

empresa é preciso adaptar-se e ser flexível no mercado, ter um conjunto de valores 

consistente, integração dos colaboradores, visão e objetivos claros analisando o 

ambiente em geral. (CHIAVENATO, 2002). 

O clima em uma empresa é o resultado de uma análise da satisfação ou 

insatisfação dos colaboradores internos em prol de ambientes físico ou psicológico. 

(BERGAMINI E CODA,1997). Assim, pode ser definido como conjunto de valores éticos, 

atitudes comportamentais existentes em uma empresa, que analisa e verifica 

constantemente o trabalho diário. (LUZ,1996). 



Torna-se necessário em um ambiente em que se avalia um indivíduo 

diretamente, induzidos a cooperar e estar dispostos a execução de tarefas dentro da 

empresa, afim de identificar o que o motiva, beneficiando ambas partes. (CHIAVENATO, 

1994). 

Contudo, o clima organizacional se define ao tipo de cada organização, diante de 

seus colaborados internos e externos, visando atingir suas metas com qualidade e 

eficácia em um ambiente diversificado, gerando a satisfação e bem-estar social sendo 

em aspectos formais ou informais e beneficiando ambas as partes atendendo suas 

necessidades. (CHIAVENATO, 2012). 

3. OBJETIVO 

O objetivo do estudo é identificar o grau de satisfação e motivação dos 

colaboradores, os pontos positivos e negativos da organização, para poder criar uma 

base de informações confiável e assim poder orientar e aplicar os planos de ação para a 

melhoria do clima organizacional e, consequentemente, da produtividade. Além de 

analisar o clima organizacional da empresa, os possíveis problemas que causam grande 

rotatividade e alto índice de absenteísmo. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste estudo cientifico, será realizado inicialmente com 

pesquisas bibliográficas, coletando informações de natureza exploratória através de 

fontes primárias, relacionados ao clima organizacional, sua cultura e dentre eles o 

comportamento dos colaboradores.  

Consequentemente ocorrerá o desenvolvido a pesquisa de campo em uma 

empresa X, localizado na cidade de Estrela d’Oeste, embasado uma pesquisa de coleta 

de dados que utilizara os seguintes instrumentos: elaboração do questionário de 

avaliação dentre o setor de estudo, juntamente com os colaboradores da empresa; 

Questionário contendo perguntas qualitativa e quantitativa, onde os resultados serão 

avaliados e analisados pelos fundadores do trabalho. 



5. DESENVOVIMENTO  

O desenvolvimento do trabalho, acontecerá de acordo o os resultados já obtidos 

pela coleta de dados de estudos bibliográficos e análise dos questionários juntamente a 

empresa X e autores do trabalho. Analisando o comportamento e o ambiente de trabalho 

do setor a ser avaliado na empresa, com intuito de identificar veridicamente conforme as 

normas e leis municipais da conceituada empresa, induzindo uma tomada de decisão. 

Portando, será imposta melhoras e adequações dentre os problemas 

encontrados e disponibilização dos resultados para obtenção da satisfação, mantendo a 

credibilidade e ética que manda a empresa.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Utilizando como base um levantamento bibliográfico sobre o clima organizacional 

e sua influência no dia a dia das empresas, pretende-se desenvolver um levantamento 

de informações utilizando como instrumento de pesquisa o questionário com perguntas 

abertas e fechadas no setor estudado afim de medir o clima e diagnosticar o que está o 

afetando.   
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