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RESUMO 

 

 

Palavras-chave: Colaborador; Motivação; Ambiente de trabalho; 

 

O presente trabalho visa demonstrar como o clima organizacional tem efeitos 

positivos no ambiente de trabalho e o desafio de como manter um colaborador 

satisfeito e motivado. Muitas pesquisas foram feitas mediante a essa questão, as 

empresas passam por uma crise real em como conseguir progredir com suas 

organizações tendo seus colaboradores motivados dentro da mesma. Diante dessas 

questões procurou-se analisar a questão do colaborador e sua motivação em 

ambientes organizacionais através de pesquisas e estudos sobre o assunto, o qual 

mostra uma imensa gama de pensamentos de diversos autores sobre o assunto sem 

ter uma conclusão para a obtenção da motivação. Existe ainda muito a se conhecer 

sobre a motivação humana, mas há a convicção de que a motivação do colaborador 

em seu ambiente de trabalho é de grande importância para uma organização ser 

bem sucedida e sobreviver. Tudo pesquisado sobre estratégia motivacional trazem 

grandes benefícios para a organização e para os próprios colaboradores que 

precisam se manter motivados e na constante busca pela auto realização. 

 

  

  



 

 

VIANA, Francielen. Organizational climate and its effects on the satisfaction of 
employees in their work environment: 2017. 27  Trabalho de Conclusão de Curso 
Administração –  Anhanguera Educacional, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate how the organizational climate has positive effects 
on the work environment and the challenge of how to keep a collaborator satisfied 
and motivated. Much research has been done on this issue, companies are going 
through a real crisis in how to be able to progress with their organizations having their 
employees motivated within the same. In view of these issues, we sought to analyze 
the question of the collaborator and his motivation in organizational environments 
through research and studies on the subject, which shows an immense range of 
thoughts of several authors on the subject without having a conclusion to obtain the 
motivation. There is still a lot to know about human motivation, but there is a belief 
that the employee's motivation in their work environment is of great importance for an 
organization to be successful and to survive. Everything researched about 
motivational strategy brings great benefits to the organization and to the employees 
themselves who need to stay motivated and in the constant search for self-
realization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a constante evolução da tecnologia e do conhecimento, muitas 

mudanças vêm acontecendo, pessoas estão tendo cada vez mais oportunidades de 

se especializar e de se aprofundar na sua área de trabalho, empresas estão 

crescendo e assim aumentando o nível de competitividade no mercado. Com esse 

crescimento, as empresas precisam aumentar seu rendimento e se destacar no 

mercado cada vez mais competitivo. Melhorar o clima organizacional no ambiente de 

trabalho é uma das formais mais inteligentes de alcançar todos os objetivos positivos 

para a empresa e assim ter seus colaboradores satisfeitos e motivados.  

O clima organizacional é de grande importância para uma empresa poder 

crescer juntamente com seus colaboradores, por isso, é importante ter pessoas 

qualificadas, satisfeitas e motivadas dentro de uma organização. O clima 

organizacional é o fator primordial para que esse objetivo seja alcançado. 

As empresas dependem de seus colaboradores para mantê-la ativa e 

competitiva no mercado. Então surge a necessidade de tornar as empresas mais 

conscientes e atentas aos seus colaboradores, e assim, nos deparamos então com 

uma questão a ser pesquisada: Como manter colaboradores satisfeitos e motivados 

em seu ambiente de trabalho?  

Iremos demonstrar na literatura como o clima organizacional tem efeitos na 

satisfação dos colaboradores dentro do seu ambiente de trabalho e como isso pode 

refletir em toda organização de maneira positiva.  

 Iremos demonstrar na literatura a importância do clima organizacional em 

uma organização, quais são os fatores geradores de motivação e satisfação dos 

colaboradores na empresa e demonstrar na literatura estratégias que as empresas 

devem tomar para obter a motivação e a satisfação dos colaboradores. 
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1 CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA IMPORTANCIA  

 

O clima organizacional é de grande importância para uma organização 

crescer e desenvolver, ele corresponde a percepção de seus colaboradores em seu 

ambiente de trabalho e também podendo refletir nos clientes, fornecedores e em 

quem mais tiver contato com a organização, tudo dependera de como o clima 

organizacional está sendo visto e avaliado. 

O clima organizacional reflete o modo como as pessoas interagem entre si, 

com os clientes e fornecedores, o clima organizacional pode ser agradável ou 

desagradável. (CHIAVENATO, 1999). Essa percepção esta ligada a estados de 

satisfação ou insatisfação dos colaboradores, repercutindo diretamente na produção 

e no desenvolvimento da empresa. 

De acordo com Bowditch e Buono (1992), clima organizacional é uma medida 

de até que ponto as expectativas das pessoas, sobre como deveria se trabalhar 

numa organização estão sendo cumpridas. Deste modo, a cultura se ocupa da 

natureza das crenças e expectativas sobre o clima organizacional, ao passo que o 

clima é um indicador que informa se essas crenças e expectativas estão sendo 

realizadas. 

Para Alves (1997), o clima está associado a um estado da empresa, em um 

dado instante.  Ele diz respeito a qualidade da integração interna e está vinculado a 

um episodio ou situação momentânea, que dá sustentação aos sentimentos por que 

passam indivíduos e grupos suas interações uns com os outros, como clima de 

confiança, de tensão e de conflito de desconcentração. 

A organização é um organismo vivo, ela precisa de pessoas para que a 

mesma funcione e se desenvolva, e avaliar o clima organizacional de uma empresa 

é de grande importância para que esse desenvolvimento e crescimento sejam 

obtidos. Avaliar o clima é saber coletivamente de seus colaboradores quais são seus 

sentimentos, pensamentos, satisfações sobre a empresa que trabalham, a pesquisa 

de clima organizacional é um conjunto de valores e comportamentos que existem 

dentro de uma organização, que descreve o grau de satisfação das pessoas no 

trabalho (LUZ 1996). 
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1.1 A IMPORTANCIA DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA A 

ORGANIZAÇÃO 

 

Em 1968 a pesquisa de clima organizacional foi elaborada e desenvolvida por 

Litwin e Stinger, que tem como objetivo analisar o nível de motivação do 

colaboradores, a pesquisa verifica através de analises estatísticas o estado a qual a 

organização se encontra. 

O modelo de Litwin e Stinger (1968) utiliza um questionário que se baseia em 

nove fatores/ indicadores, que são eles, estrutura, responsabilidade, desafio, 

recompensa, relacionamento, cooperação, conflito, identidade e padrões.  

Estrutura: Sentimento dos colaboradores sobre o seu trabalho, como regras 

regulamentos, procedimentos e demais limitações no desenvolvimento de seu 

trabalho. 

Responsabilidade: Sentimento de autonomia do colaborador para tomadas de 

decisão dentro da organização sem a dependência para desenvolver suas funções. 

Desafio: Sentimento de risco do colaborador nas  tomadas de decisões e no 

desempenho das funções. 

Recompensa: Sentimento de ser reconhecido e recompensado por um 

trabalho bem executado, tendo ênfase em incentivos positivos e não apenas em 

punições. 

Relacionamento: Sentimento de irmandade geral e de ajuda mutua. 

Cooperação: Ajuda mutua, apoio vindo de gestores e subordinados. 

Conflito: Sentimento de que a organização não teme opiniões relevantes de 

seus colaboradores e a forma a qual resolve os problemas. 

Identidade: Sentimento de pertencer a organização, como alguém valioso e 

muito importante para a mesma. 

Padrões: Grau que a organização enfatiza as normas e os processos. 

Litwin e Stringer (1968) utilizaram esse estudo e realizaram experiências em 

três diferentes organizações, os resultados demonstraram que cada uma das 

organizações obtiveram resultados bem distintos em termos de satisfação e 

desempenho no ambiente de trabalho. Souza (1977, 1978, 1980,1982, 1983) utilizou 

adaptações do modelo de Litwin e Stringer em diversos trabalhos de empresas 

privadas e órgãos públicos. 
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Outro modelo importante a ser citado é o de Kolb (KOLB et al., 1986) utiliza 

uma escala de sete fatores que são: Conformismo, clareza organizacional, calor e  

apoio, liderança e também responsabilidade, padrões e recompensas visto no 

modelo de Litwin e Stringer. 

 

 A pesquisa de clima organizacional ajuda a organização a analisar todos os 

dados positivos e negativos que existem. 

  De acordo com Mello (2003), a pesquisa de clima organizacional é o meio 

mais eficaz de entender o que os colaboradores querem o que esperam e por que 

continuam na empresa. É um instrumento que, se bem aplicado, possibilita um 

diagnóstico preciso e o mapeamento da satisfação, fidelidade e compromisso das 

pessoas que trabalham na empresa.  

 Segundo Kahale (2003, p.2), está atitude da empresa, de fazer a pesquisa de 

clima, eleva bastante o índice de motivação dos funcionários. Sentem-se 

participando, sentem-se ouvidos e respeitados em suas opiniões. A crença na 

empresa se eleva sensivelmente. 

Podemos observar a importância do comportamento organizacional dentro de 

uma organização, um clima organizacional favorável ajuda tanto o colaborador como 

a organização a crescer e se desenvolver, a pesquisa organizacional influencia 

diretamente nesse crescimento e desenvolvimento, o contato psicológico entre 

colaborador e empregador deve ser cada vez mais fortalecido e desenvolvido para 

uma harmonia e melhoria no ambiente da organização. Quando o clima 

organizacional é bom e positivo é visto claramente o entusiasmo, maior participação 

na organização e uma satisfação de estar na organização e trabalhando para a 

mesma, em um clima ruim ocorrem desinteresses para realizar as funções, 

resistência a ordens e falha na comunicação. 

Existem alguns indicadores de clima que são:  

- Greves 

- Qualidade e eficácia dos trabalhos realizados  

- participação nos eventos da empresa 

- a integração na empresa 

- Comunicação 

- Salario 
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- Progresso profissional 

- Relacionamento interpessoal 

- Disciplina 

- Processos decisórios 

- Integração entre os departamentos 

A pesquisa muda o ambiente, e quando bem realizada tem grandes efeitos, o 

clima organizacional é fundamental. 

Clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente 

organizacional, que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e 

influencia o seu comportamento. Litwin (apoud CHIAVENATO,1979,p.98) 

Champion (1993 apoud LUZ, 2003) define que clima organizacional como 

sendo as impressões gerais ou percepções dos empregados em relação ao seu 

ambiente de trabalho, embora nem todos os indivíduos tenham a mesma opinião, 

pois não tem a mesma percepção. O clima organizacional reflete o comportamento 

organizacional são atributos específicos de uma organização, seus valores afetam a 

maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho.  
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2 OS FATORES QUE GERAM MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO PARA O 

COLABORADOR  

Para o colaborador somar com a empresa ele precisa estar motivado e 

satisfeito de seu trabalho, assim se dedicara mais e estará mais disposto a somar 

com a empresa. A principio o motivação do homem era pela simples questão da 

sobrevivência, com a evolução da sociedade e do homem a motivação começou a 

agregar mais valor, ficando mais complexa. “Com o passar do tempo, a motivação 

adquiriu diferentes interpretações, sem que nenhuma delas possa ser considerada 

como errada, ou destrua os argumentos da outra” (BERGAMINI, 2008, p. 42). 

O ser humano e as relações humanas são algo bem complexo e para 

compreendê-los é necessário compreender o que é a motivação. Para Chiavenato 

(1999) a motivação pode ser considerada como o desejo que as pessoas tem de 

obter algo, como status ou poder, ou também, pode ser receio das situações que 

tornam a sua autoestima baixa, como rejeição, por exemplo.  

Para Vergara (2007), a motivação esta relacionada a uma força, que 

impulsiona o individuo em direção a alguma coisa.  

Para Dubrin (apud BERGAMINI, 2008), a motivação é uma das mais 

poderosas forças, na medida em que as pessoas se esforçam para atingir uma meta 

que trará satisfação de suas necessidades. Para ele o auto interesse representa 

uma “força motriz”. 

 

Para Chiavenato (1982 p. 418) “a complexidade da motivação humana é 

brilhantemente ilustrada e compreendida através da Pirâmide de Maslow na 

chamada Hierarquia das Necessidades.”. Maslow, em uma pirâmide de 

cinco partes, consegue ilustrar o tamanho da importância que se da para 

cada necessidade, conforme os níveis vão sendo ultrapassados. Abraham 

Maslow, psicólogo e consultor norte-americano em psicologia, estudioso no 

campo das motivações, fundamentou uma teoria pela qual as necessidades 

humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de 

importância e influencias. Essa hierarquia de necessidades é representada 

e visualizada em uma pirâmide, cuja base está no patamar das 

necessidades mais baixas e no topo da pirâmide está as mais elevadas. 

 

As primeiras pesquisas feitas sobre o tema motivação tiveram início na 

década de 50 através de Abraham Maslow, que desenvolveu uma teoria direcionada 
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às necessidades humanas, que para ele estavam organizadas hierarquicamente 

como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1- A Figura Pirâmide das Necessidades Humanas Básicas Fonte: MASLOW, 2000, p.105  

 

Para Maslow, satisfazer estas necessidades motivaria o indivíduo, sendo que estão 

divididas em duas etapas: as necessidades primárias e as necessidades 

secundárias (apud VERGARA, 2000, p. 44). 

         As primárias são as necessidades do corpo (fisiológicas) ou de segurança. 

Necessidades do corpo são aquelas sem as quais o indivíduo não sobreviveria, 

como a fome, o sono, a sede, as necessidades do corpo já nascem com o individuo, 

as outras mostradas acima se adquire com o tempo. As de segurança são as de 

proteção contra alguma ameaça real ou, até mesmo, imaginária, como o salário, 

casa, emprego. As secundárias são as sociais, a estima e auto-realização. A 

necessidade de permanecer em um grupo, ser reconhecido, ter prestígio.  

         Maslow (1943, apud CHIAVENATO, 1998) vê o ser humano como 

eternamente insatisfeito e possuidor de uma serie de necessidades, que se 

relacionam entre si por uma escala hierárquica na qual a necessidade deve estar 

razoavelmente satisfeita, antes que outra se manifeste prioritária. Nesta hierarquia 

busca se primeiramente satisfizer as necessidades primarias, neste caso, 

fisiológicas, fundamentais a existência e, de segurança, anteriormente as 

necessidades subsequentes.  

           Outra teoria que podemos citar é a de Frederick Herzberg, influenciado por 

Maslow desenvolveu a teoria de dois fatores para explicar o comportamento dos 
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colaboradores em seu ambiente de trabalho, conhecido como teoria Motivação-

Higiene. Segundo ele dois fatores orientam o comportamento das pessoas: os 

fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos esta relacionado 

com o ambiente que cerca o individuo, eles envolvem as condições físicas do 

trabalho, o salário, benefícios sociais, e etc., mas isolados não gera motivação são 

apenas como forma preventiva de evitar a insatisfação e manter o ambiente em 

equilíbrio. Para Frederick Herzberg, o posto de satisfação não é insatisfação, mas 

nenhuma satisfação. 

Os fatores motivacionais referem-se ao cargo e o seu conteúdo, tarefas 

realizadas, inclui a liberdade de decidir como executar o trabalho, o uso de 

habilidades pessoais, responsabilidade total pelo trabalho e entre outros, são 

chamados de fatores de satisfação. A presença produz satisfação, enquanto a 

ausência não produz satisfação. 

Fatores que levam a satisfação: Crescimento, desenvolvimento, 

responsabilidade, reconhecimento e realização. 

Fatores que levam a insatisfação: Condições do ambiente de trabalho, salario, 

relacionamento com outros funcionários, segurança e politica da empresa. 

Frederick Herzberg ao final do seu estudo concluiu que a satisfação dos 

colaboradores estava relacionada ao seu trabalho, as responsabilidades e 

promoções. Concluiu-se que as satisfações não tinham nada a ver com as 

insatisfações e que as insatisfações dos colaboradores são puramente ambientais, 

que não dizem respeito às tarefas desempenhadas, são relacionados às condições 

do ambiente de trabalho, salario e etc. 

A motivação e a satisfação é algo que fara o colaborador e a empresa 

crescerem juntos, é importantes a presença delas, conhecer e entender os 

colaboradores são um papel importante para o alcance das mesmas. 
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3 O PAPEL DO LIDER  NA MOTIVAÇÃO 

O conceito de líder no dicionário Aurélio é descrito como: Indivíduo que 

chefia, comanda e/ou orienta, em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias; 

guia, chefe ou condutor que representa um grupo, uma corrente de opinião, etc. 

Bergamini classifica de forma mais abrangente que "Liderar é, antes de mais 

nada, ser capaz de administrar o sentido que as pessoas dão àquilo que estão 

fazendo", acrescentando que "essa administração do sentido implica o 

conhecimento e domínio das características da cultura da organização, ao mesmo 

tempo em que liderar exige também o conhecimento do sentido que cada um dá à 

atividade que desempenha", para finalizar reconhecendo que "no cruzamento 

dessas duas fontes de significado é que o líder se tem proposto, cada vez de forma 

mais clara, como elemento-chave dentro das organizações"(Bergamini, 1994: 22). 

 Os lideres devem proporcionar um ambiente de trabalho agradável, 

motivador, no desenvolvimento pessoal e nas suas habilidades, pois o ambiente de 

trabalho influencia muito na motivação. A liderança dentro das organizações 

influencia no comportamento dos colaboradores, o líder  tem  como  

responsabilidade ajudar  a  proporcionar  essa  sensação,  sendo benéfica tanto 

para o colaborador como para ele. 

A motivação varia de individuo para individuo, por isso é tão complexo, e é 

importante as organizações e lideres se permitirem ao conhecimento de seus 

colaboradores e ao atendimento dos seus interesses. 

Segundo Chiavenato (1999, p. 96), “o líder capaz de reduzir as incertezas do 

trabalho é tido como um motivador porque aumenta a expectativa dos subordinados 

de que seus esforços levarão às recompensas procuradas”.  

Isto traz ao líder uma autoconfiança junto à empresa tornando um clima mais 

agradável e de entrosamento entre empregado e empregador, e assim cada vez 

mais estarão construindo uma liderança eficaz, trazendo também satisfação ao 

empregado para desenvolver melhor seus trabalhos. 

Encontrar um significado no trabalho motiva a pessoa a crescer junto com a 

empresa, compatibilizando seus interesses aos objetivos empresariais (VERGARA, 

2000, p. 66). 
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Como citado acima, a motivação varia de individuo para individuo, e no meio 

dessa complexidade, algumas teorias surgiram baseadas em estudo de 

comportamento do lider. 

Podemos citar a teoria das trocas, essa teoria baseia-se na troca de favores e 

benefícios que ocorrem entre os lideres e os colaboradores, Proposta por Hollander, 

em 1964. 

Os benefícios esperados não se limitam às compensações materiais. 

Benefício psicológico, como aprovação, respeito, estima e afeições também são 

buscadas. O engajamento em trocas sociais acontece, na medida em que se espera 

reciprocidade e equidade na troca. "Como fica evidente, a interação de cada um dos 

envolvidos leva em conta o outro, de maneira consciente, quando espera que ele se 

comporte de certa maneira" (Bergamini, 1994: 48). 

Outra teoria é a Teoria caminho-objetivo, a tarefa do líder nessa teoria é 

observar e identificar a função do ambiente e selecionar os comportamentos que 

assegurarão que os colaboradores estejam motivados ao máximo no sentido dos 

objetivos organizacionais, segundo Smith, P. B. & Peterson, M. F.(1989) 

Essas foram duas teorias citadas, mas não existiu apenas essas, cada teoria 

apresentada acima não pode ser obtida como resposta definitiva de solução de 

problema, ou solução para a motivação, o mundo esta mudando e se modernizando, 

não se pode mais definir a motivação apenas pelas necessidades básicas como  

citado sobre a teoria de Maslow.   

Apesar das dificuldades que as organizações têm enfrentado com as pessoas 

elas não podem abrir mão desse desafio de atrair e mantê-las desempenhando suas 

atividades com eficácia e satisfação, além do desafio de buscar o potencial produtivo 

e criativo existente no interior de cada um transformando-o em comportamento 

natural, espontâneo e produtivo (BERGAMINI, 2008). 

Pessoas são indivíduos com necessidades e satisfazer essas necessidades e 

atingir a motivação das mesmas tem sido cada vez mais difícil, Murrel (1977) afirma 

que existem três tipos de áreas importantes a ser consideradas quando se estuda a 

motivação e a satisfação no trabalho, que seria, a área social, a organizacional e a 

financeira. É como se as três fossem um tripé, uma não se sustenta sem a outra. O 

social é o reconhecimento de que a empresa é uma comunidade social aonde 

pessoas vão trabalhar para fazer parte dela e não para apenas ganhar dinheiro. O 
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organizacional é a participação do  trabalhador, o enriquecimento do seu serviço e 

etc. O financeiro é o que cabe a cada um de acordo com o seu valor para a 

empresa. Para Murrel (1977), O problema que se observa ao longo da historia é que 

em algum momento a atenção foi concentrada em apenas uma dessas áreas 

havendo um total desiquilíbrio. A motivação depende que essas três áreas estejam 

fortes. 

O que podemos observar é que o fracasso da maioria das empresas para 

alguns autores não esta na falta de conhecimento técnico, mas na maneira como os 

lideres lidam com as pessoas.  

Só mais recentemente que as empresas têm percebido que elas, mais do que 

os empregados, são afetadas pela falta de motivação, pois têm objetivos 

quantitativos e qualitativos a serem atingidos que podem ser prejudicados pela falta 

de motivação de seus empregados. As pessoas desmotivadas custam caro à 

organização (BERGAMINI, 2008). 

Apesar da complexidade de cada individuo, por ser único e cada um ter sua 

personalidade, o papel do lider na motivação é imprescindível para a obtenção de 

um bom ambiente de trabalho e para a evolução da empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar a importância do clima organizacional para uma 

empresa, e todo o seu campo de pesquisa e teoria para a obtenção positiva da 

satisfação e da motivação do colaborador no ambiente de trabalho. Observou-se 

também por meio de pesquisas e teorias as questões em que o colaborador se sente 

motivado e satisfeito dentro de uma organização e o papel do líder no alcance dessa 

motivação. 

Muitas pesquisas foram realizadas e teorias propostas, mostrando a 

complexidade desse território que é o comportamento humano e como atingir essa 

motivação. Ficou claro nessa pesquisa que o colaborador motivado e satisfeito 

produz mais e melhor e a motivação exerce total influencia sobre a empresa e seus 

resultados.  

Apesar de todos os estudos feitos nessa área, nenhum consegue dar a 

formula exata, cada autor levanta uma ideia do que motiva, mas nenhum foi 

determinante para a conclusão, Todas as teorias e pesquisas juntas formam um 

grande campo de conhecimento, informando e esclarecendo sobre o assunto. Nessa 

pesquisa foi  claramente foi observado o que não motiva. há muito o que pesquisar 

nesse campo, não existe formula exata para resolver os problemas da motivação, 

pois cada individuo possui suas características, sua personalidade, sua história, sua 

cultura e não existe meios de moldar o comportamento humano a algo definido e 

estabelecido. A motivação é manifestada por diferentes momentos na vida de uma 

pessoa, em diversos níveis de importância a cada momento de vida variando de 

pessoa para pessoa, as pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas 

razões. Ficou claro que a motivação e a satisfação dos colaboradores em um 

ambiente de trabalho não depende apenas de fatores externos mas da própria 

pessoa e dos seus motivos pessoais.  Foi observado com esse trabalho a 

importância das organizações conhecerem seus colaboradores e se abrirem a novos 

conceitos, proporcionando um ambiente de trabalho saudável e com maior qualidade 

de vida para seus colaboradores, fazendo com que objetivos pessoais e 

organizacionais caminhem juntos e que assim seja alcançado a satisfação. 
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