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somos pérolas únicas no teatro da vida e entender 

que não existem pessoas de sucesso ou pessoas 

fracassadas. O que existem são pessoas que lutam 
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Pereira, Pedro Paulo Dumas. A Influência do Clima Organizacional no Desempenho 
das Empresas. 2019. 33. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Administração) – Faculdade Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho visa abordar sobre a influência do clima organizacional no 
desempenho das empresas, adotando as boas práticas e melhorando assim a 
tomada de decisão dentro da empresa, tornando-a mais eficiente. A intenção deste 
trabalho é salientar como a pesquisa de clima e a adoção dessas boas práticas, 
ajudam a mitigar conflitos que são inerentes a qualquer empresa. E mostrar que 
empresas que prezam pela qualidade de um trabalho gerador de resultados buscam 
inovação, buscam investimento na organização como um todo, e a adoção de 
métodos como a pesquisa de clima que só têm a somar para o crescimento de 
ambos os envolvidos na organização. A metodologia desse trabalho é uma pesquisa 
bibliográfica descritiva, baseadas em livros e sites que buscam abordar e discutir de 
forma qualitativa a Influência do Clima Organizacional no desempenho das 
empresas. Os livros e artigos pesquisados foram produzidos no período 
compreendido entre o ano de 2010 até o momento e tem como principais autores: 
Idalberto Chiavenato, Patrícia Ítala Ferreira e Ugo Franco Barbieri. 
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Pereira, Pedro Paulo Dumas. The Influence of the Organizational Climate on the 
Performance of Companies. 2019. 33. Course Completion Work (Graduation in 
Administration) - Faculdade Anhanguera, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

This paper aims to address the influence of organizational climate on company 
performance, adopting good practices and improving decision making within the 
company, making it more efficient. The intention of this work is to highlight how 
climate research and the adoption of these good practices help to mitigate conflicts 
that are inherent to any company. And show that companies that value the quality of 
a work that generates results seek innovation, seek investment in the organization as 
a whole, and the adoption of methods such as climate research that only have to add 
to the growth of both involved in the organization. The methodology of this work is a 
descriptive bibliographical research, based on books and websites that seek to 
approach and discuss in a qualitative way the Influence of the Organizational Climate 
on the performance of the companies. The books and articles researched were 
produced between the year 2010 to date and have as main authors: Idalberto 
Chiavenato, Patrícia Ítala Ferreira and Ugo Franco Barbieri 
 
Key-words: Motivation; Climate; Culture; Research of Climate, Behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A falta de métodos eficazes para a análise de clima organizacional nas 

empresas gera impacto devastador causando o desfalecimento geral da 

organização. O que implica em um clima ruim entre os funcionários, e os gestores 

em geral. Deste modo, o clima refere-se a sentimentos internos de uma organização 

que leva a provocação de diferentes espécies de motivação nos funcionários, 

gerando influência no comportamento e na qualidade do ambiente organizacional. 

Esta pesquisa foi realizada devido à necessidade das práticas de treinamento 

e de pesquisa de clima dentro das empresas, e tem como foco equilibrar e melhorar 

o clima entre os funcionários e gestores dentro da empresa e aperfeiçoar o seu 

desempenho, facilitando o desenvolvimento dos trabalhos, das relações sociais e 

dos objetivos para a empresa e o colaborador, agregando valor social e humano. 

O problema desta pesquisa consistiu em responder a seguinte questão: Como 

o clima organizacional influencia no desempenho dos funcionários e gera a falta de 

satisfação dentro do trabalho? Existe uma série de variáveis que afetam positiva ou 

negativamente a conduta das pessoas, bem como o clima no ambiente. Daí a 

necessidade de mudar o quadro e fazer com que as empresas fiquem mais atentas 

aos seus funcionários. 

O objetivo geral deste estudo teve como proposta discutir de que forma a 

influência do clima organizacional impacta no desempenho das empresas, 

apresentando a relação do colaborador com a organização e como essa relação 

pode aumentar o nível de satisfação do colaborador. E possui como objetivos 

específicos conceituar o clima organizacional; explicar como a pesquisa de clima 

pode auxiliar as organizações a identificar fatores que prejudicam a satisfação de 

seus colaboradores e descrever os benefícios da pesquisa de clima para o melhor 

desempenho das empresas. 

A metodologia deste trabalho é uma pesquisa bibliográfica descritiva, 

baseada em livros e sites que buscam abordar e discutir de forma qualitativa a 

influência do clima organizacional no desempenho das empresas. Os livros e artigos 

pesquisados foram produzidos no período compreendido entre o ano de 2010 em 

diante, e conta como principais autores: Chiavenato, Ítala Ferreira e Barbieri.  
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Com base na literatura existente, pretende-se no primeiro capítulo apontar o 

conceito de clima organizacional, no segundo capítulo explicar como a pesquisa de 

clima pode auxiliar as organizações a identificar fatores que prejudicam a satisfação 

do colaborador e já no terceiro descrever os benefícios da pesquisa de clima 

organizacional para o melhor desempenho das empresas. 
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2. CONCEITO DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

As organizações dependem de pessoas para continuarem no mercado de 

forma participativa e satisfatória, as funções desses colaboradores dentro das 

empresas, ocupam grande parte do seu tempo. É dessa entrega e esforço que 

depende, sua sobrevivência, sucesso pessoal e profissional. Mas para isso, vale 

dizer que o clima organizacional se torna um fator fundamental na dedicação e 

engajamento dos funcionários para desenvolvimento de um trabalho de qualidade 

dentro da empresa. 

O clima refere-se ao ambiente psicológico interno que existe entre os 

participantes da empresa. Está intimamente relacionado com a motivação de seus 

participantes. É a qualidade do ambiente organizacional que é percebida pelos 

participantes da empresa e que influencia no comportamento dos colaboradores 

(CHIAVENATO, 2014). 

Trabalhar no ambiente agradável, onde as pessoas são engajadas e 

motivadas, melhora o nível do desempenho das funções dos colaboradores, e o 

modo com que essas pessoas executam suas obrigações de forma mais eficaz, 

visando não só o seu desenvolvimento, mas o crescimento e desenvolvimento da 

empresa. 

Para Ferreira (2017) o ambiente ruim e desagradável implica no baixo 

rendimento dos funcionários dentro da organização, gera um clima organizacional 

negativo, tornando colaboradores falhos e desmotivados ao executar sua função, 

esse fator causa também a rotatividade e insegurança dentro das empresas. 

Adverte-se que os gestores precisam ficar atentos a companhia e aos seus 

funcionários quanto ao clima, pois a falta do bom clima implica nas boas relações 

entre gestor e colaborador, e de certa forma, impacta no crescimento ou declínio da 

instituição. 

A ausência de um bom clima organizacional dentro da companhia resulta em 

pontos negativos no ambiente em geral da organização, o clima mostra o grau de 

entusiasmo dos funcionários com a empresa na qual trabalha, se é uma empresa 

que oferece um ambiente bom e agradável de trabalhar, que investe em treinamento 

e acompanhamento das funções para qual o colaborador foi subordinado, se é uma 
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empresa que dá oportunidades para o colaborador se desenvolver e crescer 

profissionalmente. 

Em um momento em que as pessoas são consideradas cada vez mais 
valiosas e estratégicas para as organizações, é possível perceber uma 
atenção crescente a incidentes da dinâmica organizacional que, em outros 
momentos, passavam até despercebidos ou não mereciam a devida 
atenção. Um exemplo que pode ser citado, e que reforça a atualidade e a 
importância do clima organizacional e da qualidade de vida no trabalho, é a 
lei de assédio moral, aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro, que pune, com advertência e demissão, o servidor estadual 
que causar constrangimento e humilhação aos colegas de trabalho ou 
subordinados. (FERREIRA, 2017, p.6). 

O clima age como um termômetro dentro do ambiente organizacional, é 

possível identificar quando um clima dentro da empresa não vai bem e para achar o 

ponto falho o ideal seria fazer uma pesquisa e avaliação constante do clima, não só 

baseado ao tipo de relacionamento entre gestor e colaborador, mas como de fato, o 

colaborador sente o ambiente no qual trabalha, de forma a captar erros pertinentes 

dentro da organização como: a falta de respeito, a ética, a comunicação 

interpessoal, a disciplina e o desempenho das suas funções. 

As empresas que não possuem ética e respeito do gestor para com seus 

colaboradores, traz para o ambiente interno um clima organizacional negativo, onde 

os funcionários se sentem acuados e com medo, um exemplo disso é: o assédio 

moral (CHIAVENATO, 2014). 

O assédio moral atinge muitos colaboradores dentro da organização, 

interferindo no bom clima organizacional e gera pontos fracos como ansiedade, 

desânimo, insônia, baixa autoestima, depressão, entre outros problemas. Fatores 

esses que influenciam no bom andamento das empresas. 

Se existe um ponto que desestabiliza o fator clima empresarial são (intrigas, 

difamação e calúnias) que causa um clima desagradável até para as pessoas que 

frequentam essa empresa. É chato, e ao mesmo tempo cria conflitos desnecessários 

dentro da organização. 

Para Araújo e Garcia (2014, p.149): 

O gestor de pessoas deve ser hábil no sentido de identificar eventuais 
ruídos no relacionamento entre as pessoas, visando ao melhor clima 
possível, assegurando um desenvolvimento regular dos trabalhos na 
organização. O melhor clima possível não elimina a existência de conflitos, 
mas deve eliminar o conflito predador, aquele que só́ traz a instabilidade e a 
incerteza. 
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Segundo Dutra (2017) fala que é imprescindível identificar as ervas daninhas 

causadoras de conflitos que interferem no bom clima organizacional, implicando na 

desmotivação dos funcionários e instabilidade no ambiente de trabalho, agravando a 

imagem da empresa. Diante dessa problemática, seria interessante buscar analisar 

a fonte da situação, corrigir e controlar para evitar más condutas posteriores. 

A falta de comunicação e de um bom relacionamento interpessoal traz 

discórdias dentro de uma organização, gera colaboradores indisciplinados, sem 

interesse, sem comprometimento com o trabalho, causando impasses dentro da 

empresa. 

Organizações que buscam um bom clima corporativo, tem que melhorar seus 

bens e serviços, precisam criar meios ou métodos mais eficazes de forma a 

possibilitar ao colaborador melhorar seu desempenho na função para qual foi 

designado. E entender que, o todo é muito maior que a simples soma das partes. 

Isso inclui funcionários, gestores, clientes e fornecedores. 

Para Barbieri (2016, p.15): 

Existe um conflito nas organizações quando indivíduos ou grupos percebem 
uns aos outros como obstáculos à satisfação de suas realizações, o que 
provocará um sentimento de frustração, que poderá levar uma ou mais 
pessoas a reagir à ameaça representada pela outra parte. Naturalmente, 
essa percepção pressupõe: uma interdependência entre as partes, as quais 
estão associadas na busca de realizações semelhantes; uma 
incompatibilidade percebida por uma delas, com relação aos objetivos e ao 
comportamento do outro, sendo ela, na prática, a originadora do conflito. 

As pessoas estão se relacionando constantemente umas com as outras e 

passando por diversas situações, com a intenção de adequar uma variedade de 

acontecimentos para atenderem suas necessidades físicas e emocionais, 

infelizmente existem pessoas que não aceitam que outras pessoas do mesmo 

ambiente de trabalho e que executam a mesma função, tenham uma produtividade 

superior, e isso gera um conflito por uma das partes, que enxerga esse tipo de 

funcionário como um obstáculo.  

Segundo Dutra (2017) Existe um contexto que se torna cada vez mais volátil, 

incerto, complexo e ambíguo, e que é fundamental para que as organizações 

mantenham o clima positivo, pois as mudanças ocorrem com uma rapidez cada vez 

mais difícil de ser acompanhada pelas pessoas e pelo ambiente organizacional; a 

previsibilidade é algo cada vez mais distante do controle; as coisas não ocorrem 

mais de uma forma linear; e tudo pode sempre ser analisado de diferentes 
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perspectivas, não tendo mais uma definição especifica, mas que vai agregando 

novas e infinitas perspectivas, ou seja, não é mais isso ou aquilo, mas sim isso, 

aquilo e mais aquele outro.  

Essa perspectiva deixa as pessoas inseguras e cabe à organização auxiliá-las 

em se manter focadas nos objetivos organizacionais, traduzindo esses objetivos a 

partir das mudanças, e ajudá-las a se situar no contexto sobre qual é a sua 

contribuição efetiva para a organização a partir do contexto. 

O clima Organizacional tem o foco de observar a estrutura de capital no 

ambiente corporativo, o trato que as pessoas têm umas com as outras, os níveis 

hierárquicos e steakholder’s, visando a melhoria na convivência entre patrão e 

empregado no trabalho, diminuindo os riscos e incertezas sobre atitudes a longo 

prazo com o objetivo de buscar melhorias em tomadas de decisões e planejamentos 

posteriores. 

Segundo Chiavenato (2014) avaliar o clima depende dos valores e da cultura 

corporativa existente na organização, depende da estrutura do ambiente e de 

características de pessoas que participam da empresa, depende também do ramo 

de atividade da empresa, todos esses fatores ajudam a criar o clima dentro de cada 

empresa. 

Para um bom clima organizacional no ambiente corporativo, faz-se necessário 

que haja comunicação, pois, a comunicação envolve a troca de ideias, fatos, 

opiniões e emoções entre duas ou mais pessoas e é também definido como inter-

relações por meio de palavras, mensagens e como um meio para o participante de 

uma organização partilhar significado e compreensão com os outros. 

Clima é o estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado 
momento, estado momentâneo e passível de alteração mesmo em curto 
espaço de tempo em razão de novas influências surgidas, e que decorre 
das decisões e ações pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, 
e/ou das reações dos empregados a essas ações ou à perspectiva delas 
(OLIVEIRA, 2010, p.92). 

O clima organizacional negativo gera impactos desastrosos para uma 

organização, podendo desestabilizar o bom andamento da organização, uma vez 

que influencia nas relações interpessoais e no desenvolvimento de um trabalho 

eficiente e gerador de resultados. 

De Acordo com Gil (2019) na análise do clima interno são consideradas as 

forças e as fraquezas da organização. Forças são características ou qualidades da 
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organização, tangíveis ou não, que podem influenciar positivamente o seu 

desempenho. Fraquezas são características ou qualidades da organização, 

tangíveis ou não, que podem influenciar negativamente o seu desempenho. 

 As forças impulsionam a organização, facilitando o alcance de seus objetivos 

e, após sua identificação, devem ser enfatizadas. As fraquezas, por sua vez, 

dificultam ou impedem o alcance de seus objetivos, devendo ser superadas e 

corrigidas para melhorar o desenvolvimento das empresas. 

De acordo com Fidelis (2014) o clima organizacional pode ser definido como 

um conjunto de acontecimentos que moldam a estrutura formal e informal de uma 

empresa, gerando uma atmosfera de entusiasmo ou decepção no ambiente de 

trabalho. A estrutura formal é representada pela hierarquia e o grau de importância 

de cada cargo para a instituição como um todo. A estrutura informal são os papéis 

sociais que são interpretados pelos indivíduos no conjunto das interações sociais 

estabelecidas pela estrutura formal. 

Para que a instituição permaneça em evidência é preciso interferir de forma 

significativa nos motivos que dificultam um bom clima no ambiente empresarial, e se 

dá conta que os ativos tangíveis, como máquinas e estoques não movimentam a 

economia por si só, trata-se de pessoas, de ponto de vistas, de preceitos, de 

comportamentos e relacionamentos, coisa que são determinantes para o sucesso ou 

fracasso das organizações. 

Toda a organização tem a sua cultura que é formada pelos seus valores, 

pelos seus costumes e suas tradições, a cultura molda a identidade da empresa e o 

clima acaba sendo uma consequência dessa cultura. A falta de investimentos e 

cuidados com fatores humanos por parte dessa organização influencia a satisfação 

do funcionário, a atmosfera psicológica que caracteriza o clima organizacional se for 

negativo e desfavorável afeta a motivação e o comportamento, e logo o 

desempenho do colaborador fica comprometido. 

Para se obter um bom clima organizacional a organização depende de várias 

dimensões, tais como: verificar a tarefa executada pelo funcionário, o estilo de 

liderança adotado pela empresa, o modelo de gestão, o salários e benefícios que 

são retornados ao funcionário em troca do seu trabalho, a própria estrutura 

organizacional e o tempo de vida da organização, e tudo isso pode influenciar no 

clima organizacional positivo.  
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É notável que organizações que optam por eficiência, procuram buscar 

ferramentas que ajudam a reduzir erros do ambiente organizacional, e prezam pelo 

clima positivo desenvolvendo colaboradores engajados, satisfeitos e geradores de 

resultados. Diante deste contexto, o próximo capítulo tratará sobre os benefícios da 

pesquisa de clima organizacional nas empresas. 
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3. A PESQUISA DE CLIMA PODE AUXILIAR AS ORGANIZAÇÕES A 

IDENTIFICAR CAUSAS QUE PREJUDICAM A SATISFAÇÃO DO 

COLABORADOR 

 

A pesquisa de clima pode reduzir erros inerentes a qualquer organização, 

com a avaliação e diagnóstico da pesquisa operacional é possível verificar como 

anda a satisfação dos colaboradores a respeito de suas funções e o que deixa essas 

pessoas engajadas. 

Segundo Fidelis (2014) a falta de motivação é uma das causas que 

proporcionam a insatisfação do indivíduo em qualquer ambiente, principalmente no 

trabalho. Entender os fatores que incentivam a motivação e sua influência no 

comportamento do colaborador, é um dos grandes desafios gerenciais. 

A pesquisa de clima ajuda na avaliação da performance dos colaboradores 

perante suas funções, assim como, a observar falhas no trato pessoal entre gestor e 

colaborador, ajuda a identificar se o local de trabalho é um ambiente agradável de 

trabalhar, se oferece boas condições para desenvolver um trabalho positivo e 

gerador de resultados e se os colaboradores recebem feedbacks sobre o 

desempenho das suas funções.  

Para Chiavenato (2014) a pesquisa de clima busca avaliar a existência de 

motivos que prejudicam a satisfação do colaborador e formular uma adequação de 

estratégias vigentes na organização com relação ao andamento de transformações 

do cotidiano corporativo. 

Falar de clima é entender que se trata da percepção dos sentimentos que 

estão ligados a realidade objetiva da companhia como: satisfação, engajamento, 

desmotivação e indiferença, sendo que esses sentimentos e percepções são 

afetados por todos os membros da companhia, desde o local físico até os objetivos 

em geral. Tudo isso influencia na maneira como as pessoas se sentem em relação à 

companhia (MAXIMIANO, 2010). 

Diante disto faz-se necessário fazer uma pesquisa de clima nas companhias, 

afim de, diagnosticar e avaliar o clima dentro do ambiente de trabalho, verificar como 

os funcionários se sentem em relação à empresa, o que pode ser corrigido, 

melhorado e colocado em prática. 
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Empresas que se preocupam com boa imagem no mercado têm que cuidar 

do fator humano de modo a avaliar a contribuição que cada colaborador pode trazer 

para a organização e capacitá-los para realizar um trabalho de qualidade. Até 

porque a diversidade de conflitos existentes no ambiente de trabalho é proporcional 

na maioria das vezes pela falta de apoio dos gestores e aos assuntos relacionados 

ao trabalho, em consequência disto as pessoas se sentem insatisfeitas e 

desmotivadas, o que pode comprometer o desempenho das suas funções e impacta 

nos resultados da empresa (CHIAVENATO, 2014). 

O grande desafio da Gestão de Pessoas é, a rigor, o desafio da passagem da 

“modernidade sólida” para a “modernidade líquida”, essa passagem corresponde a 

mudanças que se dão em todas as esferas da vida social. A solidez das instituições, 

dos valores e dos modos de vida perde espaço para o fenômeno da condensação. 

Nessa nova modernidade tudo se torna volátil: a vida familiar, os grupos de amigos, 

as afinidades políticas e religiosas perdem consistência, a estabilidade e as relações 

humanas perdem sua tangibilidade (GIL, 2019). 

A pesquisa de clima é importante porque ajuda a identificar não só, o 

andamento das relações dentro da organização, mas também a identificar 

problemas pessoais que atrapalham a execução das funções dos colaboradores, 

problemas de relacionamento entre família, entre amigos e que de alguma forma 

contribui e influencia para o bem-estar no ambiente corporativo.  

Para Fidelis (2014) O gestor de uma organização pode não ter condições 

pessoais para interferir na cultura de uma organização, mas pode e deve melhorar o 

clima no seu setor ou com a sua equipe de colaboradores, dispondo de alguns 

recursos fazendo um diagnóstico no ambiente como: verificar se os funcionários 

possuem disposição e alegria para o trabalho, se eles se sentem úteis e valorizados 

pelo trabalho que eles executam, se eles se sentem bem mesmo quando não fazem 

o que tem vontade, se eles demonstram orgulho em fazer parte da empresa, se há 

flexibilidade, autonomia e liberdade de expressão sem o medo de repressões. 

Para Robbins, Judge e Sobral (2011), assim como as instituições recebem 

dados referentes à insatisfação, satisfação e produtividade dos funcionários, 

observa-se que empresas que possuem um menor número de empregados 

engajados tendem a ser menos eficazes que aquelas com um maior número de 

pessoas engajadas. 
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Avaliar o clima é interessante para verificar qual o grau de privacidade dos 

funcionários dentro das instituições, se o mesmo tem a liberdade de resolver 

assuntos pessoais no telefone, verificar qual o grau de coletividade e senso 

comunitário existente entre todos, se é proporcionado um ambiente saudável, 

respeitoso, amigável e de auxílio mútuo, diante disto é interessante pensar no que 

pode ser feito para tornar o clima agradável e menos estressante. 

Segundo Ferreira (2017) O diagnóstico do clima organizacional deve ser 

constante, ou seja, não pode ocorrer apenas uma vez no ano. A definição da 

frequência mais adequada, contudo, cabe a cada empresa, sendo necessário 

destacar que a distância (tempo) entre as edições da pesquisa deve ser longa o 

suficiente para possibilitar a implantação de planos de ações para a correção dos 

desvios identificados. 

Com o diagnóstico do clima, há a possibilidade de refinar o relacionamento 

interpessoal da companhia esclarecendo melhor as metas da empresa, as normas e 

as regras necessárias. Além disso, há um avanço contínuo do local de trabalho, 

pois, com esse utensílio, é possível notar os pontos em que estão ocorrendo falhas. 

A pesquisa de clima organizacional possibilita fazer uma análise completa e 

clara do conhecimento dos funcionários sobre diversos portos do ambiente 

organizacional. Com esse diagnóstico, consegue-se estabelecer estratégias para 

manter aqueles aspectos considerados positivos e modificar as questões que foram 

apontadas como pontos negativos, e também favorece em decisões precisas, 

melhorando assim o a satisfação dos colaboradores. 

Para as organizações bem vistas no mercado tornou-se necessário fazer do 

campo de trabalho um local agradável, pois ele torna mais fácil o relacionamento 

interpessoal e melhora a produtividade na execução dos trabalhos. Ainda diminui 

acidentes, doenças, absenteísmo e rotatividade dos colaboradores (CHIAVENATO, 

2014). 

Fatores como: ter uma alta alternância nas empresas ou um alto índice de 

ausência dos colaboradores é extremamente desfavorável para as companhias. Pois 

o aumento da rotatividade e as ausências dos colaboradores causam diversos 

danos para a eficiência e desenvolvimento das organizações. Com a pesquisa de 

clima é possível identificar até mesmo o motivo dessas ausências, assim como 



 

 

25

também possibilita verificar como anda o estado saúde desses colaboradores, que é 

um fator que impacta na qualidade do serviço empregada na organização. 

Mas esses pontos não se destacam de forma inesperada. Vários motivos na 

companhia propiciam acarretar as demissões e absenteísmo. Um clima 

organizacional negativo é um desses elementos. Os funcionários sentem-se 

desanimados, começam a colocar atestado na empresa e a buscar outros campos 

para exercer seu trabalho. 

Para Chiavenato (2014, p.6) “Para mobilizar, engajar e utilizar plenamente as 

pessoas em suas atividades, as organizações estão mudando conceitos e alterando 

as práticas gerenciais”. 

Quando se fala em satisfação, a coisa mais importante na vida é ter clareza, 

então no momento em que a pessoa determina que é possível encontrar felicidade 

onde quer que esteja, e entender que não é o cargo que a pessoa tem que o 

transforma e sim o funcionário é que transforma o local onde executa o seu trabalho 

e não ao contrário. 

A satisfação é uma soma de alguns fatores, as pessoas precisam estar 

seguras no seu local de trabalho, garantir que no trabalho elas vão ter clareza e 

visão efetiva do trabalho executado, se é um local de trabalho que dá para construir 

conhecimento e não só ter segurança, é preciso inovar, até porque a inovação é um 

ponto efetivo em qualquer trabalho e para ter satisfação é preciso está conectado 

com as pessoas certas e com as ideias certas, e encontrar significado no que se faz. 

Por meio da pesquisa é possível planejar e implementar ações de melhoria 
no ambiente interno. Porém, se nada for feito com os resultados, ocorrerá 
um efeito inverso e os funcionários podem passar a ver a empresa com 
grande desconfiança, pois expectativas foram criadas, mas não 
concretizadas. (FERREIRA, 2017, p. 72). 

O diagnóstico do clima é um utensílio muito utilizado pelas companhias com o 

intuito de identificar problemas de convivência entre os integrantes de uma equipe e 

analisar o teor de satisfação e engajamento dos funcionários. Pois, permite uma 

análise objetiva, com o intuito de alcançar o que tira o equilíbrio e a produtividade 

nos negócios das empresas.  

Os desafios individuais referem-se às posturas adotadas pelas empresas em 

relação a seus empregados. Esses estão diretamente relacionados aos desafios 

organizacionais, constituindo, muitas vezes, reflexos do que ocorre com a empresa 

inteira. A maneira como a companhia trata seus empregados pode, no entanto, 
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afetar o impacto dos desafios organizacionais. Por exemplo, se empregados que 

ocupam posições-chaves deixam uma empresa para trabalhar para seus 

competidores, sua posição competitiva poderá ficar ameaçada (SILVA; REZENDE 

2016). 

Encontrar significado no que se faz é de suma importância para satisfação, 

muita gente diz que quer um trabalho, mas não executa as tarefas básicas para 

garantir que seu trabalho seja importante e efetivo, a pessoa tem que está disposta 

a fazer além do que é proposto naquele cargo efetivo, se sentir significativo significa 

está fazendo alguma coisa importante para garantir que o resultado do seu negócio 

e do seu trabalho aconteça. 

A transferência de tecnologias e de mão de obra, bem como, a busca 

frenética da exploração de uma massa trabalhadora mais barata, gera 

aceleradamente um alto grau de marginalização impiedosa de trabalhadores, e ao 

mesmo tempo que se apresenta como fato consumado dentro da organização 

(MARRAS, 2011). 

De acordo com Gil (2019) A empresa precisa passar uma visão clara e efetiva 

sobre quais projetos serão alimentados e qual é o foco daquele período, verificando 

nessa quantidade de tempo qual é a meta que se pode alcançar com a equipe e ter 

uma conversa livre que dá ao funcionário a liberdade de expressar o que sente 

sobre como o trabalho está acontecendo. 

O fim da hierarquia dentro da companhia onde um manda e o outro obedece 

acaba quando se cria um diálogo importante para que a construção da empresa seja 

feita em conjunto, que é aonde entra a questão da importância da construção da 

satisfação do colaborador, onde é diagnosticado o senso de contribuição, que é 

soma do que o funcionário tem de melhor, e desenvolver essas qualidades para o 

trabalho onde ele está doando todos os seus dias. 

As organizações estão muito contaminadas com informações de todos os 

tipos incentivando a se fazer mudanças do nada, garantindo que talvez por alguma 

sorte encontre alguma solução para melhorar o clima no ambiente, neste contexto, é 

importante encontrar tranquilidade para tomar decisões e entender que só dá para 

mudar o que está fora quando mudar o que está dentro da organização. Diante 

deste assunto, o próximo capítulo tratará sobre os benefícios da pesquisa de clima 

organizacional para o melhor desempenho das empresas. 
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4. OS BENEFÍCIOS DA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA O 

MELHOR DESEMPENHO DAS EMPRESAS  

 

O objetivo principal da Pesquisa de Clima para as empresas é potencializar 

cada vez mais, suas relações com os colaboradores. Atribuindo condições de 

trabalho adequadas, propiciando oportunidades de evolução e estabelecendo um 

agradável ambiente de trabalho. 

Para Ferreira (2017), a pesquisa de clima organizacional influencia no 

aumento de capital. Traz para a companhia a ideia da motivação dos colaboradores, 

a identificação e análise do que pode feito e o que tem que ser corrigido. A pesquisa 

de clima organizacional é um dos dispositivos que podem ser empregados para a 

verificação do clima com o objetivo de apurar como anda a satisfação dos 

empregados em relação à empresa. 

Segundo Maximiano (2010) O termo motivação tem o significado de 

incentivar. No sentido original, motivação indica o processo de alinhar o 

comportamento do ser humano com o intuito de desenvolver e melhorar suas 

habilidades para executar um trabalho com qualidade. 

Esse mecanismo motivação leva para as empresas uma gama de benefícios, 

proporcionando que os administradores sejam capazes de perceber de forma 

eficiente à equipe e as normas dos procedimentos. A pesquisa de clima é um 

método que possibilita diagnosticar a percepção dos funcionários sobre a 

organização. Para detectar e obter um diagnóstico, é interessante fazer uma coleta 

de dados sobre as possíveis questões e também propor alternativas para essas 

questões.  

A pesquisa de clima oferece ainda a chance de os funcionários participarem 

da empresa expondo suas opiniões. E por meio desse espaço os colaboradores se 

sentem ouvidos, respeitados e corresponsáveis pela empresa, o que contribui para a 

satisfação e a produção de qualidade dos serviços dos funcionários (FERREIRA, 

2017). 

Com a resolução da pesquisa de clima, é possível dispor de medidas sólidas 

para cimentar as suas análises, o que propicia formular técnicas mais firmes. Com 

essas estratégias, é possível tomar decisões mais maduras e acertadas para o pleno 

desenvolvimento do negócio. 
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Segundo Chiavenato (2014) pessoas que permanecem em seu local de 

trabalho durante a maior parte do tempo e, portanto, formam ali seu habitar, nesse 

sentindo faz-se necessário que o campo de trabalho seja um ambiente agradável 

onde ofereça qualidades necessárias para o melhor desempenho das suas funções. 

A pesquisa de clima organizacional é uma forte ferramenta de comunicação. 

Pois, possibilita que os funcionários exponham suas ideias com sinceridade, onde é 

possível guardar o sigilo. Desta forma, pode-se ter ciência da concepção dos 

colaboradores e tomar uma decisão mais assertiva visando melhorias para o quadro 

da companhia. 

Normalmente as pesquisas de clima visam identificar oportunidades de 

melhoria no ambiente de trabalho, uma vez que permitem saber quais aspectos 

devem ser mantidos e quais precisam ser melhorados. A pesquisa pode ainda, 

avaliar o grau de satisfação dos funcionários em casos em que haja impacto de 

alguma mudança, como nos casos de fusões, aquisições ou mudança na direção da 

empresa, avaliar o grau de dispersão e aderência a valores culturais entre os 

funcionários (FERREIRA, 2017). 

Diante disto, se cria oportunidades de desenvolvimento para os colaboradores 

e para a companhia ao realizar a pesquisa de clima. Facilitando assim, a tomada de 

decisão dos gestores, melhorando os pontos de aperfeiçoamento, e dando uma 

estrutura melhor nos negócios, com essas práticas, os funcionários sentem-se mais 

contentes com o trabalho, ocasionando a motivação, o interesse e a pro-atividade 

nas suas devidas funções. 

A Gestão de Pessoas deve preocupar-se em saber se os colaboradores 
enxergam a empresa como viável para o seu crescimento no cargo, 
desenvolvimento profissional e permanência. Esse comportamento é 
facilmente identificado quando o colaborador entende as regras internas e 
possui canais de comunicação abertos para solucionar dúvidas. A 
proximidade do gestor é fundamental para que o colaborador não se sinta 
desamparado no trabalho (FIDELIS, 2014, p.38). 

Para Gil (2019), se o fim da Administração é improvável, mais ainda é o da 

Gestão de Pessoas, pois todos os recursos das organizações – materiais ou 

financeiros – são geridos por recursos humanos, ou melhor, por pessoas. Mas isso 

não significa que os líderes, coordenadores e supervisores de pessoas podem se 

colocar numa zona de conforto, pois toda a Administração e, de forma especial, a 

Gestão de Pessoas vêm sendo insistentemente desafiadas a superar um número 
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cada vez maior de problemas decorrentes das drásticas transformações por qual 

vem passando o mundo contemporâneo. 

Segundo Chiavenato (2014) os benefícios da pesquisa de clima quando 

aplicados as empresas é possível obter a otimização no relacionamento 

interpessoal, a atenção do que o colaborador tem a dizer, conquistando a sua 

confiança, criando um canal mais aberto e objetivo. 

Esses benefícios geram um ambiente agradável e seguro ao mesmo tempo, a 

pesquisa de clima possibilita ainda, verificar as condições físicas de trabalho, a 

infraestrutura, as instalações e riscos do ambiente, trazendo melhoria no quadro da 

instituição, verificando qual o sentimento do colaborador com relação à empresa, 

diminuindo o índice de rotatividade e demonstrando para o colaborador que está 

preocupado com seu ponto de vista e que serão gerados planos estratégicos para 

melhorar o quadro da organização. 

De acordo com Dutra (2017) esse cuidado influencia no desenvolvimento da 

produtividade dos serviços prestados pelos integrantes da companhia, e mostra que 

colaboradores que são ouvidos são mais motivados, visando à manutenção de 

pontos fortes da organização, tendo a possibilidade de identificar pontos de 

satisfação do colaborador, e assim, manter esses pontos fortes, permite identificar 

também, as necessidades de treinamentos, avaliar as oportunidades, as 

possibilidades de promoção e o plano de carreira que a organização oferece. 

Quando se fala de benefícios, é interessante notar que é uma parte muito 

importante no processo de que o profissional se sinta conectado e satisfeito com a 

empresa onde ele trabalha, esse sistema de benefícios é composto por itens que 

são vistos nas organizações como: vale transportes, vale refeição dentre outros, 

além de também, poder contar com elementos que são não necessariamente caros  

mas que podem representar investimentos por parte da empresa, e que possam 

garantir a satisfação e a conexão dos profissionais como a missão de longo prazo e 

sucesso nos negócios. 

De acordo com Fidelis (2014) quando os colaboradores reconhecem que a 

empresa age de acordo com a ética e o compromisso, mais facilmente a missão da 

empresa pode ser incorporada e cumprida, pois se houver a correspondência nas 

atitudes da empresa e dos colaboradores, os resultados das ações podem ser 

maiores e mais coerentes. 
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As organizações precisam ter em mente que a concessão dos benefícios é 

importante assim como, ter a vinculação com a missão de longo prazo e com 

sucesso do negócio, pois, isso é o fator determinante para a boa percepção do 

profissional, é isso que vai garantir um bom ambiente de trabalho e que vai garantir 

que o profissional se sinta reconhecido cada vez mais pelo aposte que gera no 

negócio da empresa todos os dias. 

O benefício da pesquisa de clima é que, ele mede e retrata o nível satisfação 

e motivação dos colaboradores, mede e retrata sentimentos negativos e positivos, 

expectativas e necessidades, mede e retrata a qualidade do ambiente e verifica 

como que as pessoas percebem, interpretam e reagem ao ambiente da organização. 

Para Barbieri (2014) as organizações não são apenas um tipo de negócio, 

uma estratégia e uma estrutura de gestão. Estudos sobre o clima organizacional 

demonstram que as empresas que tem uma personalidade própria, agregam valor 

ao mercado e melhoram o relacionamento interpessoal com seus colaboradores. 

Com o diagnóstico do clima percebe-se se as companhias são rígidas ou flexíveis, 

hostis ou apoiadoras, inovadoras ou conservadoras. 

Com a pesquisa de clima é possível fazer um planejamento mais assertivo, 

oferecendo melhores condições de trabalho, dando benefícios, estimulando com 

fatores motivacionais, oportunidades de desenvolvimento, crescimento pessoal e 

profissional. A pesquisa de clima mostra que empresas que investem no bem-estar 

dos funcionários melhoram a produção do colaborador dentro da organização. 

A pesquisa de clima possibilita melhorias na qualidade de vida dos 

funcionários, ou seja, é avaliado pontos e efeitos negativos que levam os 

funcionários a ficarem agressivos, estressados, desmotivados, diante disso nota-se 

que o equilíbrio físico e emocional, fazem toda a diferença no desempenho dos 

colaboradores, para produzir mais e melhor o profissional precisa de mais energia 

física e energia mental. 

Segundo Malheiros e Rocha (2014) desenvolver pessoas reúne os processos 

ligados à capacitação profissional e pessoal do quadro de funcionários. Também 

está relacionado com a gestão de mudanças, a preparação para o desenvolvimento 

do plano de carreira, os planos de comunicação interna e os programas de 

qualidade de vida. 
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O diagnóstico do clima faz com que o setor de gestão de pessoas elabore um 

planejamento estratégico muito mais eficiente justamente por permitir que os 

gestores enxerguem a empresa com os olhos dos colaboradores e entender como 

cada um se sente a cada situação do dia a dia, sejam elas positivas ou negativas. 

Para Malheiros e Rocha (2014) o plano de carreiras de uma organização 

pode ser completamente alterado de acordo com o resultado das avaliações. 

Certamente, essa alteração não se dará com base em resultados individuais, já que 

o plano de carreira trata da estrutura da administração de pessoas da instituição. 

Mas o resultado consolidado de um processo de avaliação pode mostrar que esse 

plano não foi organizado de forma a atender as necessidades dos profissionais. 

Para Araújo e Garcia (2014) é uma realidade no âmbito empresarial não 

conseguir reter os membros quando eles não estão alinhados com o mesmo 

propósito, quando estão desmotivados ou quando eles não se sentem satisfeitos 

com o clima organizacional da empresa.  

A partir das avaliações dos resultados da pesquisa de clima, é constatado 

quais os problemas dentro do ambiente, o que é interessante para que se possa 

trabalhar mudanças de atitudes por parte da liderança da empresa. A pesquisa 

permite melhorar a comunicação entre o colaborador e o líder, com isso é possível 

criar uma prática de feedback e ter as insatisfações dos colaboradores tabuladas. 

Em muitas empresas os líderes conseguem perceber que o clima não está 

bom na sua equipe, que os funcionários não estão satisfeitos, mas eles não 

conseguem saber de onde vem essa insatisfação. A pesquisa permite identificar 

quais são essas insatisfações e criar uma cultura de feedback onde os 

colaboradores passam a ter voz, então com isso tanto os problemas quantos as 

soluções passam a ser discutidos de maneira natural e habitual por todos. 

O diagnóstico do clima possibilita novas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento para ambos os envolvidos, potencializa os pontos fortes como a 

tomada de decisão, e elimina aqueles aspectos que podem impedir a companhia de 

atingir resultados ainda melhores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo o clima organizacional um composto de atitudes, valores, 

comportamentos e a maneira como as pessoas refletem esses valores dentro da 

empresa, podendo ser positivamente ou negativamente, nada mais promissor a um 

gestor, o seu estudo, como uma maneira de aproximar-se de seus funcionários e de 

atendê-los, a fim de buscar o melhor convívio entre colaborador e a empresa e criar 

um ambiente mais prazeroso de se trabalhar, torna-se imprescindível um clima 

positivo para o crescimento e fortalecimento das empresas, existem organizações 

que desconhecem tais conceitos e como alcançá-los, o que causa sérios problemas 

gerando um clima ruim, já um bom clima favorece o desenvolvimento e o potencial 

dos trabalhadores envolvidos e a empresa como um todo. 

O ambiente de trabalho se torna mais competitivo a cada dia, o que exige das 

organizações a busca por ferramentas e métodos essenciais para o 

desenvolvimento a satisfação dos funcionários. No entanto, é importante que as 

organizações tenham bem definidos o clima e a cultura organizacional que estão 

proporcionando a seus funcionários de modo a buscar o perfil adequado à instituição 

e, ademais, é importante que tenham a percepção de que a junção do clima, cultura 

organizacional, motivação, e qualidade de vida são determinantes na produtividade 

e na qualidade dos serviços prestados. 

Após o estudo de pensamento de autores conceituados no mundo da 

administração de empresas, é fácil compreender os benefícios do clima e da cultura 

dentro das organizações, além da importância do respeito aos funcionários, sabendo 

os enxergar como seres humanos, com necessidades e motivações. Levando 

sempre em consideração que, empresas são feitas de uma combinação entre 

colaboradores e gestores que almejam alcançar seus propósitos e objetivos. 
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