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Resumo: 

O número de organizações que realizam pesquisas para conhecer a opinião dos seus 

empregados sobre diversos fatores relacionados ao trabalho, entre os quais se destaca o clima 

organizacional, é crescente. A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta muito 

utilizada para o planejamento de estratégias de gestão de pessoas, tendo como objetivo avaliar 

o nível de satisfação dos colaboradores com a empresa, com as lideranças e a perspectiva que 

possuem sobre a qualidade do ambiente de trabalho. O estudo realizado ocorreu em uma 

agência bancária no município de Parauapebas-PA, tendo como objetivo a análise das 

variáveis que afetam o ambiente corporativo, a identificação dos fatores responsáveis pela 

insatisfação dos colaboradores e a sugestões de melhorias para minimizar ou erradicar esses 

impasses no ambiente interno.A metodologia usada no desenvolvimento da pesquisa se deu 

através de pesquisa exploratória e bibliográfica, com aplicação de questionários com 

perguntas fechadas e observação direta, pesquisa quanti-quali, ao final da avaliação 

identificamos pontos positivos e pontos negativos e então propusemos algumas medidas 

corretivas a partir de um plano de ação. 
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Abstract: 

The number of organizations that conduct surveys to know the opinion of their 

employees on various factors related to the work, among which the organizational climate is 

highlighted, is increasing. Organizational climate research is a widely used tool for the 

planning of people management strategies, with the objective of evaluating the level of 

employee satisfaction with the company, its leaders and the perspective they have on the 
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quality of the work environment. The study was carried out in a bank branch in the city of 

Parauapebas-PA, with the objective of analyzing the variables that affect the corporate 

environment, identifying the factors responsible for employee dissatisfaction and suggestions 

for improvements to minimize or eradicate these impasses in the environment The 

methodology used in the development of the research was through exploratory and 

bibliographic research, with application of questionnaires with closed questions and direct 

observation, quanti-quali research, at the end of the evaluation we identified positive and 

negative points and then we proposed some corrective measures from a plan of action. 
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Introdução 

As organizações estão buscando cada vez mais alcançar o topo da excelência e se 

destacarem no mercado, assim, vendendo seus produtos e serviços. Uma organização que não 

consegue atingir índices satisfatórios de desempenho dos funcionários perde em 

competitividade para os concorrentes. As empresas precisam buscar o entendimento acerca do 

que seus colaboradores pensam, como se sentem com relação à organização, a estabilidade, a 

segurança no trabalho, às recompensas salariais, condições de trabalho, possibilidades de 

crescimento profissional, normas e regras estabelecidas pela empresa, e relacionamento com 

os demais. Assim, os gestores devem encontrar pontos que podem estar influenciando nas 

atitudes de seus colaboradores e consequentemente no clima de toda a estrutura corporativa. 

Luz explica que o clima organizacional dentro de uma empresa não é algo simples de 

ser avaliado, porque ele se apresenta difuso, nebuloso e sem contornos bem definidos, 

dificilmente se mostrando claro aos olhos dos administradores que procuram avaliá-lo e 

entende-lo.  

Segundo Barros (2005) citado por Souza e Nascimento (2012, p. 357) 

“Através da pesquisa de clima organizacional os colaboradores 
expressam suas opiniões, contribuem para a melhoria no ambiente de 
trabalho e, consequentemente, fortalecem o crescimento da 
organização. Realizá-la constantemente, revisá-la e atualizá-la são 
ações de grande relevância para que seja uma ferramenta na gestão de 
pessoas confiável e contextualizada’’. (BARROS, 2005) 
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Considerando a importância do clima organizacional, o estudo foi realizado em uma 

agência bancária situada no município de Parauapebas, no sul do Pará, atualmente constituída 

por nove (09) funcionários, contendo três departamentos: atendimento ao público, caixa e 

tesouraria. Com a sede situada em Brasília, o Banco do Brasil é uma instituição financeira, 

que possui 5.429 agências, estando presente na maioria dos municípios do país atendendo a 

população. Por ser uma instituição que interage diretamente com seus clientes, é 

imprescindível que o atendimento seja de qualidade e satisfatório, não deixando que questões 

internas e externas se tornem obstáculos no profissionalismo. De acordo com Gasparetto 

(2015, p. 49) “Um clima organizacional saudável é importante para um bom atendimento ao 

cliente e, consequentemente, para a consecução dos objetivos comerciais da empresa (...)’’. 

Diante do exposto é que se deu a iniciativa para desenvolver a pesquisa, 

primeiramente buscou-se compreender o ambiente interno sob a óptica de seus colaboradores, 

visando à qualidade e a melhoria do clima organizacional, em seguida houve uma avaliação 

do grau de satisfação dos colaboradores por meio de questionários com perguntas fechadas e 

observação direta. Através da observação pôde-se notar que os impasses mais frequentes e 

visíveis são: Excesso de tarefas para um atendente, falta de reforço no atendimento externo e 

insuficiência na demanda de mão de obra (quantidade certa para cada agência), com essas 

variáveis pôde-se observar desinteresse e apatia por meio de alguns colaboradores. A partir 

dos dados que foram obtidos, criou-se um plano de ação para minimizar/erradicar as 

disfunções. 

 Com base nessas ideias, este trabalho visou responder a seguinte pergunta: Como a 

pesquisa de clima organizacional contribui para manter um ambiente saudável e ao mesmo 

tempo contribuindo no comprometimento de seus colaboradores? 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo principal desse trabalho é analisar e diagnosticar o clima organizacional 

interno de uma agência bancária, no intuito de propor sugestões de melhorias.  

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

● Analisar as variáveis que afetam o clima organizacional. 

● Identificar os fatores responsáveis pela insatisfação dos colaboradores. 

● Propor ações de melhoria para resolução desses impasses. 
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1.2 Justificativa 

As pesquisas de clima organizacional são importantes para que os gestores possam 

entender o sentimento dos colaboradores perante as organizações. O conceito de clima 

organizacional refere-se aos aspectos internos da corporação, faz parte da qualidade do 

ambiente, influenciando o comportamento dos profissionais, positiva ou negativamente. De 

acordo com Marchiori (2008, p. 209) “é fundamental a existência de ambientes de trabalho 

que preservem a satisfação do funcionário e o respeito de ser humano”. Assim, quanto maior 

for o envolvimento do funcionário com a organização maior será o seu comprometimento’’.  

Com base nesse conceito, as corporações começaram a se comprometer avaliando 

periodicamente o clima organizacional, no intuito de reduzir ou extinguir as disfunções, 

promover um ambiente de trabalho mais harmonioso e equitativo, valorizando o 

relacionamento interpessoal e incentivando seus colaboradores a alcançar objetivos 

individuais e os da organização.  

     Diante disso as corporações perceberam que existe uma precisão em buscar e 

aplicar ferramentas como: pesquisa de opinião por meio de questionários, entrevistas, reunião 

de debates com os colaboradores, entre outros, que visem reduzir ao máximo, possíveis 

obstáculos que impossibilitam a organização a possuir um ambiente favorável e com alto 

nível de engajamento dos seus profissionais. 

 

2. Referencial Teórico 

Esta pesquisa abordará em seu referencial teórico os seguintes tópicos: abordagem 

comportamental, motivação, clima organizacional, pesquisa de clima organizacional e plano 

de ação. Estes itens foram abordados no intuito de esclarecer os conceitos principais deste 

trabalho de maneira que possa subsidiar a discussão teórica dos dados. 

 

2.1 Abordagem comportamental 

Complementando a Teoria das Relações Humanas, que ganhou fama após a 

experiência de Hawthorne, estruturada por Elton Mayo, e ajudou a revelar a importância do 

grupo em relação ao desempenho do indivíduo, a Teoria Comportamental ou Behaviorista, 

possui ênfase no indivíduo dentro de um contexto organizacional e seus processos, é 

imprescindível em uma organização o seu sistema social, ou seja, os membros da corporação, 

uma instituição não existe sem seus colaboradores, sentimentos, interesses e motivações. 
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 Os behavioristas estudam e examinam o comportamento, e para poder explicar como 

os indivíduos agem em certas circunstâncias nas organizações, torna-se necessário o estudo da 

motivação e das necessidades humanas. Comportamento é a resposta do organismo ao 

estimulo externo (meio ambiente) e estímulo é qualquer agente que provoque uma reação. 

Não somente essas teorias estudam a conduta do ser, conjuntamente a psicologia é uma 

ciência que trabalha com o estudo do comportamento humano e seus processos mentais.  

 

Chiavenato (2004, p. 324) destaca: 

“Comportamento é a maneira pela qual um indivíduo ou uma 
organização age ou reage em suas interações com o seu meio 
ambiente e em respostas aos estímulos que dele recebe’’, “(...) seu 
comportamento é orientado para objetivos, podendo cooperar com os 
outros indivíduos, quando for importante para o alcance dos objetivos 
coletivos, ou ainda pode competir com os outros, quando ocorre uma 
disputa de objetivos’’. (CHIAVENATO, 2004, p. 324) 
 

Ao final das conclusões dos behavioristas, constatou-se que o comportamento humano 

é voltado para objetivos, e a cada período esses objetivos vão sofrendo mudanças, as 

organizações precisam agregar métodos que incentivem seus colaboradores a serem melhores, 

a mudar a qualidade do ambiente e fazer com que o grau de satisfação dos mesmos seja 

formidável.  

 

2.2. Motivação 

Segundo Maximiano (2010) a palavra motivação é derivada do latim motivos, movere, 

que tem significado de mover. No sentido original motivação indica o processo de incentivar 

o comportamento do ser humano por alguma razão. De acordo com o que foi estudado, o 

estudo da motivação humana na administração surgiu a partir da escola de Relações 

Humanas, nos Estados Unidos, tendo ênfase no homem social, uma vez que procuravam 

identificar os sentimentos e as atividades dos trabalhadores e o modo como esses dois pontos 

se interligavam. O trabalhador deixou de ser visto como “homem econômico” e passou a ser 

visto como “homem social”, cujo comportamento é dinâmico e complexo. A partir disso as 

empresas passaram a levar em consideração suas necessidades para com o trabalho.  

De acordo com o que se aprendeu em Teoria Geral da Administração os autores 

behavioristas Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Mc Gregor entre outros, acreditam que 

os gestores precisam conhecer as necessidades humanas para melhor compreender o 
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comportamento humano e utilizar a motivação como poderoso meio para melhorar a 

qualidade de vida dentro das organizações. A motivação pode ser relacionada a várias 

situações, podendo ser pessoais, profissionais ou até mesmo meta para realização de sonhos. 

O estímulo se relaciona com a compreensão do comportamento humano, se os gestores 

tiverem algum conhecimento da razão pela qual as pessoas fazem o que fazem, poderiam 

influenciar na conduta de seus colaboradores. 

Segundo Maximiano (2002, p. 27)“A motivação é específica. Uma pessoa motivada 

para trabalhar não pode ter motivação para estudar ou vice-versa. Não há um estado geral de 

motivação, que leve uma pessoa a sempre ter disposição para tudo”. 

Um dos autores behavioristas, Abraham Maslow, apresentou uma teoria da motivação, 

segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa 

hierarquia de importância e de influência, em cuja base estão as necessidades mais básicas 

(necessidades fisiológicas, segurança e sociais) e no topo, as necessidades mais elevadas (as 

necessidades de auto estima e realização).As necessidades fisiológicas já nascem com o 

indivíduo e ao chegar ao nível de realização pessoal, a tendência é só aumentar, ir à busca 

incessante de mais realizações. 

Já Frederick Herzberg, psicólogo americano propôs um modelo motivacional baseado 

em dois fatores, que na sua concepção determinam o comportamento das pessoas, e os 

chamou de Fatores Higiênicos ou extrínsecos: estão relacionados às condições físicas do 

ambiente de trabalho, salário, benefícios sociais, políticas da organização, clima 

organizacional, oportunidades de crescimento, etc. Estes fatores são suficientes apenas para 

evitar que as pessoas fiquem desmotivadas. Os fatores motivacionais ou intrínsecos: estão 

relacionados ao conteúdo do cargo, às tarefas e às atividades relacionadas com o cargo em si. 

Herzberg concluiu que os fatores que causam a satisfação dos colaboradores estão 

relacionados à tarefa desempenhada, e os que causam insatisfação são puramente ambientais. 

McGregor apresenta a teoria X e Y, abordando os perfis de personalidade dos 

indivíduos, na teoria X os indivíduos são preguiçosos, não possuem ambição, evitam assumir 

responsabilidades, são medíocres, são motivados pelo menor esforço e preferem ser guiados 

por um líder a realizarem seus deveres sozinhos. Na teoria Y, os indivíduos preferem desafios, 

são responsáveis, competentes e sentem prazer realizando seu trabalho, são pessoas motivadas 

pelo máximo de esforço. 

 Podemos concluir que as características da geração Y já fazem parte de uma grande 

massa de profissionais, porém, mesmo com as constantes mudanças a geração X ainda se 
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enquadra em alguns perfis. Assim também como o clima organizacional que possuem forte 

influência sobre o indivíduo, gerando mudança de comportamento e afetando também nos 

resultados obtidos dentro do campo corporativo. 

 

2.3. Clima organizacional 

Clima Organizacional refere-se aos aspectos internos da empresa, está relacionado 

qualidade do ambiente empresarial, é o indicador do grau de satisfação dos membros e a 

percepção que os indivíduos dentro da organização possuem em relação ao ambiente, 

influenciando no seu comportamento positiva ou negativamente. Alguns fatores que 

atrapalham a instituição a permanecer com o ambiente harmônico são perceptíveis por 

qualquer um, são eles: desunião por meio do grupo, desinteresse pelo trabalho, falta de 

comunicação objetiva e apatia. Luz (2003) complementa com alguns indicadores que afetam o 

ambiente: 

a) Turnover ou rotatividade: Entradas e saídas de funcionários com frequência em 

curto período de tempo; 

b) Absenteísmo: Excessivo número de faltas; 

c) Desperdício de material: Muitas vezes a forma como o funcionário reage contra a 

empresa é estragando material; 

d) Conflitos interpessoais e interdepartamentais: A intensidade do conflito é que 

muitas vezes determina o clima tenso ou agradável.  

Chiavenato (2009, p. 143) reforça:  

“O clima de uma organização é uma variável que influi diretamente na 
produtividade, e quando um funcionário está motivado, satisfeito com 
a empresa que trabalha, ele desempenha suas atividades com mais 
vontade e colabora para uma maior produtividade. O contrário 
também pode acontecer, quando um colaborador está desmotivado o 
clima organizacional tende a diminuir, caracterizando-se por estados 
de depressão, desinteresse, apatia, insatisfação, etc.”. 
(CHIAVENATO, 2009, p. 143) 
 

Dos conceitos dos diferentes autores pode-se concluir que clima organizacional é o 

reflexo do ambiente interno, reflete o grau de satisfação dos funcionários, em relação ao 

ambiente, a relação interpessoal e com a liderança, esses fatores cooperam para gerar o clima, 

sendo favorável quando supri as necessidades individuais e desfavoráveis quando não 

complementa, e é através desses estudos que os gestores estão buscando cada vez mais avaliar 

o clima do ambiente de trabalho, no intuito de conhecer o que cada colaborador sente. 
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2.4. Pesquisa de clima organizacional 

A pesquisa de clima organizacional é uma valiosa ferramenta de gestão estratégica, 

consiste numa análise minuciosa do ambiente interno da corporação, com o propósito de 

avaliar o grau de (in)satisfação dos indivíduos, a percepção que possuem em relação à 

empresa,o nível de comprometimento dos colaboradores e a relação com a  liderança. Esse 

tipo de pesquisa constitui um excelente instrumento de feedback, contribuindo para o 

conhecimento do funcionamento da empresa. A busca pela satisfação dos clientes (internos e 

externos) é crucial para a sobrevivência das corporações dentro do mercado, que está cada vez 

mais competitivo. Existem muitas técnicas que podem ser utilizadas para avaliar o clima, 

como: entrevistas, questionários, reunião de debates e observação por meio do gestor. Ainda 

que a entrevista seja considerada por muitos como a opção mais completa, o questionário é a 

ferramenta mais utilizada. 

De acordo com Gasparetto (2015, p. 50) 

“É um instrumento de diagnóstico ou um termômetro utilizado nas 
organizações para se levantar, analisar e interpretar a opinião, 
avaliação e nível de concordância dos colaboradores a respeito da 
cultura, políticas, usos, costumes, normas e procedimentos já 
existentes, praticados ou que estão sendo implantados”. 
(GASPARETTO, 2015,p. 50) 
 

Kahale (2003, p. 2) destaca que a pesquisa de clima organizacional “[...] eleva o índice 

de motivação de seus funcionários”, pois “eles se sentem participando, sentem-se ouvidos e 

respeitados em suas opiniões”. Isso gera um resultado bom para eles, pois acreditam ainda 

mais na organização em que atuam, porém, esse crédito só se concretiza após a organização 

mostrar resultado aos seus servidores. 

Para complementar, Kahale (2008) citado por Missiunas (2012) reafirma que a 

pesquisa do clima organizacional possibilita entender e conhecer melhor o comportamento 

humano dentro das organizações e pode ser medido através da aplicação de questionários. 

“Sendo importante em seu fechamento, fornecer um plano de ação, o qual pode auxiliar a 

organização a efetuar diferentes ações”.  
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2.5. Plano de ação 

O Plano de Ação é uma ferramenta de gestão que permite o acompanhamento e o 

avanço de uma série de atividades. Por meio dele é possível acompanhar o cronograma e 

verificar o status da operação.  

O 5W2H refere-se a um questionário que lista 7 perguntas. A concepção acerca do 

plano diz respeito à ação que é influenciada por sete situações, que devem ser respondidas de 

maneira formal, a partir dos seguintes questionamentos: What? (O que será feito, ação); Why? 

(Por que esse plano está sendo executado); Who? (Quem executará o plano); Where? (Onde o 

plano será aplicado); When? (Quando será executado, o tempo de execução do plano); How? 

(Como será feito, método para sua execução); Howmuch? (Quanto será gasto para a execução 

do plano). 

Para Campos (2002, p. 45) “o segredo do bom gerenciamento está em se saber 

estabelecer um bom plano de ação”. Um bom plano de ação necessita estar bem estruturado, 

de modo claro e objetivo, para que assim seja possível identificar, de forma ágil e mais 

precisa os elementos mais importantes para a execução de um projeto. Esses elementos 

podem ser identificados e alocados dentro do plano 5W2H. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

Os métodos e os instrumentos que foram utilizados no estudo de caso para a coleta de 

dados na agência, e os procedimentos adotados para a obtenção das informações que mostram 

os resultados da pesquisa foram: 

 Pesquisa exploratória: a coleta dos dados ocorreu através de questionários 

entregues aos colaboradores para um melhor diagnóstico; 

 Pesquisa descritiva: investiu-se na coleta e no levantamento de dados 

qualitativos, mas, principalmente quantitativos. 

 Observação direta: ocorreram observações de maneira informal, captando 

informações e registrando-as; 

 Pesquisa Bibliográfica: ocorreu através de pesquisas em artigos e livros para 

embasar a pesquisa. 

 

Quanto a sua abordagem foi quanti-quali, pois foram aplicados questionários e ao 

mesmo tempo mantinha-se observação direta, após obter os dados houve uma tabulação para 
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gerar o resultado e posteriormente a criação de gráficos ilustrativos expondo a perspectiva dos 

colaboradores em relação ao ambiente organizacional. 

 

4. Resultados e discussão  

 A análise das informações obtidas apresentou de modo geral, médias satisfatórias na 

maioria das questões, sendo assim o clima organizacional da empresa estudada, pode ser 

considerado como agradável. Com os resultados observados, também possibilitou a conclusão 

que as relações interpessoais corpo funcional e colaboradores são positivas/satisfatórias, o que 

é muito importante dentro de uma organização. Os colaboradores de modo geral se 

identificam e são muito envolvidos com a instituição de trabalho, possuem uma relação 

amigável dentro e fora do ambiente.   

Com a aplicação dos questionários e a observação direta, percebe-se o quão é 

importante e interessante utilizar essas medidas para analisar o nível de satisfação dos 

colaboradores e conhecer suas necessidades, pois é a partir desses métodos que as empresas 

obtêm os resultados e conseguem visualizar os pontos fortes e os fracos, posteriormente 

realizando ações corretivas quando necessárias, eliminando os pontos fracos da organização, 

assim alcançando o sucesso. 

Após a aplicação e recolhimento do questionário, apresentou-se ao gestor da agência 

para uma avaliação quanto à satisfação geral de seus colaboradores, a seu ver, os indivíduos 

da agência estão satisfeitos e felizes com seu trabalho, com a remuneração, os benefícios e 

com a equipe com que trabalham, necessitando apenas um plano corretivo para duas variáveis 

que lhe chamara atenção, tais foram referentes ao clima estimulante para os colaboradores 

realizarem suas tarefas e ao aspecto político que vigora na agência, necessitando de um plano 

de ação para sanar tais problemas. 
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Figura 1: Gráfico 
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Figura 2: Quadro demonstrativo do Plano de Ação (referente às perguntas do 

questionário) 

 

 

Figura 3: Quadro demonstrativo do Plano de Ação (observação direta)  
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5. Conclusão 

Ao longo desta pesquisa foi possível notar que a organização possui seus pontos fracos 

assim como qualquer outra, porém sempre busca atender às necessidades de seus 

colaboradores, e é perceptível que a satisfação dos indivíduos com a instituição é agradável, 

pois suas necessidades estão sendo atendidas, há uma relação diretamente proporcional. 

A conclusão que se chegou é de que o ambiente organizacional da agência é 

satisfatório e amigável a todos. A fim de responder a pergunta da pesquisa, pode-se afirmar 

que para se ter um clima favorável e ao mesmo tempo contribuindo no comprometimento dos 

colaboradores é preciso valorizar seus funcionários, aceitar suas diferenças, torná-los parte da 

família organizacional, investir em conhecimentos técnicos e atender suas necessidades, 

influenciando sempre a buscar mais, ser mais.  
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