
 

ANÁLISE DO CLIMA ORGANIZACIONAL DE UMA AGÊNCIA DE UMA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE BELO HORIZONTE 

 

Juliana Novaes Moura 1 

Marta Alves de Souza 2 

 

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo identificar a percepção dos colaboradores da agência XYZ em 

relação aos fatores que influenciam o clima organizacional. Este trabalho utilizou a pesquisa 

de caráter descritivo e de natureza quantitativa e qualitativa, com o objetivo de identificar e 

estudar as variáveis da pesquisa. Foi realizado um estudo de caso e os dados foram coletados 

através de um questionário composto por perguntas abertas e fechadas. Com os resultados 

alcançados na pesquisa, foi possível concluir que, de uma forma geral, o clima organizacional 

da instituição foi julgado pelo grupo de respondentes como bom. Algumas variáveis 

apontaram pontos positivos por parte dos colaboradores, como, benefícios, salário e carreira 

na empresa, mas existem algumas variáveis como, assédio, metas abusivas e pressão, que 

apontaram deficiências e que necessitam de atenção pois afetam de maneira negativa o clima 

da organização. A partir da análise dos dados, foi identificada a necessidade de estudos 

freqüentes de clima para analisar a percepção dos colaboradores. Sendo assim, praticar as 

mudanças necessárias tais como o engajamento da equipe de acordo com o objetivo da 

instituição, treinamentos presenciais e empoderamento dos colaboradores, garantindo o bem-

estar e melhorias para as variáveis que afetam o clima organizacional. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Clima organizacional; desenvolvimento profissional; satisfação dos 

funcionários. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com grandes instituições e bastante concorrência no mercado, as empresas precisam 

adotar diferenciais competitivos para que possam se destacar uma das outras e conseguir 

maior participação. O diferencial competitivo de uma empresa está nas pessoas que ali atuam, 

ou seja, no potencial das equipes de trabalho. 

Sendo assim, cresce por parte dos funcionários a insatisfação de atuar numa 

organização que não valorize seu trabalho como um todo. Dessa forma vem aumentando cada 

vez mais a preocupação das empresas em formar um excelente clima organizacional. 

De acordo com Chiavenato (2011), clima organizacional refere-se de maneira geral à 

motivação do ambiente interno de uma organização, ou seja, aos meios internos da 

organização que levam à instigação de diferentes tipos de motivação nos seus funcionários. 

Integra a qualidade do ambiente organizacional que é vista pelos colaboradores da empresa 

quando acarreta satisfação dos funcionários. 

Segundo Lacombe (2012), acompanhar o ambiente organizacional se tornou uma 

estratégia importante para as organizações e hoje em dia cresce cada vez mais o interesse em 

trabalhar e inserir um agradável clima nas empresas. O clima organizacional abrange a 

percepção dos funcionários da empresa e esta percepção empenha em motivação, satisfação e 

desempenho. 

Vem aumentando cada vez mais o número de correntistas nas instituições financeiras. 

As alianças ou fusões das grandes instituições financeiras fazem com que haja “pouca” 

concorrência no mercado e maior quantidade de clientes. Dessa forma, o alto número de 

clientes nas agências no dia a dia ocasiona maior número de erros, aumento da carga horária 

dos funcionários e muitas vezes acúmulo de trabalho para o dia seguinte.  Além disso, muitas 

empresas não dão a atenção que deveriam ser dada ao funcionário e muitas vezes acabam 

estabelecendo metas rigorosas. 

A empresa Beta é um banco comercial, sendo um dos maiores do país, que oferece 

produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil e no exterior para pessoas físicas e 

jurídicas.  

Como objetivo geral, pretende-se identificar como os colaboradores avaliam os fatores 

que influenciam no clima organizacional em uma agência de uma instituição financeira de 

Belo Horizonte. 

Têm-se como objetivos específicos: avaliar o grau de satisfação dos funcionários na 

agência; Identificar os fatores que influenciam o clima organizacional na respectiva agência; 

Sugerir melhorias para os resultados negativos apontados na pesquisa. 

Sendo assim surge a pergunta: Como os colaboradores avaliam os fatores que 

compõem o clima organizacional em uma agência de uma instituição financeira de Belo 

Horizonte? 

A gestão do clima organizacional é de fundamental importância ao desenvolvimento 

de uma Organização. Por meio do gerenciamento do clima organizacional é possível 

estabelecer uma comunicação clara e eficiente entre os funcionários e a empresa, mantendo 

um agradável ambiente de trabalho, estimulando motivação e satisfação entre os funcionários 

e a empresa. 

Dessa forma, é fundamental que as organizações estejam cientes de como o clima de 

trabalho é importante, não só para os funcionários, mas também na conquista de novos 

clientes, através da motivação e satisfação gerada no trabalho. 



 

Diante de um ambiente cada vez mais competitivo, muitas empresas acabam deixando 

de lado as pessoas que ali trabalham, para recorrerem apenas aos resultados, muitas vezes, não 

dando atenção ao ambiente organizacional. Vendo a importância do clima organizacional, 

muitas delas passaram a preocupar-se com as expectativas e necessidades dos clientes.  

Para que os objetivos das empresas sejam alcançados é necessário que as mesmas 

busquem o comprometimento de seus funcionários, oferecendo melhor qualidade de vida no 

trabalho, treinamentos, reconhecimento profissional, promoção e preocupação com seu bem-

estar. Assim, o profissional motivado será capaz de concorrer a oportunidades fazendo com 

que sua satisfação com o seu trabalho aumente. 

A importância deste trabalho será na análise dos dados fornecidos pelos funcionários 

que é definido pelo reflexo de valores, comportamentos e padrões que existem em uma 

organização. Esses comportamentos representam como cada colaborador percebe a empresa e 

sua cultura e, principalmente, como ele reage a isso. Essa percepção de cada colaborador pode 

ser boa ou ruim, o que significa que influi diretamente na motivação da equipe, no grau de 

satisfação e, consequentemente, na qualidade de seu trabalho. Por isso, é tão importante para a 

empresa mensurar essa percepção que os colaboradores têm dela, ou seja, o clima 

organizacional.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA EVOLUÇÃO 

Para Maximiano (2012), o resultado dos sentimentos que o colaborador tem em 

relação a empresa chama-se clima organizacional. É uma medida de como as pessoas se 

sentem em relação à organização e a seus administradores. O conceito de clima 

organizacional evoluiu para o conceito de qualidade de vida no trabalho. 

A construção do clima organizacional tem tido inúmeras tentativas para explicar como 

climas organizacionais são formados. Assim, agruparam a explicação em quatro categorias: 

estrutural, perceptual, interativa e cultural que resumem abordagens para o aparecimento e 

desenvolvimento do clima organizacional, segundo Santos (2012). 

A abordagem estrutural remete o clima como uma característica que pertence à 

organização. Mostra a relação de medidas objetivas e perceptuais do clima e nela surgem 

aspectos objetivos da estrutura organizacional, como o tamanho da organização, tomada de 

decisão, o numero de níveis na hierarquia e a natureza da tecnologia empresarial. Este tipo de 

abordagem não consegue explicar como são encontrados diferentes grupos de trabalhos 

dentro da mesma organização. 

A abordagem perceptual coloca a origem do clima no individuo. Ele é observado no 

nível individual como clima psicológico. Desse modo, o clima psicológico é produto do 

processo de percepções que resulta em representações intelectuais que refletem uma 

interpretação apenas do que realmente importa psicologicamente para o indivíduo. Assim, a 

abordagem não dá atenção adequada para as percepções sobre as situações, pois o importante 

é a interação de todos os membros da organização. 

A abordagem interativa refere-se à interação dos indivíduos e a forma como eles 

engajam no processo de aprendizagem e interpretam as realidades da organização. O grande 

avanço desta abordagem está na perspectiva social, como a ênfase é relacionado ao aspecto 



 

social, o clima, então ao invés de possuir sua origem apenas no indivíduo passa ter interação 

com os indivíduos dentro da organização. 

A abordagem cultural proporciona uma visão de como os grupos das organizações 

criam um senso comum de histórias, valores e propósitos através de interpretações constroem 

e negociam a realidade da verdadeira cultura organizacional. 

De acordo com Santos (2012, p. 6): 

Estudos mostram que outra variável deve ser analisada quanto se fala em clima 

organizacional. Esta variável, chama-se força do clima e se refere a magnitude ou 

intensidade do compartilhamento, ou seja, além de conhecer a percepção do clima, é 

importante conhecer em que medida as percepções dos membros da equipe ou 

organização são similares. 

Sendo assim, podem ser identificadas as mais importantes fases da evolução do 

conceito de clima organizacional segundo Lacombe (2012): 

Quadro 1: Evolução do Conceito de Clima Organizacional 

Autor Denominação Descrição do Clima Organizacional 

Forehand e 

Guilmer 1964  

Abordagem 

Estrutural 

Aspectos do ambiente organizacional, que distinguem a 

organização de outras, são relativamente duradouros ao 

longo do tempo e afetam o comportamento dos 

membros. 

James e Jones 

1974 

Atributos 

Perceptuais 

Percepções individuais de atributos e características 

organizacionais interpretadas de maneira global. 

Schneider e 

Reichers 1983 

Abordagem do 

Internacionalismo 

simbólico  

Grande ênfase dada na interação dos membros da 

organização. 

Moran e 

Volkwein 1992 

Abordagem 

Cultural 

O clima é criado pelo grupo, a partir da interação dos 

membros resultando como parte da cultura 

organizacional. 

Fonte: Forehand; Gilmer (1964) apud Palacius (2012) 

 

2.2 CONCEITO 

Clima organizacional é a boa satisfação dos colaboradores que atuam numa empresa e 

as relações que existem entre a organização e seus funcionários. As formas de atuação dos 

funcionários estão diretamente ligadas às políticas e diretrizes das organizações. Sendo assim, 

as políticas de gestão de pessoas tornam-se peça chave para o sucesso das relações com os 

funcionários, influenciando sua motivação.  

De acordo com Lacombe (2012, p. 283): 



 

O clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente 

interno da empresa. Está vinculado à motivação, à lealdade e à identificação com a 

empresa, à colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, à facilidade das 

comunicações internas, aos relacionamentos entre as pessoas, aos sentimentos e 

emoções, à integração da equipe e outras variáveis intervenientes. 

Desta forma, clima organizacional pode ser entendido como a percepção que os 

colaboradores possuem em relação ao seu ambiente de trabalho. 

O clima organizacional pode ser visto como conjunto de fatores que influenciam na 

satisfação. Tais fatores como aqueles que demonstram sentimentos positivos ao colaborador 

em relação ao trabalho como, por exemplo, a responsabilidade. Mas por outro lado, o clima 

organizacional também pode ser visto como um conjunto de fatores de desencantamento 

como insatisfação do salário, desmotivação, supervisão, etc. 

Souza (2014) apresenta que o clima organizacional é um reflexo das percepções 

comuns que os colaboradores têm sobre ela e o ambiente de trabalho. O clima organizacional 

é resultante da cultura organizacional. O clima é um dos elementos da cultura organizacional, 

definido pelo sentimento dos colaboradores e do ambiente de trabalho e a maneira como elas 

interpretam as informações e como elas interagem entre si e também com os elementos 

externos, tais como clientes, fornecedores, etc. 

 

2.3 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Segundo Maximiano (1995) apud Souza (2014) o clima organizacional pode ser 

classificado em favorável ou positivo e desfavorável ou negativo; ambas as formas são 

passíveis de acarretar conseqüências para a empresa. Para o autor o clima organizacional é 

favorável quando predominam atitudes positivas, como a boa comunicação interna, a 

integração entre departamentos, a tônica favorável, a alegria, a confiança, o entusiasmo e a 

dedicação. O clima desfavorável, por sua vez, existe ainda, segundo Maximiano (1995) apud 

Souza (2014) quando algumas variáveis organizacionais ou ambientais afetam de maneira 

negativa o ânimo da maioria dos funcionários, gerando tensão, discórdia, rivalidade às ordens, 

sabotagem, roubo, falta de participação, entre outros fatores. 

 

Quadro 2 - Principais conseqüências do clima organizacional: 

Desfavorável Mais ou menos Favorável 

Frustração. Indiferença. Satisfação. 

Desmotivação. Apatia. Motivação. 

Falta de integração entre 

empresa e funcionários. 

Baixa integração entre 

empresa e funcionários. 

Alta integração entre 

empresa e funcionários. 

Falta de credibilidade mútua 

entre empresa e funcionários. 

Baixa credibilidade mútua 

entre empresa e funcionários. 

Alta credibilidade entre 

empresa e funcionários. 

Falta de retenção de talentos. Baixa retenção de talentos. Alta retenção de talentos. 

Improdutividade. Baixa produtividade. Alta produtividade. 



 

Pouca adaptação à mudança. Média adaptação à mudança. Maior adaptação à mudança. 

Alta rotatividade. Média rotatividade. Baixa rotatividade. 

Alta abstenção. Média abstenção. Baixa abstenção. 

Pouca dedicação. Média dedicação. Alta dedicação. 

Baixo comprometimento 

com a qualidade. 

Médio comprometimento 

com a qualidade. 

Alto comprometimento com 

a qualidade. 

Clientes insatisfeitos. Clientes indiferentes. Clientes satisfeitos. 

Pouco aproveitamento nos 

treinamentos. 

Médio aproveitamento nos 

treinamentos. 

Maior aproveitamento nos 

treinamentos. 

Falta de envolvimento nos 

negócios. 

Pouco de envolvimento nos 

negócios. 

Maior de envolvimento nos 

negócios. 

Aumento no número de 

doenças psicossomáticas. 

Alguns casos de doenças 

psicossomáticas. 

Raros casos de doenças 

psicossomáticas. 

Insucesso nos negócios. Estagnação nos negócios. Sucesso nos negócios. 

Fonte: Bispo (1996) apud Souza (2014) 

O clima organizacional neutro requer uma maior atenção e cuidado, pois revela que as 

pessoas ainda não têm uma opinião formada sobre o clima na organização em que trabalham, 

sendo assim pode ser que precise de uma maior implantação de políticas de recursos 

humanos. 

 

2.4 PESQUISAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Com a pesquisa de clima organizacional, a organização consegue identificar 

instabilidades na gestão de pessoas, buscando uma relação mais próxima do colaborador, 

procurando aproximar a busca dos objetivos (pessoais e organizacionais). Ou seja, 

melhorando a harmonia e motivação dos funcionários elevando a produtividade da empresa. 

E, através da pesquisa de clima organizacional, é possível saber a percepção dos 

colaboradores sobre as variáveis no qual abordam fatores sobre o ambiente de trabalho. 

De acordo com Souza (2014, p. 135): 
A pesquisa de clima deve ser feita durante os períodos de neutralidade, evitando-se, 

assim, momentos de altos e baixos – a exemplo de falecimento de algum 

funcionário, demissões e períodos de participação de lucros. Recomenda-se ainda a 

aplicação de um instrumento diferenciado para cada nível hierárquico, pois os níveis 

operacionais e gerenciais percebem o ambiente de maneiras distintas, além de terem 

linguagens diferentes, o que por si só justifica a adaptação do instrumento de 

pesquisa. 



 

Segundo Luz (2003) apud Souza (2014), os instrumentos de pesquisa de clima 

organizacional geralmente apresentam a seguinte estrutura: instruções de preenchimento, 

identificação da unidade do respondente, questionário, espaço para sugestões e folha de 

resposta. As instruções de preenchimento são as informações relevantes, pois os funcionários 

irão responder sem o auxilio ou interferência de outras pessoas. 

A identificação da unidade do respondente apesar de a pesquisa ser anônima, é 

importante que seja indicada para a análise dos resultados e implementações de futuras ações, 

caso necessário. 

O questionário é o corpo das questões a serem respondidas pelos colaboradores para a 

mensuração dos dados.  

Espaço para sugestões é a parte subjetiva do instrumento  que tem o objetivo de 

coletar as sugestões dos colaboradores para adoção de melhorias. 

A folha de resposta é o documento, separado das demais fichas, no qual os 

colaboradores preenchem suas respostas. 

Trabalho em equipe é a soma dos conhecimentos e das práticas de uma pessoa com o 

conhecimento e as práticas de outra pessoa da equipe. É importante e necessário ter confiança 

nas pessoas para que elas acreditem que suas capacidades são fundamentais para a 

organização.  

 

2.5 SENTIMENTOS E ENFOQUE COMPORTAMENTAL 

De acordo com Maximiano (2012), analisando o sistema social da organização, as 

pessoas nas organizações agem como pessoas e não como peças de máquinas ou seres 

estritamente profissionais de acordo com a visão de Taylor ou Weber. Elas apresentam 

sentimentos de competição, amizade, cooperações, formam grupos com seus colegas de 

trabalho e criam regras para convivência. Além, disso tudo, os colaboradores como indivíduos 

levam todas as experiências vividas com seus familiares e grupos de amigos para dentro da 

organização. 

O entendimento das diferenças individuais é de extrema importância para o clima 

organizacional, pois ajuda a preparar e tomar decisões de acordo com o objetivo traçado pela 

organização.   

A motivação é uma das palavras que indica causas ou motivos que produzem 

determinado comportamento, seja ele qual for. A motivação é a energia ou força que 

movimenta o comportamento, segundo Maximiano (2012). 

A mais importante teoria das explicações modernas sobre motivação estabelece que as 

pessoas sejam motivadas essencialmente pelas necessidades humanas. Quanto mais forte a 

necessidade, mais intensa é a motivação.  

Lacombe (2012) ressalta que o resultado, que reflete a importância atribuída às 

necessidades, varia de pessoa para pessoa e de momento para momento. Quando uma 

necessidade aparece com baixa prioridade significa que, naquele momento, não está sendo 

dada a ela a mesma importância que às demais, porque já foi satisfeita, ou porque mesmo não 

tendo sido satisfeita, prefere-se dar prioridade a outra, considerada mais importante. 

Como as organizações são constituídas por pessoas e os administradores só podem ser 

bem-sucedidos se estiverem atentos e compreenderem bem os sentimentos, as necessidades e 

as motivações dessas pessoas. Os administradores precisam motivar sua equipe. Pode-se 



 

resumir que o clima organizacional reflete a qualidade do ambiente de trabalho percebido 

pelas pessoas da empresa.  

Segundo Lacombe (2012, p. 284):  

Quanto maior o ajustamento das necessidades e valores das pessoas com os da 

empresa, tanto maior tende a ser a motivação e, em conseqüência, tanto melhor o 

clima organizacional. Se o clima organizacional é com, as pessoas tendem a ser 

proativas, partilhar conhecimentos, confiar nos chefes, colegas e subordinados, 

procurar inovar, ter iniciativas e agir com forte sentimento de “pertença”. Se for 

muito ruim, tendem a fazer o mínimo indispensável para se manter no emprego, ou, 

às vezes, nem isso, agindo com descrença e revolta, aumentando a rotatividade e o 

absenteísmo, que, com freqüência, são sintomas de clima organizacional negativo.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia baseia-se em estudar e avaliar os vários métodos acessíveis, detectando 

suas limitações ou não no que diz respeito às implicações de suas utilizações. A metodologia, 

quando utilizada, analisa e classifica os métodos e as técnicas de pesquisa, bem como a 

geração ou verificação de novos métodos que orientam o entendimento e o processamento de 

informações com vistas à solução de problema de investigação. 

Para iniciar uma pesquisa, Vera (1979) apud Dalvofo (2008), defende a ideia que o 

propulsor para um estudo é o problema, pois sem ele não há razão de realizar a pesquisa.   

Na estratégia de pesquisa, foi utilizado ao primeiro passo, o método quantitativo para 

identificar as variáveis específicas do clima organizacional dentro de uma agência financeira 

de Belo Horizonte e logo após utilizou o método qualitativo, que segundo Yin (2005) é uma 

investigação empírica, método que abrange todo um planejamento, técnicas de coletas e 

análises de dados, investigando um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real especialmente quando os limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente 

definidos. 

Conforme descreve Minayo (2010) este tipo de método procura revelar processos 

sociais que ainda são poucos conhecidos e que pertencem a grupos particulares, sendo seu 

objetivo e indicação final, proporcionar a construção e/ou revisão de novas abordagens, 

conceitos e categorias referente ao fenômeno estudado. 

De acordo com Diehl; Tatim (2004), A pesquisa descritiva tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser 

classificados como pesquisa descritiva, e uma das suas características mais significativas é a 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e observação 

sistemática. 

Este trabalho utilizou a pesquisa descritiva com o objetivo de identificar e estudar as 

variáveis da pesquisa, relacionando-as com o clima organizacional da agência XYZ. Para 

realização da pesquisa, as técnicas utilizadas foram estudo de caso e a pesquisa bibliográfica. 

Gil (2008) descreve estudo de caso como modelo proposto para a produção do 

conhecimento num campo específico, que aponta princípios e regras a serem observados ao 

longo de todo o processo de investigação. Caracteriza-se por ser um estudo profundo de uma 

unidade simples. 

O estudo de caso é um método bastante eficaz em problemas de recursos humanos e é 

mais apropriado para estratégia de investigação de conhecer e analisar os detalhes coletados. 



 

De acordo com Barros; Lehfeld (2007), a pesquisa bibliográfica é a que se efetua 

tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego 

predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e informatizado. Sendo 

assim, com a técnica de pesquisa bibliográfica, o pesquisador utilizou fontes de pesquisas 

como a de artigos acadêmicos e livros técnicos. 

Existem diversos instrumentos de coleta de dados que podem ser utilizados com a 

finalidade de se obter informações, porém deve-se ter em mente que todas elas possuem 

qualidades e limitações, uma vez que são meios cujo êxito depende de sua adequada 

aplicação. 

Cervo; Bervian (2006) apontam diversos parâmetros que caracterizam as vantagens de 

utilização do questionário. Afirmam também que o questionário é a forma mais usada para 

coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja. Refere-se a um 

meio de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche e 

contêm um conjunto de questões, todas logicamente relacionadas com um problema central. 

Nesta pesquisa utilizou-se como instrumento de coleta de dados o questionário, 

composto por perguntas abertas e fechadas. Este foi direcionado para a população integral da 

agência financeira, que totalizam 50 colaboradores, mas foi alcançado 75% dos respondentes. 

O pré-teste foi aplicado em 10% dos colaboradores com o principal objetivo de oferecer 

subsídios para o aprimoramento de sucessivas versões do questionário. Durante o pré-teste 

será avaliado a clareza das formulações das perguntas, adequação e suficiência das opções de 

respostas.  

Através do questionário foi possível obter a percepção dos funcionários sobre os 

fatores que influenciam o clima organizacional nesta agência bancária XYZ. 

Como critério para análise de dados, foi utilizado a abordagem quantitativa e 

qualitativa, a qual não se preocupa com a quantidade numérica de participantes, mas sim, com 

o aprofundamento, qualidade e compreensão da pesquisa. 

Segundo Godoy (2010), A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. Também busca compreender o 

fenômeno de forma eficaz, no qual o ambiente e as pessoas são vistos como um todo. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Beta é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, em número de agências e 

clientes. Atua no Brasil e exterior nos segmentos pessoas física e jurídica. O banco oferece 

serviços e produtos que incluem operações de crédito e captação de depósitos, emissão de 

cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de 

pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de 

intermediação e corretagem de valores mobiliários. No ano de 2013, o número de 

funcionários na Organização correspondia a aproximadamente 103.385. 

4.2 PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS 

Nesta etapa é identificado o perfil dos participantes, abordando o sexo, faixa etária, 



 

escolaridade e o tempo de trabalho na empresa. 

Dos participantes da pesquisa, a maior parte dos pesquisados são mulheres totalizando 

57% e o restante 43% do sexo masculino. 

Quanto à faixa etária, 41% dos colaboradores têm entre e 26 a 30 anos de idade, 

seguidos de 32% entre 18 a 25 anos, 13% entre 31 a 35 anos, 8% maior de 46 anos, 3% de 36 

a 40 anos e 3% 41 a 45 anos. 

  Em relação à escolaridade, 59% possuem graduação completa, 36% graduação 

incompleta e apenas 5% possui o ensino médio.  

Os colaboradores desta instituição 30% tem mais que 6 anos na empresa, 22% entre 4 

e 6 anos, 21% entre 1 e 2 anos, 19% entre 2 e 4 anos e 8% menos de 1 ano na empresa. 

 

4.3 FATORES MOTIVACIONAIS 

Para tabulação e análise dos dados, utilizou-se o modelo proposto por Souza (2014), 

sendo escolhidas dez variáveis organizacionais para elaboração das questões. As variáveis 

escolhidas foram: salário; benefícios; comunicação; reconhecimento; carreira; relacionamento 

interpessoal; estabilidade no emprego; imagem da empresa; valorização dos funcionários; e 

fatores motivacionais. 

De acordo com o gráfico, a maior parte dos funcionários da agência XYZ estão mais 

satisfeitos com as seguintes variáveis: benefícios, salário, reconhecimento e carreira na 

empresa.  

Um dos aspectos mais importantes da filosofia de uma organização é o que se 

relaciona com a política de salários e benefícios. Na agência, o elemento essencial que motiva 

os funcionários, a pesquisa apontou 21% dos participantes consideram os benefícios, 18% 

consideram o salário um fator de motivação, 14% carreira na empresa, 10% reconhecimento, 

8% estabilidade na empresa, 7% imagem da empresa, 7% relacionamento interpessoal, 6% 

fatores motivacionais, 6% valorização dos funcionários e 3% comunicação.  

Para Chiavenato (2010, p. 128) “a perspectiva comportamental enfatiza o conflito 

entre objetivos que as organizações procuram atingir e os objetivos que individualmente cada 

participante quer alcançar.” Portanto, haverá um conflito inevitável entre a organização e o 

indivíduo em função da incompatibilidade entre a realização de ambos.  

Gráfico 1 - Fatores motivacionais 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 



 

4.4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELO NÍVEL DE SATISFAÇÃO 

A agência XYZ pode-se identificar de uma forma geral em relação aos gestores a 

avaliação dos colaboradores foram positivas. O relacionamento e o interesse do 

desenvolvimento profissional de cada um ganham avaliações como excelentes. Percebe-se 

que satisfação sobre o interesse do gestor no desenvolvimento profissional, 37% avaliam 

como excelente, 22% muito bom, 19% como bom, 11% razoável e também 11% como nível 

ruim para este tópico. O relacionamento com o superior imediato, 58% classificam como 

excelente,14% muito bom, 22% bom, 3% razoável e 3% ruim. Em relação a resolução de 

problemas por parte dos supervisores na empresa, 40% avaliaram muito bom, 35% excelente, 

14% bom e 11% razoável. A participação dos supervisores na realização dos objetivos tem 

como classificação 40% bom, 22% razoável, 21% excelente, 14% muito bom e 3% ruim. 

Segundo Elizenda (2011), aqueles gestores que entenderem o diferencial competitivo 

irão atingir de forma rápida e eficiente as suas metas. A equipe de colaboradores se tornará 

mais competitiva em relação à concorrência, tão acirrada nos dias de hoje.  

Gráfico 2 – Satisfação em relação aos gestores 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 

Nos dados obtidos pelo grau de satisfação em relação à empresa, os níveis foram 

medianos, o colaborador vê que a organização oferece treinamentos, mas em contrapartida 

poucos avaliaram como nível excelente. A questão abordada sobre treinamento para o 

desenvolvimento profissional dos funcionários, os colaboradores avaliaram em 37% bom, 

19% excelente, 16 % muito bom, 14% ruim e 14% razoável. Os dados em relação aos 

treinamentos oferecidos na empresa mostram que 38% avaliam bom, 27% razoável, 19% 



 

muito bom, 8% ruim e 8 % excelente. De acordo com os colaboradores 32% avaliam como 

bom os métodos para a realização de trabalho e atendimento de qualidade, seguidos de 27% 

excelente, 19% muito bom, 19% razoável e 3% ruim. O sentimento referente os objetivos e 

estratégias da empresa, 28% avaliam como razoável, 24% bom, 24% muito bom e 24% 

excelente.  

Kraemer (2004) cita que as organizações estão sendo desafiadas a disseminar o grau 

de conhecimento e inteligência adquiridos, evidenciando os sistemas abertos, honestos e 

igualitários. Se os colaboradores desenvolvem o pensamento em conjunto, resgata a 

exploração das oportunidades, serviços e resolução dos problemas, adequando a organização 

ao novo padrão da realidade. 

Segundo Antunes (2002), o capital intelectual é um conjunto de benefícios intangíveis 

(ou ativo, ou recursos, ou capital) que agregam valor às empresas e permitem sua 

continuidade. 

Gráfico 2 – Satisfação em relação a empresa 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 

O clima organizacional envolve qual é o comportamento da organização, sua cultura, 

seu estilo de gestão, seu crescimento, ou seja, qual a percepção pelas pessoas que nela atuam. 

No gráfico 3, a avaliação de modo geral, ganhou como nível excelente, percebe-se que os 

colaboradores gostam de trabalhar na instituição, tem um bom comportamento com os outros 

colaboradores e reconhece que a imagem da instituição é positiva perante a eles. A percepção 

em relação ao clima organizacional define como 38% muito bom, 30% bom, 24 % excelente e 

8% razoável. Considerando a avaliação do relacionamento entre as pessoas que atuam no 

setor, os respondentes qualificam 57% de nível excelente, 35% muito bom e 8% bom. De 

acordo com a pesquisa, a imagem da empresa perante aos colaboradores 33% consideram 

bom, 24% excelente, 24% bom e 19% razoável. A pesquisa nos mostra que 43% avaliam 

como excelente o sentimento de trabalhar na empresa, seguidos de 27% bom, 19% muito 

bom, 8% razoável e 3% ruim. 



 

Robbins; Judge; Sobral (2010) apud Souza (2014) relata que o clima organizacional é 

um reflexo das percepções comuns que os colaboradores da organização têm sobre ela e o 

ambiente do trabalho. 

Gráfico 3 – Satisfação em relação ao clima organizacional  

 

Fonte: da pesquisa (2015) 

A motivação vem de cada um, mas se a empresa não valoriza ou elogia, muitas vezes 

os colaboradores podem se sentir frustrado e sem o seu devido reconhecimento profissional. 

No gráfico 4, as respostas dos colaboradores ao salário pago, 37% avaliam como bom, 27% 

muito bom, 16% razoável, 14% ruim e 11% excelente. A remuneração que cada um recebe 

pelo seu trabalho realizado, 38% consideram nível bom, 29% razoável, 22% muito bom, 16% 

excelente e 11% ruim. 35% avaliam como bom, a oportunidade de promoção na instituição, 

seguidos de 22% excelente, 19% razoável, 16% muito bom e 8% ruim. 

Chiavenato (2009) cita que dentro da instituição trabalha-se com as variáveis do 

sistema organizacional e social, que funcionam como fatores do ambiente imediato do 

treinamento e do ambiente organizacional e social mais amplo. Em um destas variáveis, a 

principal é o reconhecimento profissional, com políticas de apoio, expectativas alcançadas, 

recompensas e reconhecimento perante os colegas. 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 4 – Satisfação em relação ao reconhecimento profissional 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 

4.5 – AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL QUESTÕES DISCURSIVAS 

Vários fatores interferem e prejudicam o ambiente organizacional. No gráfico 5, 

percebe-se que 46% dos respondentes consideram assédio, metas abusivas, pressão e acúmulo 

de funções o principal fator que influencia negativamente no clima organizacional, abaixo 

18% encontra-se a falta de planejamento, 18% falta de vontade e interesse dos funcionários, 

9% burocracia e 9% desvalorização. 

Segundo Nordson (2009), o assédio moral existe em toda a parte, com maior 

intensidade no ambiente de trabalho, em decorrência a subordinação existente entre capital e 

força de trabalho. A prática do assédio moral, degrada, prejudica, destrói o ambiente 

organizacional, desestabilizando a vítima, provocando um verdadeiro desgaste emocional que 

pode vir com várias doenças psíquicas e físicas, prejudicando também o maior bem da 

instituição: o capital intelectual. 

Nordson (2009, p.96): 

Um trabalhador produz com mais qualidade e eficiência, ao passo que um 

trabalhador insatisfeito e desmotivado em geral tem um desempenho abaixo do 

esperado, o que reflete de forma negativa na organização empresarial na qual se 

encontra. Assim, tem-se que a repercussão da prática do assédio moral no ambiente 

de trabalho ultrapassa os danos causados à vítima, chegando a afetar a própria 

organização empresarial (ou Administração Pública), acarretando graves prejuízos 

no tocante à produtividade, eficiência e finanças. 



 

Gráfico 5 – Fatores que influenciam negativamente 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 

O último item abordado entre os colaboradores possibilita tornar claras as percepções, 

caso apresentem distorções que podem afetar positivamente o nível de satisfação. Portanto, 

22% dos respondentes avaliaram que se tivesse mais oportunidade, motivação e plano de 

carreira ajudaria a melhoria do clima organizacional. Assim como, 22% também responderam 

que suporte e planejamento dos gestores seriam o ideal para a melhoria do clima. Outros dois 

tópicos relevantes foram interação entre os setores e mais colaboradores na instituição, ambos 

alcançaram 17%. Cursos e treinamentos atingiram 9% da pesquisa, assim como valorização 

do colaborador como pessoa. Por último, com menos alcance das avaliações as metas longe 

de dar real suporte para o cliente, obteve 4%. 

De acordo com Chiavenato (2009), o RH deve criar condições para a plenitude das 

realizações e potencialidades pessoais, o plano de carreira emerge como uma das condições 

capazes de atender boa parte das necessidades humanas. Em uma organização, a carreira de 

um funcionário é um longo processo que tem início com a seleção e admissão e estende-se até 

a aposentadoria. 

 

Gráfico 6 – Mudanças para a melhoria do clima organizacional 

 

Fonte: da pesquisa (2015) 



 

O instrumento de pesquisa foi voltado para a análise do ambiente organizacional e 

levando em conta a real necessidade dos colaboradores, procurando mapear ou retratar os 

aspectos mais importantes na instituição. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a percepção dos funcionários em relação 

aos fatores que influenciam o clima organizacional em uma agência bancária de Belo 

Horizonte e na agência é considerado, de uma maneira geral, bom pela maioria dos 

funcionários. Buscou-se informações bibliográficas de autores referentes ao tema e analisou-

se as variáveis sendo elas: Imagem da Empresa, Relacionamento Interpessoal, Fatores 

Motivacionais, Salário e Remuneração, Supervisão, Participação, Qualidade e Satisfação do 

Cliente, Envolvimento e Comprometimento e Desenvolvimento Profissional.  

De acordo com os objetivos específicos que foram propostos, os colaboradores 

avaliaram que a satisfação geral na agência é visto como razoável. Em relação aos fatores que 

influenciam o clima, identificamos que os colaboradores consideram que as metas abusivas, 

falta de gestão nos objetivos da organização e a remuneração como principais causas para 

influência do clima organizacional. Isso é um fator preocupante, pois quando os funcionários 

participam juntamente com os gestores da organização é possível identificar novas soluções e 

maneiras de melhorar os processos problemáticos que não trazem resultados positivos para o 

desempenho competitivo da empresa no mercado. 

Em relação aos treinamentos para o desenvolvimento profissional, trata-se de um 

treinamento online e devido à falta de tempo, não é possível ser realizado no local de trabalho, 

sendo assim, os funcionários se sentem desmotivados em realizá-lo em casa, nos horários 

vagos. Recomenda-se que o RH que se localiza na matriz identifique as necessidades de 

treinamento dos setores e dos funcionários, além disso, cabe a empresa oferecer outras 

modalidades de treinamento, como o presencial, por exemplo. O treinamento é bastante 

importante, pois ajuda os funcionários a desenvolverem suas tarefas com eficácia. 

Recomenda-se que a pesquisa de clima organizacional seja realizada pelo colaborador que 

responde pelo RH da agência junto com o gerente geral e o gerente administrativo, a fim de 

buscar soluções aos fatores que influenciam negativamente o clima.  

É de grande importância ressaltar a existência de fatores que necessitam ser 

melhorados na empresa. Ainda que as variáveis de satisfação apresentem uma porcentagem 

geral consideravelmente positiva, é necessário também analisar que há uma quantia notável de 

funcionários que se posicionam negativamente quando se refere-se ao assédio, pressão e 

metas abusivas, cabe a organização percebê-los e tomar as devidas ações para que não se 

tornem em prejuízo. Uma das ações consideradas para a melhoria do clima seria o 

empoderamento dos colaboradores e uma equipe envolvida com o objetivo da empresa.  
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