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Este ebook tratará de um assunto recorrente no mundo corporativo, o “Clima 

Organizacional”, a cada dia que passa empresas de todos os setores, em todos 

os cantos do mundo estão cada vez mais cientes da importância de ter um bom 

clima organizacional e dar oportunidade plena aos seus colaboradores de 

trabalhar em um local que seja agradável e o menos estressante possível.

É provado que o investimento para criar um bom clima organizacional compensa, 

a empresa diminui seus custos com seguro saúde, diminui o absenteísmo, 

aumenta a produtividade de seus funcionários e retêm de forma mais eficaz seus 

talentos.

Mas a grande pergunta é, como de fato, identificar o nível do clima organizacional 

de sua empresa e, como melhorá-lo. Ao decorrer deste ebook, de forma clara e 

objetiva, iremos lhe demonstrar todas os detalhes do que é o clima de sua 

empresa, a importância de o avaliar e técnicas e dicas para poder transformar a 

teoria em prática e melhorar o clima da sua empresa.
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DEFININDO O QUE É 

CLIMA ORGANIZACIONAL
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Antes de tomar qualquer medida é de extrema importância entender 

exatamente o que é o clima organizacional.

Segundo George Litwin, formado em Psicologia Social pela Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos e, autor do livro “Leadership and Organizational

Climate” (Liderança e Clima Organizacional, em tradução livre), clima 

organizacional é:

“...a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou 

experimentada pelos membros da organização e influencia o seu 

comportamento”

Podemos entender desta frase que o clima do ambiente de trabalho irá 

influenciar o comportamento do colaborador enquanto trabalha em sua 

empresa, portanto, um ambiente ruim, estressante e degradante irá refletir no 

trabalho realizado por seus funcionários. 



índice 5

CLIMA ORGANIZACIONAL NÃO É 

IGUAL CULTURA ORGANIZACIONAL
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A utilização de tais conceitos como sinônimos é um equívoco cometido com 

certa frequência nas empresas. A cultura se refere à estrutura profunda da 

organização, fundamentada nos valores, crenças e suposições dos membros da 

empresa.

Já o clima retrata o ambiente organizacional como sendo fundamentado no 

sistema de valores da organização. Por isso, o clima é considerado 

relativamente temporário, sujeito ao controle direto, e amplamente limitado 

pelos aspectos do ambiente social que são conscientemente percebidos pelos 

profissionais da empresa. 

O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização. A 

cultura se preocupa com a natureza das crenças e expectativas sobre a vida 

organizacional, já o clima é indicador de que essas crenças e expectativas 

estão sendo cumpridas ou não.

Veja a imagem na próxima página para melhor entendimento



CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACONAL

 “Estado de espírito da 

organização”

 Ligado ao grau de 

satisfação, lealdade e 

compromisso de seus 

membros

 Perspectiva temporal 

de curto/médio prazo

 Personalidade da 

organização

 Ligado ao grau de 

motivação e 

comprometimento

 Perspectiva temporal de 

médio/longo prazo
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O IMPACTO DO CLIMA SOBRE A 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
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Para o funcionário prestar um bom serviço, é preciso que saiba, que possa e, 

mais importante, que queira fazê-lo.

Saber fazer é uma questão de conhecimento, logo, uma questão de treinamento 

adequado ao profissional.

Poder fazer é uma questão de ter habilidade para fazer, bem como de dispor e 

poder usar os recursos necessários.

Mas de nada adianta saber e poder, se o funcionário não querer fazer. O querer 

é uma questão que depende da satisfação das pessoas quando realizam seu 

trabalho. Logo está associado ao clima organizacional.
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INDICADORES DE UM CLIMA 

ORGANIZACIONAL RUIM
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É possível identificar o nível do clima de sua empresa prestando atenção nas 

relações funcionário-funcionário e funcionário-empresa que estão ocorrendo em 

sua empresa, como:

 Turnover alto

as pessoas estão saindo de sua empresa pois não estão gostando de trabalhar 

nela

 Absenteísmo

a elevada taxa de falta de funcionários pode refletir muito bem a vontade dos 

seus colaboradores trabalharem em sua empresa, a primeira resposta que 

temos para algo que não nos agrada fazer, é não mais fazer esta tarefa.

 Conflitos interpessoais e interdepartamentais

brigas, intrigas, fofocas e rixas são indicadores que algo não está certo no 

ambiente de trabalho, é importantíssimo que seu time trabalhe como equipe, 

mas impossível isso acontecer se as pessoas que o compõe não se gostam e 

não se dão bem.

 Queixas no serviço médico

muitos funcionários reclamando de dores de cabeça, dores no corpo, cansaço e 

até “tremedeiras” demonstram que o ambiente de trabalho está sendo 

estressante ao ponto de causar danos à saúde de seus funcionários.
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QUEM É O RESPONSÁVEL POR 

MEDIR O CLIMA ORGANIZACIONAL?
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Existem duas formas de avaliação do clima e cada um existe um nível diferente 

de responsabilidade em sua avaliação.

1. Avaliação Setorial, que consiste em avaliar o clima de um setor 

isoladamente da organização, é responsabilidade de cada gestor ouvir 

individualmente os membros de sua equipe.

2. Avaliação Corporativa ou Institucional, avaliar o clima da organização é 

responsabilidade do RH, compete a ele ouvir coletivamente os 

funcionários. Essa responsabilidade é normalmente dividida também com 

a área de Serviço Social e até mesmo a uma consultoria externa 

contratada para realizar a pesquisa.
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PORQUE SE DEVE AVALIAR 

O CLIMA ORGANIZACIONAL
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Seria um ebook interminável se aqui estivessem todos os motivos do por que 

realizar a avaliação do clima organizacional, por isso, vamos resumir em alguns 

tópicos:

 Se você trabalha na área de RH de sua empresa, faz parte de sua missão, 

de seus principais compromissos e de suas principais obrigações na 

empresa prover um bom ambiente para os demais colaboradores.

 Avaliar o clima constitui uma oportunidade de realizar melhorias contínuas 

no ambiente e nos resultados dos negócios.

 Você faz parte de um ciclo, o desempenho dos recursos humanos afeta a 

motivação de seus funcionários, que por sua vez, afeta o desempenho 

organizacional, no qual o RH faz parte.

 Se sua empresa passou por processos como privatizações, fusões, 

aquisições e outras formas de associações, houve o choque entre culturas 

organizacionais muitas vezes conflitantes, e é preciso avaliar o clima da 

empresa para entender a resposta dos funcionários a esse processo.
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TÉCNINCAS DE PESQUISA 

DE CLIMA ORGANIZCIONAL
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Existem três técnicas diferentes para realizar a pesquisa que avalia o clima de 

sua organização, sendo elas:

1. Questionário: a técnica mais utilizada, permite aplicação rápida e 

maciça da pesquisa, o seu custo de realização é baixo, geralmente é a 

técnica com maior número de participantes pois incentiva o anonimato e 

permite a aplicação eletrônica das perguntas sem exigir espaço físico para 

realização da pesquisa.

2. Entrevista: permite um contato pessoal maior entre colaboradores e 

gerentes, porém é um método mais demorado do que o questionário, que 

quebra o anonimato, assim reduzindo a credibilidade das respostas, mas 

por um ponto de vista positivo, a entrevista obtém respostas verbais, 

assim abrindo espaço para o colaborador falar tudo aquilo que sente, 

gosta, ou não na empresa.

3. Painel de Debates: recurso mais barato que a entrevista pessoal, pois 

agora você estará “entrevistando” pessoas em conjunto. A grande 

vantagem desta técnica é que ela permite que funcionário levante uma 

questão, podendo ser discutida com o grupo. O problema, é que mais do 

que qualquer outra técnica, o painel de debate quebra o anonimato dos 

participantes e exige maior espaço físico e tempo para ser realizado.
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VARIÁVEIS A SEREM 

CONSIDERADAS
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Sua empresa é feita de gente e, pessoas não são iguais, por isso é preciso você 

saber que as respostas não vão ser iguais, existirão respostas diferentes e é 

preciso intender o motivo disso acontecer.

Variáveis como salário, idade, setor que o funcionário trabalha, nível de 

escolaridade, se tem filhos ou não fazem parte de diversos fatores que vão 

mudar as respostas de um colaborador para o outro.

Mas cabe a você analisar as respostas, entende-las, tirar conclusões e realizar 

ações para melhorar o clima em cima do que foi respondido.
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COMO COMEÇAR
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Para melhorar o clima de sua empresa, primeiro é preciso o medir. E você o 

medirá realizando uma pesquisa de clima.

Para uma pesquisa de clima eficiente, é preciso ter objetivos claros e concretos, 

subestimada por muitas pessoas, essa etapa é uma das mais importantes de 

todo o processo.

A área de Recursos Humanos, juntamente com a direção da empresa, deve 

definir os objetivos desse trabalho. É o momento de definir “o que se quer 

saber” e posteriormente “o que será feito com os resultados”.

Então após definir os objetivos desta pesquisa, é preciso montá-la.
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A ESTRUTURA DE UMA 

PESQUISA DE CLIMA
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A Pesquisa de Clima possui uma estrutura clássica, que se divide em quatro 

setores, sendo eles:

1. Instruções de preenchimento

Neste setor você explicará como realizar a pesquisa.

 Cite o objetivo da pesquisa

 Explicite que a participação é espontânea

 Dê instruções sobre o preenchimento da folha de respostas

 Dê um exemplo para demonstrar como  funciona o preenchimento de uma 

questão

2. Identificação da unidade respondente

É muito importante que a pesquisa seja confidencial e anônima, porém, para 

você poder tirar o maior proveito das respostas, é preciso saber o perfil de quem 

a responde, por isso insira alguns campos para identificação como:

 Nível hierárquico na empresa

 Tempo de empresa

 Sexo

 Faixa etária

 Turno de trabalho
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A ESTRUTURA DE UMA 

PESQUISA DE CLIMA
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3. Questionário

O questionário será a parte mais importante de toda a pesquisa, ele precisa ser 

bem elaborado, com perguntas focadas em responder o que se quer saber, 

alinhe as perguntas com os objetivos da pesquisa. Existem diversas 

ferramentas gratuitas online que facilitam a criação, respostas e análise da sua 

pesquisa, como o Survey Monkey, por exemplo.

É importante que a maneira de responder essas perguntas esteja alinhada com 

a “escala likert”, ou seja, é preciso que sua pergunta possa ser respondida com 

uma nota, por exemplo: 

A Pergunta: “Você se sente reconhecido pelo seu trabalho por seus 

supervisores”

Deve ser respondida por uma nota entre 0 e 7; onde 0 significa “Discordo 

Plenamente” e 7 “Concordo Plenamente”.

Podendo ter adaptações dependendo do que está sendo perguntado.

http://www.surveymonkey.com/
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A ESTRUTURA DE UMA 

PESQUISA DE CLIMA
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4. Espaço aberto para observações e sugestões

Em um questionário fechado onde se é respondido apenas o que é lhe 

perguntado, você perde um grande aliado, a ajuda de seus colaboradores. Por 

isso, é muito importante que exista um espaço onde os pesquisados possam 

escrever sugestões para melhorar a pesquisa, ideias de novas práticas de 

mensuração, dicas para tornar a empresa um lugar melhor para se trabalhar, 

enfim, o que o funcionário tiver para falar, deverá ser escrito neste espaço que 

lhe foi concedido.
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A PESQUISA FOI FEITA; 

COMO PROSSEGUIR?
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Depois que os questionários forem respondidos, é o momento de avaliar as 

informações e identificar os pontos fortes e fracos da gestão de pessoas. O 

resultado deve ser mostrado à gerência da empresa para que as decisões de 

melhoria possam ser tomadas.

Ao término de todo o processo de avaliação das informações e criação de 

projetos para melhorar os pontos fracos da empresa, os resultados devem ser 

divulgados para os funcionários, eles precisam saber que foram ouvidos, 

juntamente com as ações que a empresa adotará; por exemplo, caso os 

funcionários reclamaram do material de trabalho que a empresa oferece, a 

diretoria deve comunicar que comprará materiais novos, e de melhor qualidade 

num período estipulado.

Não dar o correto feedback após a pesquisa pode gerar um resultado oposto ao 

desejado, os funcionários podem se sentir desmotivados por terem participado 

de uma pesquisa que não trouxe resultados reais a ele.
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RESUMINDO

CLIMA ORGANIZACIONAL – COMO MENSURAR E MELHORAR

Para uma eficiente Pesquisa de Clima Organizacional, procure seguir os 

seguintes passos, como vimos neste material:

 Faça um bom planejamento;

 Execute a pesquisa de forma transparente;

 Meça os resultados e defina o plano de ação;

 Apresente para toda a empresa o resultado e as melhorias que serão 

executadas
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Somos um Clube de Vantagens que oferece aos seus funcionários 

ou clientes uma rede credenciada de empresas com benefícios e 

descontos em educação, bem estar, saúde, entretenimento, produtos 

e serviços diversos. 

Tudo isso em uma ferramenta na nuvem e 100% personalizada para 

sua empresa.

E, vamos além, oferecemos acesso a um painel de controle com 

indicadores e todas as informações de uso dos usuários.

Um benefício
que vale por milhares.

O QUE É O CONVENIA?
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MELHORE O CLIMA ORGANIZACIONAL DA 
SUA EMPRESA AGORA MESMO

Além de auxiliar na melhoria do Clima Organizacional, o Convenia traz para a sua empresa
um Grêmio Corporativo completo, com as seguintes vantagens:

 Clube de desconto com centenas de parceiros prontos para serem utilizados;

 Ações especiais e temáticas para aumentar a interação dos funcionários

 Atividades recreativas, esportivas e culturais para funcionários, familiares e empresa.

Para conhecer mais sobre o Convenia e obter mais informações sobre como nossa empresa
poderá lhe auxiliar, clique no botão abaixo.

Conheça o Convenia

http://www.convenia.com.br/
http://www.convenia.com.br/

