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Resumo: 

No atual cenário de competitividade, o uso de ferramentas de gestão e a utilização de sistemas 

de informações gerenciais que auxiliam na tomada de decisão das organizações têm crescido, 

e a área de Recursos Humanos por meio da pesquisa de clima organizacional tem elaborado 

estratégias organizacionais. A pesquisa de clima é um dos instrumentos utilizados para ajudar 

na compreensão e avaliação do nível de satisfação dos empregados, aspectos da cultura e a 

realidade da organização. Esse artigo apresenta uma análise sobre a aplicação da pesquisa de 

clima informatizada em uma empresa do ramo ferroviário. No desenvolvimento da pesquisa, 

foi feita uma comparação dos ganhos em reais e os ganhos qualitativos de cada fornecedor 

que disponibiliza a ferramenta on-line com o modelo de pesquisa de clima aplicado pela 

empresa atualmente. Concluiu-se, que a aplicação da pesquisa de clima informatizada, como 

instrumento de análise, proporciona redução dos custos, preservação do meio ambiente e 

otimização do tempo de recebimento dos resultados da pesquisa de clima.  

Palavras-Chave: Pesquisa de Clima; Informatização; Clima Organizacional. 

1. INTRODUÇÃO 

Anualmente no Brasil, é divulgado na revista VOCÊ S/A as 150 melhores empresas 

para se trabalhar e um dos fatores que é levado em consideração é a pesquisa de clima 

organizacional que é um instrumento voltado a entender o nível de satisfação dos empregados 

num determinado espaço de tempo (CAETANO, 2010). 

Coda (1993) destaca que a pesquisa de clima organizacional é um parâmetro para 

medir o grau de satisfação dos colaboradores de uma empresa em comparação aos diferentes 

aspectos da cultura e a realidade da organização. Para Oliveira (1996) acompanhar e 

monitorar a satisfação dos colaboradores tem sido um grande desafio para as organizações 

que procuram justificativas para o desempenho e a qualidade do trabalho das pessoas nas 

organizações.  

A implementação de estratégias organizacionais não se limita às áreas operacionais, 

onde se busca obter um nível elevado de produção. A área de gestão de pessoas deve assumir 

uma postura proativa utilizando novos mecanismos que auxiliem na tomada de decisão e 

execução das estratégias (NAKATA et al, 2009). 

O clima organizacional para Luz (2003) demonstra a satisfação dos colaboradores com 

as decisões organizacionais, como remuneração, plano de carreira, treinamento e 

desenvolvimento e liderança, em um determinado período.  

O presente trabalho tem como objetivo propor a informatização da pesquisa de clima 

organizacional em uma empresa do ramo ferroviário por meio de plataformas online 

especializadas em realizar pesquisas virtuais. São também estabelecidos os seguintes 
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objetivos específicos: identificar os benefícios de aplicar a pesquisa por meio dessas 

plataformas e comparar duas empresas que realizam a pesquisa de clima informatizada. 

Essa pesquisa se justifica pelo fato da empresa estudada estar buscando novos métodos 

de aplicação da pesquisa de clima de forma inovadora e eficiente, pois o método atual, que é a 

aplicação da pesquisa de clima de forma manual, não permite que os resultados sejam 

analisados em tempo real causando divergências nos controles realizados diariamente no 

período de aplicação, por meio dessa justificativa definiu a seguinte questão: Como os 

métodos de pesquisa on-line podem garantir confiabilidade e controle? 

Espera-se que a empresa em estudo, assim como, outras empresas privadas que fazem 

o uso desta ferramenta tenham a percepção de que a informatização da pesquisa de clima 

possui confiabilidade e controle no processo de gestão de clima. 

O estudo se organiza em sessões composta pela introdução, referencial teórico que 

descreve os principais conceitos abordados neste trabalho; a metodologia da pesquisa; a 

descrição e análise dos dados e no final são apresentadas as conclusões informando as 

limitações e sugestões para próximos estudos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Segundo Souza (1978) o estudo do clima organizacional tem trazido aos gestores de 

grandes empresas desafios que permitem entender o porquê de se ter climas favoráveis em 

alguns momentos e em outros momentos não. A Segunda Guerra Mundial estimulou os 

estudos de Psicologia Social e suas aplicações em liderança, motivação, relações humanas. 

Tendo como destaque como os principais autores da época, Mayo, Lewin, Homans, Argyris e 

Herzberg. De acordo com Menezes e Gomes (2010) os trabalhos de Argyris foram 

significativamente importantes para as pesquisas sobre clima organizacional. Toro (2001) 

afirma que foi a partir dos anos 90, nas grandes empresas, que houve maior destaque nos 

estudos sobre clima.  

O “Experimento de Hawthorne” conduzido por Elton Mayo em 1927, em uma fábrica 

da Wester Electric Company, situada no bairro de Hawthorne, em Chicago pode ser visto 

como pioneiro nos estudos sobre clima interno. Através dele, Mayo percebeu que 

modificações nas configurações física e social do local de trabalho podem causar mudanças 

emocionais e comportamentais nos trabalhadores (MENEZES; GOMES, 2010). 

Nakata et al (2009) afirma que para os empregados a atenção às condições de trabalho 

era suficiente para gerar motivação e sentimentos positivos em relação à organização. Tais 

sentimentos, sejam positivos ou negativos, podem motivar ou desmotivar as pessoas, 

influenciando o clima organizacional. 

Souza (1978) define clima organizacional como um fenômeno resultante da interação 

dos elementos da cultura. Desta forma o clima definido por Coda (1993) indica o grau de 

satisfação dos colaboradores da empresa, em relação à cultura ou realidade aparente da 

organização tais como política de RH, liderança processo de comunicação, valorização 

profissional e identificação com a empresa. 

Clima organizacional na definição de Luz (2003, p.12) é o “reflexo do estado de 

ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma empresa, num dado momento”. O 

autor ainda diz que clima organizacional é “a atmosfera psicológica que envolve num dado 

momento, a relação entre a empresa e seus funcionários”. 



 

3 

 

O conceito de clima organizacional ganhou importância nos últimos anos por ser 

considerado uma variável a ser examinada por profissionais que buscam explicações para o 

desempenho e a qualidade do trabalho das pessoas nas organizações. O interesse das empresas 

em conhecer a percepção dos colaboradores sobre a organização tem proporcionado aos 

gestores grandes desafios (OLIVEIRA, 1996). 

Para Luz (2003, p.3) o clima organizacional passou a ser uma ação estratégica para 

todas as organizações, principalmente para aquelas que se dizem comprometida com a gestão 

da qualidade. É possível afirmar, então, que a análise do clima organizacional é muito 

importante para a elaboração de estratégias. Existem várias ferramentas que permitem que a 

área de Gestão de Pessoas analise o clima, pode-se destacar a entrevista do serviço social com 

os funcionários conhecida em algumas empresas como (Grupo Focal), Café com presidente, 

ouvidorias e a pesquisa de Clima. 

2.2. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

       Uma importante ferramenta para o levantamento de dados, a pesquisa de clima ajuda a 

detectar se o clima interno da organização está favorável ou não. 

Segundo Bergamini e Coda (1997, p.99), 

A Pesquisa de Clima Organizacional é um levantamento de opiniões que 
caracteriza uma representação da realidade organizacional consciente, uma vez que 

retrata o que as pessoas acreditam estar acontecendo em determinado momento na 

organização enfocada. O papel de pesquisas dessa natureza é tornar claras as 

percepções dos funcionários sobre temas e itens que, caso apresentem distorções 

indesejáveis, afetam negativamente o nível de satisfação dos funcionários na 

situação de trabalho. 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta objetiva e segura e seus 

instrumentos de análise, diagnóstico e sugestões são considerados valiosos para o sucesso de 

programas de melhoria da qualidade, aumento da produtividade e adoção de políticas internas. 

Bispo (2006), por meio do quadro 1, afirma que a organização pode se beneficiar ou 

perder dependendo do resultado da pesquisa de clima, então, se o resultado for favorável, 

todos da organização são beneficiados, caso contrário, todos perdem. 

Quadro 1: Resultados com os diversos níveis de Clima 

Desfavorável Favorável 

 

 Frustração 

 Falta de Credibilidade Mútua 

 Falta de retenção de talentos 

 Pouca adaptação às mudanças 

 Turnover elevado 

 Clientes insatisfeitos 

 Pouco aproveitamento nos treinamentos 

 

 

 Satisfação 

 Credibilidade 

 Integração 

 Adaptação às mudanças 

 Redução do turnover 

 Clientes satisfeitos 

 Maior aproveitamento nos treinamento 

 

Fonte: Bispo (2006) 
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Considerada uma ferramenta importante para o estudo do clima na organização, alguns 

autores sugerem que a pesquisa deve ser feita anualmente ou a cada dois anos. Mas existem 

empresas que veem o clima como algo primordial para o sucesso da organização e baseadas 

nisso aplicam suas pesquisas semestralmente. 

2.2.1. IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE CLIMA NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

A avaliação de clima organizacional para Puente-Palacios e Freitas (2006), é um 

elemento fundamental para a compreensão da efetividade organizacional e para o melhor 

entendimento do comportamento dos funcionários. Freire Valeriano, Talamini e De Oliveira 

(2011) afirmam que a pesquisa de clima também é um importante agente de ligação entre o 

indivíduo e a organização.  

Bedani (2003) afirma que o monitoramento do clima organizacional possibilita ter 

uma visão ampla da organização, favorecendo a aplicação de ações de intervenção para 

melhoria das condições do ambiente de trabalho, por isso, constitui-se uma ferramenta 

importantíssima para a gestão de pessoas e desenvolvimento da organização. Da mesma 

maneira Campos, Estivalete e Madruga (2009) enfatizam que a avaliação de clima é um 

instrumento importante para que as organizações tenham um diálogo mais justo e responsável 

com seus colaboradores.  

Manter o diálogo justo e responsável com seus colaboradores para Luz (2003) é uma 

das principais obrigações e compromissos da administração de Recursos Humanos, sendo 

assim, a avaliação de clima tem grande importância porque constitui uma oportunidade de 

realizar melhorias contínuas no ambiente de trabalho, além de passar aos seus colaboradores a 

importância deles para a organização. 

Quando os gestores conhecem o clima da empresa torna-se possível monitorar a 

satisfação e o comprometimento dos seus colaboradores, desse modo pode-se perceber a 

importância e a vantagem que a análise de clima pode trazer para a organização, pois através 

disso a empresa poderá elaborar estratégias e ações para corrigir erros que foram detectados 

com o monitoramento (FREIRE VALERIANO; TALAMINI; DE OLIVEIRA, 2011). 

Embora o clima no contexto organizacional seja abstrato, ele se manifesta nas 

organizações através de alguns indicadores que dão sinal sobre a sua qualidade. Luz, (2003, 

p.32) mostra os indicadores que demonstra a qualidade do clima, ou seja, se o clima é bom ou 

ruim. 

O turnover pode mostrar que alguns fatores internos não estão agradando os membros 

da empresa. O mesmo pode ser dito sobre o absenteísmo, programas de sugestões 

malsucedidos, ou seja, quando o número de sugestões que a empresa esperava foi superior. A 

intensidade dos conflitos interpessoais entre os gestores e departamentos da organização 

também é uma forma mais expressiva do clima organizacional, assim como as queixas 

realizadas no serviço médico ou na assistência social (quando a empresa possui) são grandes 

indicadores de que o clima da organização não vai bem (LUZ, 2003). 

2.3. TÉCNICAS ADOTADAS EM UMA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Luz (2003, p.39) destaca as três técnicas de pesquisa de clima: questionário, entrevista 

e Painel de Debates (Grupo focal). Na definição de Luz (2003) o questionário como 

instrumento de coletas de dados, nos aponta respostas das variáveis a serem pesquisadas, mas 

não garante que essas respostas sejam autênticas, necessitando de usar outros instrumentos e 

procedimentos, mas a aplicação pode ser feita em diversos locais da empresa, em todas as 
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filiais no mesmo período, é o método mais aceito pelos colaboradores, a quantidade de 

questões varia de 40 a 80 perguntas, permite a inclusão de perguntas cruzadas, possibilitando 

identificar a consistência das respostas, pode ser aplicado a todos os funcionários ou somente 

para uma amostra, permite sigilo nas respostas e permite a utilização de plataformas online. A 

entrevista por sua vez é realizada com cada funcionário, e suas características de acordo com 

Luz (2003) são a quebra do anonimato, sendo desvantajoso, é mais demorado e mais 

dispendioso do que o questionário, são necessárias pessoas habilitadas para a aplicação desta 

técnica e quando o número de respondentes é elevado há necessidade de se ter mais 

entrevistadores. 

No painel de debates ou grupo focal são utilizadas as perguntas que obtiveram 

resultados inferiores a média estipulada pela empresa. É uma técnica que pode ser 

considerada de grande utilidade se o objetivo for obter respostas mais consistentes do 

problema a ser pesquisado e é realizado com um entrevistador e vários entrevistados. Luz 

(2003) destaca que esta técnica é mais econômica do que a entrevista, os grupos são de no 

mínimo 15 pessoas, permite que os colaboradores expressem seu ponto de vista e exige um 

espaço adequado, onde os colaboradores sintam-se confortáveis para responderem as 

perguntas. 

Dentre as técnicas apresentadas, o questionário é a técnica mais utilizada nas empresas 

pela flexibilidade de aplicação do mesmo, mas, principalmente pelo fato de manter a 

identidade do respondente em sigilo, tornando as respostas mais confiáveis e refletindo 

melhor o pensamento do colaborador em relação à organização. Sendo assim, o 

aprimoramento da aplicação dessa técnica deve ser constante, a fim de extrair o máximo de 

informações possíveis de forma rápida e eficaz (LUZ, 2003). 

O aprimoramento da aplicação do questionário pode ser percebido nas pesquisas de 

survey online que geralmente utiliza um questionário como instrumento de coleta de dados. 

Tal aprimoramento surgiu com o desafio dos pesquisadores de identificar novos métodos ou 

ferramentas para realizar pesquisas mais eficientes melhorando a qualidade (MEHO, 2006). 

Assim como os questionários aplicados em folha, Walter (2013) destaca que os 

levantamentos tipo survey têm como objetivo contribuir para o estudo em uma área particular 

através da coleta de informações sobre o ambiente estudado e também possui características 

equivalentes ao questionário manual. 

Evans e Mathur (2005) enfatizam algumas características equivalentes como, alcançar 

várias pessoas com características comuns em curto espaço de tempo; pode ser aplicado a 

todos os funcionários ou somente a uma amostra; permite a inclusão de perguntas cruzadas. 

Além destas características equivalentes estes mesmo autores evidenciam algumas 

características que o questionário manual não permite que seja feito, são elas: o acesso dos 

respondentes ao questionário independe da localização geográfica; a possibilidade de realizar 

análises preliminares dos dados antes de acabar a sua coleta; a eliminação de erros de 

transcrição; custos menores de transportes e impressão de questionários; o participante pode 

escolher o ambiente para responder as perguntas. Mesmo que este método tenha maiores 

vantagens do que os questionários manuais, é necessário estar atento as possíveis limitações, 

como a duplicidade das respostas em caso de ser aplicada em modo público.  

Sauaia e Sylos (2000) destacam que o planejamento é significativamente importante 

quando a empresa é analisada sob o enfoque sistêmico, sendo assim, para que a aplicação da 

pesquisa de clima organizacional permita maior confiabilidade nos resultados e seja eficaz no 

seu objetivo é necessário planejar suas etapas.  
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Luz (2003, p.49) cita nove etapas que fazem parte da aplicação da pesquisa de clima 

organizacional e as definem no quadro 2, que é apresentada em seguida.  

Quadro 2:  Etapas da Aplicação da Pesquisa de Clima 

Etapas Definição 

 Objetivo  Definir quem vai conduzir a pesquisa e o púbico alvo, planejar o 

cronograma. 

 Escopo do Questionário  Definir quais as variáveis serão avaliadas, a quantidade de perguntas e o 

layout do questionário. 

 Validação do Instrumento 

de Pesquisa 

 Revisar e testar o questionário. 

 Divulgação da Pesquisa  Divulgar o cronograma da pesquisa aos gestores 

 Aplicação e coleta de dados  Direciona os colaboradores ao local de aplicação. 

 Processamento dos dados  Processar os resultados por meio de sistemas especializados ou manual. 

Emissão dos Relatórios  Emitir relatórios detalhados, apresentando o resultado de cada variável, o 

índice geral e os resultados de cada gerência. 

Divulgação dos Resultados  Divulgar os resultados para cada gestor. 

 Definição do Plano de Ação  Elaboração do Plano de ação por cada gestor. 

Fonte: Luz (2003)  

Desse modo, a manutenção e inovação do método utilizado para a pesquisa de clima 

organizacional é fundamental para que as informações geradas pela mesma mostrem, de 

forma cada vez mais fiel, a real situação do ambiente interno da organização. 

2.4. VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS A SEREM CONSIDERADAS EM UMA 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

De acordo com Marocci e Pozzi (2004) “o clima organizacional é determinado por 

uma série de fatores (variáveis) que permitem prever, por exemplo, a incidência de conflito 

entre pessoas e a existência de relações de colaboração e de confiança recíproca.” O 

conhecimento das variáveis do clima organizacional favorece a identificação e o 

entendimento do comportamento humano.  

Freire Valeriano; Talamini e De Oliveira (2011) apontam que as variáveis que mais se 

destacam são a motivação e a satisfação dos colaboradores, pois estão diretamente ligadas ao 

bem-estar dos colaboradores.  

Autores como Litwin e Stringer; Kolb et al; Sbragia; Luz e Bispo utilizam algumas 

variáveis nos questionários da pesquisa de clima. As principais e mais importantes variáveis 

são citadas e definidas no quadro 3. 
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Quadro 3: Variáveis utilizadas nos questionários. 

Variável Definição Autor 

 

Liderança 

Aceitação dos colaboradores com a liderança atual; Liberdade 

dos membros para assumir a liderança e serem recompensados 

por uma liderança bem sucedida.  

KOLB et al,1986. 

Identidade  
Sentimento de pertencer à organização, como alguém valioso 

e importante dentro da organização. 

LITWIN; 

STRINGER,1968. 

Satisfação e 

Motivação/ 

Reconhecimento 

Proporcionado 

Descreve o quanto a organização valoriza um desempenho 

acima do padrão por parte de seus funcionários; o quanto os 

esforços individuais são reconhecidos. 

SBRAGIA, 1983. 

Treinamento e 

Desenvolvimento  

Avalia as oportunidades que os trabalhadores têm de se 

qualificar, de se atualizar e de se desenvolver 

profissionalmente. 

LUZ,2003. 

Ambiente de 
Trabalho  

Estabelece o grau de relacionamento entre os colegas de 

trabalho, necessário para a realização das atividades 
individuais ou coletivas. 

BISPO, 2006. 

Salário 
Analisa a percepção dos funcionários em relação ao mercado; 

a possibilidade de aumentos salariais. 

LUZ, 2003. 

Orientação para 

Resultados 

Avalia se seus funcionários estão se esforçando para a 

consecução dos resultados. 

LUZ, 2003 

Cooperação  
Disposição das pessoas no trabalho em ajudar umas às outras. LITWIN; STRINGER, 

1968 

Conformismo  

Cumprimento de inúmeras regras, procedimentos, políticas e 

práticas conforme definição, que os impede de realizar o 

serviço. 

KOLB et al,1986. 

Condições de 

Progresso  

Descreve a ênfase com que a organização esclarece os 

critérios para promoção de carreira, atendendo as aspirações e 

expectativas de progresso. 

SBRAGIA, 1983. 

Responsabilidade  

Sentimento de autonomia para tomada de decisões 

relacionadas ao trabalho e a não dependência quando realiza 

suas funções. 

LITWIN; STRINGER, 

1968. 

Disciplina 
Identifica o grau de rigidez das normas disciplinares e o nível 

de insatisfação gerada por elas. 

LUZ, 1995. 

Fonte: Elaboração Própria. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGIOS 

Considerando o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara (2016) que 

qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.  

Este trabalho é definido como pesquisa exploratória e utiliza a pesquisa ação e pesquisa 

bibliográfica como procedimento técnico. Exploratória porque embora a empresa estudada 
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aplique a pesquisa de clima, não se verificou a existência de estudos em relação à aplicação da 

mesma por meio de plataformas de pesquisa on-line. Quanto aos meios, será utilizada a 

pesquisa bibliográfica que segundo Vergara (2016) “fornece instrumental analítico para 

qualquer outro tipo de pesquisa” e a pesquisa ação que segundo Thiollent (1988) “é um tipo 

de investigação social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo”. 

 A fim de preservar a organização estudada, nesta pesquisa denominamos por empresa 

“XYZ”. A empresa “XYZ” possui, aproximadamente, seis mil funcionários e está inserida na 

região Sudeste, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com unidades em 45 

cidades. A escolha pela organização se deve ao fato dela aplicar a pesquisa de clima por meio 

de questionários impressos e estar inovando o seu sistema de informação gerencial, o que 

torna mais relevante estudar a possibilidade de aplicar a pesquisa por meio de plataformas que 

permitem a pesquisa online. 

Todos os dados foram disponibilizados por meio de um projeto realizado na 

organização. A natureza dos dados é definida como primária já que é livre de opinião e 

análises. As variáveis utilizadas no estudo têm como base os custos, a rapidez no processo dos 

resultados às ações e a simplicidade no método de aplicação e estão detalhadas na figura 1. 

Baseado nessas variáveis foi analisado o custo de impressão e leitura óptica que são 

realizados por uma empresa terceirizada e encaminhados para a sede em Juiz de Fora, onde é 

feita a distribuição para as regiões, o custo de contratação de aplicadores em cada unidade da 

empresa XYZ, o custo com envelopes para a colocação das pesquisas respondidas, outro 

ponto a ser analisado é o prazo de divulgação dos resultados que demora em média de 15 a 20 

dias para imputar no sistema e repassar aos gestores.   

    

 

Figura 1: Variáveis analisadas no estudo. 

Fonte: Elaboração Própria 

Para melhor entendimento do contexto da pesquisa foi elaborado um pequeno resumo 

do ambiente no qual está sendo feito o estudo e o processo utilizado. 

 

Custo de Impressão e Leitura Optica 

Remessa Carro  - Pesquisa São Paulo 

Aplicadores 

Envelopes 

Divulgação dos Resultados e Plano de Ação 

Método de Aplicação 
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3.1. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E PROCESSO DE ESTUDO 

Garantir resultado favorável faz parte da meta do RH, mais precisamente da 

coordenação de Responsabilidade Social. As analistas de Responsabilidade Social são 

responsáveis pela logística de aplicação da pesquisa, divulgação e monitoramento dos 

resultados. 

A pesquisa de clima é realizada semestralmente e é respondida apenas por 

funcionários diretos. Para verificar se os Planos de Ações entregues nos primeiros meses do 

ano estão sendo cumpridos, é realizado em Julho um monitoramento interno com 34% dos 

colaboradores, excluindo afastados, estagiários e colaboradores de férias. Esses colaboradores 

são sorteados pelo RH a fim de garantir a autenticidade das respostas. Em dezembro é 

realizada a pesquisa oficial e o objetivo é garantir 100% de aderência. 

O questionário aplicado possui 64 questões múltiplas escolhas, subdivididas em quatro 

variáveis: Liderança, Aprendizado e Desenvolvimento, Satisfação e Motivação e Identidade. 

Neste questionário também é necessário preencher o código da área e responder questões 

relacionadas ao nível hierárquico, tempo de empresa e faixa etária para que a coordenação de 

Responsabilidade Social possa fazer o cruzamento das informações.  

Como técnica complementar à pesquisa, é realizado durante todo ano Grupos Focais 

nas coordenações com resultados abaixo da média estipulada pelo RH. A técnica de grupo 

focal é complementar e possibilita o levantamento de percepções que não puderam ser 

analisada nos questionários 

O processo para que a pesquisa alcance a aderência e favorabilidade necessária é 

longo e requer comprometimento. Neste ciclo observa-se que uma etapa deve ser concluída 

para que a outra seja iniciada, sendo assim, primeiro é feito o orçamento com as empresas 

fornecedoras de questionários e leitura ópticas, segundo a revisão das perguntas, terceiras é 

feita a contratação do fornecedor, quarto a distribuição dos questionários pela terceirizada 

para a empresa XYZ que distribui para as regiões e áreas, quinta é a comunição da 

coordenação de responsabilidade social junto aos gestores, a sexta etapa é contratar e treinar 

os aplicadores, a sétima etapa é aplicar os questionários, a oitava etapa é processar e analisar 

os dados que foram respondidos, esta análise e processamento é feita pela empresa 

terceirizada e logo após imputada no sistema da empresa XYZ, logo após é feita a divulgação 

dos resultados. Na décima etapa é realizado o grupo focal que auxilia na gestão do clima 

organizacional, após a realização do grupo focal as analistas de responsabilidade social devem 

enviar o relatório aos gestores para que eles possam elaborar um plano de ação e por último as 

analistas devem monitorar esses planos de ação. Na figura 2 será apresentado o ciclo de 

planejamento. 

 
Figura 2: Ciclo de Planejamento da Pesquisa de Clima 

Fonte: Elaboração Própria 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS MÉTODOS DE APLICAÇÃO 

A utilização de instrumentos para diagnósticos do ambiente interno é um dos fatores 

para auxílio na tomada de decisões relacionadas à Gestão de Pessoas (Nakata et al., 2009), 

como aprendizado e desenvolvimento, liderança, satisfação e motivação e identidade. 

Durante a pesquisa, foi identificado que o método de aplicação de pesquisa de clima 

traz alto custo do orçamento da área de Responsabilidade Social, o prazo de análise é alto e 

ocorre divergência no controle diário referente a quantidade de pesquisas que foram 

respondidas no dia. Este método garante confiabilidade das respostas, mas muitos 

colaboradores acham que suas respostas serão divulgadas aos seus gestores.  

A análise realizada no método atual criou indagação por parte dos pesquisadores 

acerca de novos métodos de aplicação que permitem a mesma confiabilidade nas respostas e 

permite que os resultados sejam divulgados com menor tempo e de forma integrada com o 

sistema da organização e custos reduzidos. Foram analisadas uma plataforma de pesquisa 

online e uma empresa especializada em consultoria e pesquisa com empregados. Cada método 

será apresentado individualmente e comparado com o método utilizado.  

a) PRIMEIRA ALTERNATIVA ESTUDADA – PLATAFORMA ONLINE “X” 

É um sistema completamente online, que permite que seus clientes avaliem serviços e 

produtos. A empresa fornecedora deste software é conhecida por fornecer ferramentas de 

survey online no mundo todo. Nele a empresa consegue criar e personalizar uma pesquisa de 

acordo com a sua necessidade personalizando layout, condicionais e privacidade. Esta 

plataforma utiliza questionário online com envio de link via email para os colaboradores que 

possuem email corporativo, usuário e senha para os colaboradores que não tenham acesso a e-

mail e que poderão responder nos terminais disponibilizados pela a empresa, celular e tablets. 

O acompanhamento dos resultados pode ser feito em tempo real através do e-mail do 

responsável pela pesquisa, podendo ser exportado em vários formatos, como Excel, CSV, ou 

PDF imprimível, o resultado também pode ser exportado para SPSS (Software Estatístico) 

que possibilita analisar dados de teste de hipóteses e relatórios, através desse relatório é 

possível realizar o benchmark global dos resultados médio de outras organizações. 

Este software é disponibilizado a partir do pagamento de um plano que pode ser 

mensal ou anual, dependendo da necessidade do cliente. Tanto no plano mensal ou anual 

podem ser enviados questionários ilimitados em todos os idiomas, personalização total do 

layout, sem referência ao software. 

Para que a pesquisa possa ser realizada em modo privado é necessário o cadastramento 

de todos os e-mails corporativos e não corporativos para que cada colaborador possa 

responder anonimamente. 

Para a realização da pesquisa online sem análise no primeiro e segundo semestre a 

XYZ reduziria seus custos na pesquisa de Clima em 89%, comparado ao ano anterior que 

tinha as variáveis de custo de impressão e leitura óptica, remessa carro (pesquisa para São 

Paulo), aplicadores e envelopes. 

b) SEGUNDA ALTERNATIVA ESTUDADA – EMPRESA WTW 

A empresa WTW é uma empresa especializada em consultoria e pesquisa com 

empregados. Atua em mais de 20 países e possui cerca de 300 consultores especializados em 

medir e agir para o aumento do engajamento dos empregados. A escolha pela análise do 
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serviço oferecido desta empresa se deve ao Benchmark realizado juntamente com uma 

organização que faz aplicação da pesquisa com a WTW. Engajada em levar maior retorno ao 

investimento, ela proporciona aos seus clientes ferramentas avançadas de pesquisa online que 

outras plataformas de pesquisa como a citada no item anterior não realizam.  

A plataforma online oferecida pela WTW é uma plataforma tecnológica integrada que 

possibilita aos gestores, juntamente com o RH, gerenciar e analisar as respostas fornecidas a 

fim de realizar ações para aprimorar o desempenho da organização. Essa plataforma permite a 

criação online dos questionários, integrando rapidamente os resultados em uma única 

plataforma. Além de fornecer a plataforma, a WTW realiza a pesquisa completa junto aos 

funcionários deixando a área responsável isenta de se preocupar com aplicadores, logística 

das pesquisas, custos com impressão e leitura óptica. 

É disponibilizado aos gestores um painel de resultados, mostrando o resumo das 

comparações dos dados estatísticos das pesquisas anteriores, dos pontos fortes e 

oportunidades revelados na pesquisa, além de benchmarks interno e externo. É possível 

detalhar cada fator estudado pela empresa XYZ (liderança, aprendizado e desenvolvimento, 

satisfação e motivação e identidade). 

Esta plataforma após os resultados disponibiliza para cada gestor avaliado, de forma 

individual, um modelo de plano de ação.  

Para a realização da Pesquisa de Clima nesta empresa, o custo seria reduzido em 

aproximadamente 51% em relação ao ano anterior. Mas possui vantagens como a redução do 

prazo na entrega dos resultados e não dependeria de uma equipe auxiliando os colaboradores 

a responder. 

4.1. DISCUSSÃO DOS MODELOS 

A plataforma “X” apresentou ferramentas suficientes para a criação, layout, 

exportação de dados e monitoramento em tempo real, proporcionando controle dos dados, 

mas possui desvantagens como a falta de implementação dos resultados no sistema on-line da 

empresa, a necessidade dos auxiliares nas unidades de aplicação, pois ela só forneceria as 

ferramentas de aplicação e divulgação, mas não seria responsável por manter alguém 

disponível para auxiliar se necessário, permaneceria com um controle superestimado por 

conta da função modo público. A pesquisa em modo público não controla o duplo 

preenchimento das respostas, ou seja, se um colaborador responder a pesquisa e quiser 

responder novamente, ele conseguirá. Este problema também é percebido no método atual. Já 

a plataforma oferecida pela WTW permite este controle. A partir do momento que existe a 

possibilidade de uma pessoa responder mais de uma vez, a pesquisa torna-se frágil e os 

resultados podem ser subestimados ou superestimados.  

A realização da pesquisa de clima tem altos custos e prazos mais longos de aplicação e 

divulgação dos resultados para a Coordenação de Responsabilidade Social. Após análises 

verificou-se que, a plataforma “X” proporcionaria custos menores, em aproximadamente, 

89% se comparados com a pesquisa manual e 51% em relação à empresa WTW. A diferença 

entre a WTW e o método atual em relação a variável custo foi baixa, pois a WTW seria a 

responsável por todas as fases de aplicação e análise das pesquisas, assim como entrega de 

modelos de plano de ação. Se a empresa tomar a decisão, analisando apenas o custo a 

plataforma X é mais vantajosa. O custo da paltaforma “X” foi de 11% comparado ao ano de 

2017 e o custo da empresa WTW foi de 49% em relação ao ano de 2017. 
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Baseado no tempo de divulgação de resultados, a melhor escolha é a empresa WTW, 

Pois a divulgação dos resultados seria mais rápida possibilitando o cruzamento do resultado 

atual com os resultados anteriores no sistema da empresa. A plataforma X possibilita o 

resultado em tempo real, mas não possibilita conexão com o sistema utilizado pela empresa e 

não fornece análise, nem modelo de plano de ação. 

Na figura 3 é possível analisar a variação dos custos das empresas avaliadas se 

comparados com os custos de 2017 e os ganhos qualitativos apresentados por ambas as 

empresas. 

 

Figura 3: Variação dos custos e ganhos qualitativos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5. CONCLUSÃO  

Através deste artigo, conclui-se que a pesquisa de clima organizacional é eficaz se seu 

método de aplicação for confiável. A pergunta “Como os métodos de pesquisa on-line podem 

garantir confiabilidade e controle?” é respondida por meio das análises da plataforma “X” e 

da empresa “WTW”. Essas plataformas permitem compreender que a pesquisa on-line, pode 

garantir a aderência necessária pela organização, e controle. Além de fornecerem tecnologia 

de ponta e apoiarem-se em investimentos significativos em inovação de seus produtos. 

Empresas que medem o sucesso em aspectos relacionados à cultura organizacional utilizam 

métodos valiosos para garantir aderência e favorabilidade nas pesquisas realizadas junto aos 

seus funcionários. 

O objetivo de propor a informatização da pesquisa de clima organizacional, não é vista 

com bons olhos para alguns gestores e há resistência pelo uso dessas plataformas pela área de 

TI por haver necessidade de interligar todos os resultados ao sistema utilizado pela empresa a 

fim de comparar os resultados anteriores. As plataformas apresentadas são referências em 

pesquisas on-line e grandes empresas as utilizam para realizar sua pesquisa com funcionários. 

Os objetivos específicos que foram identificar os benefícios de aplicar a pesquisa por 

meio de plataformas on-line e apontar as principais dificuldades do modelo manual foram 

respondidos.  

A análise dos custos do ano anterior foi uma limitação imposta pela empresa. Não foi 

possível verificar valores relativos em relação aos custos utilizados. Apesar desta limitação, o 

estudo foi finalizado e traz contribuições para as organizações que utilizam a pesquisa para a 
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melhoria do clima organizacional e tomada de decisões e têm o interesse de inovar o método 

de aplicação. 

A falta de realização de um experimento com a pesquisa de clima sendo aplicada de 

forma informatizada para que fosse feita uma comparação com o método de aplicação manual 

não nos permitiu demonstrar com mais precisão as vantagens e desvantagens da aplicação da 

pesquisa de clima informatizada. 

 Para as próximas pesquisas sugere-se que seja realizado um estudo, a fim de verificar 

se existem outras plataformas que possibilitem aos colaboradores que não possuem e-mail 

corporativo, de responder a pesquisa com confiabilidade e controle. É sugerido também, que 

sejam feitos outros estudos de aplicação de pesquisa de clima organizacional em outras 

organizações privadas. 
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ANEXO I 
 

Monitoramento Interno de Clima GLOBAL DEZEMBRO 2017 
 

Grupo de Cargos 
 

1. (   ) Especialistas / Consultores 
2. (   ) Analistas; Médicos; Advogados; Administradores de Dados; Auditores Internos. 
3. (   ) Técnicos – Manutenção, Eletro, Segurança, Meio Ambiente, Via, PPCM, Logística de 

Materiais, etc. 
4. (   ) Execução – Maquinistas, Auxiliares de Maquinista, Agentes de Estação, Mantenedores, 

Manobradores, Controladores, Eletricistas, Programadores, Operadores, Fiscal, Oficial, Ronda, 
Soldador, etc. 

5. (   ) Inspetores / Instrutores / Líderes (Operadores, Mantenedores e Técnicos) 
6. (   ) Assistentes; Auxiliares; Secretárias e Motoristas. 
7.  (   ) Gestores – Gerentes Gerais, Gerentes e Coordenadores 

 
Tempo de Empresa                                                                  Sexo 
 

1. (   ) Até 2 anos completos                                                  1. (   ) Masculino 
2. (   ) Acima de 2 anos até 5 anos completos                       2. (   ) Feminino 
3. (   ) Acima de 5 anos até 10 anos completos 
4. (   ) Acima de 10 anos até 20 anos completos 
5. (   ) Acima de 20 anos 

 
Faixa Etária                                                                                Estado 
 

1. (   ) Até 25 anos                                                                 1. (   ) RJ 
2. (   ) De 26 a 30 anos                                                          2. (   ) MG 
3. (   ) De 31 a 40 anos                                                          3. (   ) SP 
4. (   ) De 41 a 45 anos 
5. (   ) Acima de 45 anos 

 

 
  

Informe o número correspondente a sua área:  
(Obs.: Consulte a tabela anexa) 
 

 
Legenda:  

 1 Discordo 
totalmente 

2 Discordo 
Parcialmente 

3 Às vezes 

concordo, às vezes 
discordo. 

 4 Concordo 
parcialmente. 

5 Concordo 
totalmente 

 

 

1) Eu recomendaria aos meus parentes e amigos trabalhar 
na XYZ. 

 1  2  3  4  5 
 

 2) Gosto do trabalho que realizo hoje na XYZ  1  2  3  4  5  

 3) O volume de trabalho permite que eu termine 
frequentemente minhas tarefas no horário normal 

 1  2  3  4  5 
 

 4) Considero que o tempo que dedico ao meu trabalho é 
equilibrado entre as minhas necessidades e as da empresa 

 1  2  3  4  5 
 

5) Considero que o ambiente de trabalho da XYZ facilita o 
relacionamento com os meus colegas 

 1  2  3  4  5 
 

6) A minha equipe de trabalho considera meu gestor 
imediato um profissional de respeito e credibilidade 

 1  2  3  4  5 
 

7) Tenho confiança na empresa em que trabalho 
 

 1  2  3  4  5 
 

8) Sou estimulado a contribuir com idéias para melhorar a  1  2  3  4  5  
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forma como é feito o meu trabalho 

9) Conheço os critérios para promoção e carreira  1  2  3  4  5  

10) A XYZ me permite conhecer o trabalho realizado pelos 
meus colegas 

 1  2  3  4  5 
 

11) Considero que as pessoas no meu trabalho estão 
dispostas a ajudar umas às outras 

 1  2  3  4  5 
 

12) A XYZ oferece aos colaboradores oportunidade de 
participar em treinamento 

 1  2  3  4  5 
 

13) A sensação mais frequente que sinto ao deixar o 
trabalho é de realização profissional 

 1  2  3  4  5 
 

14) Minha equipe de trabalho tem um bom relacionamento 
com meu gestor imediato 

 1  2  3  4  5 
 

15) Sou bem atendido quando peço orientações ao meu 
gestor imediato 

 1  2  3  4  5 
 

 16) Eu sinto que meu trabalho é importante para que a XYZ  
seja bem sucedida 

 1  2  3  4  5 
 

17) Considero que a XYZ  trata com igualdade pessoas de 
qualquer idade, raça, cor e orientação sexual 

 1  2  3  4  5 
 

 18) Meu gestor imediato demonstra como podemos 
contribuir com os objetivos, metas e indicadores da área e 
da empresa 

 1  2  3  4  5 
 

 19) Posso contar com meu gestor imediato, quando 
necessário, para assuntos tanto pessoais quanto 
profissionais 

 1  2  3  4  5 
 

20) As orientações de meu gestor imediato facilitam a 
realização do meu trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

21) O trabalho que realizo me permite aprender coisas 
novas 

 1  2  3  4  5 
 

22) A XYZ oferece orientações, atividades e programas de 
saúde que possibilitam uma melhor qualidade de vida de 
seus colaboradores 

 1  2  3  4  5 
 

23) Considero que a XYZ realiza ações que contribuem para 
a comunidade e o meio ambiente 

 1  2  3  4  5 
 

 
24) Eu confio naquilo que meu gestor imediato diz 

 1  2  3  4  5 
 

25) Sinto orgulho de trabalhar na XYZ  1  2  3  4  5  

26) Meu gestor imediato age de acordo com o que fala  1  2  3  4  5  

27) Considero que meu trabalho é reconhecido e valorizado  1  2  3  4  5  

28) Recebo periodicamente de meu gestor imediato 
feedback sobre meu desempenho 

 1  2  3  4  5 
 

29) Meu gestor imediato usa "o mesmo peso e a mesma 
medida" nas suas decisões 

 1  2  3  4  5 
 

30) Sinto-me apoiado pelo meu gestor imediato para 
assumir desafios 

 1  2  3  4  5 
 

31) Considero que a XYZ atende de forma equilibrada aos 
fornecedores, colaboradores e acionistas 

 1  2  3  4  5 
 

32) Tenho todo equipamento e material necessários para 
realizar bem o meu trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

33) A XYZ entrega aos seus clientes aquilo que promete 
com qualidade 

 1  2  3  4  5 
 

34) Participo das decisões que afetam a mim e ao meu 
trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

35) Considero adequados os programas de remuneração 
variável da XYZ (Ex.: PPR, Campeonato) 
 

 1  2  3  4  5 
 

36) Tenho as informações que preciso para fazer bem o 
meu trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

37) A XYZ utiliza critérios definidos para promoção e  1  2  3  4  5  
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carreira 

38) Meus colegas estão dispostos a compartilhar comigo o 
que sabem 

 1  2  3  4  5 
 

39) Considero que trabalhar na XYZ dá tranquilidade e 
segurança para mim e para minha família 

 1  2  3  4  5 
 

40) Meu gestor imediato conhece sua área de atuação  1  2  3  4  5  

41) Considero que sou recompensado de acordo com a 
qualidade do meu trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

42) Os procedimentos para realizar o meu trabalho são 
discutidos e revisados 

 1  2  3  4  5 
 

43) Sinto que posso confiar nos meus colegas de trabalho  1  2  3  4  5  

44) As pessoas que trabalham na XYZ sabem o que devem 
fazer para torná-la cada vez melhor 

 1  2  3  4  5 
 

45) Considero que a XYZ é aberta a receber sugestões de 
seus colaboradores e as coloca em prática quando 
pertinente 

 1  2  3  4  5 
 

46) Tenho a quem recorrer se eu me sentir injustiçado  1  2  3  4  5  

47) Meu gestor imediato ouve e respeita a opinião da sua 
equipe 

 1  2  3  4  5 
 

48) Sinto-me estimulado a buscar novos conhecimentos  1  2  3  4  5  

49) Considero que os processos, procedimentos e rotinas 
da minha área são organizados e eficientes 

 1  2  3  4  5 
 

50) Meu gestor imediato me orienta sobre o que devo fazer 
para aprender mais 

 1  2  3  4  5 
 

51) Sinto que sou bem atendido quando preciso de um 
colega de trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

52) A XYZ atende as minhas necessidades nas áreas de 
saúde e de benefícios 

 1  2  3  4  5 
 

53) Conheço e concordo com os valores objetivos da XYZ  1  2  3  4  5  

54) Considero que as pessoas que trabalham na XYZ estão 
procurando melhorar aquilo que fazem 

 1  2  3  4  5 
 

55) Quando preciso de outra área, sou bem atendido  1  2  3  4  5  

56) Considero que a minha remuneração é adequada ao 
cargo que ocupo 

 1  2  3  4  5 
 

57) Os serviços prestados pela XYZ são importantes para 
nossa sociedade 

 1  2  3  4  5 
 

58) Sinto que minha equipe trabalha como um time  1  2  3  4  5  

59) As condições gerais de trabalho (instalações físicas e 
equipamentos) na XYZ permitem que as áreas realizem o 
seu trabalho com segurança 

 1  2  3  4  5 
 

60) Tenho liberdade para contribuir com sugestões e críticas 
ao meu gestor imediato 

 1  2  3  4  5 
 

61) Considero que trabalhando na XYZ  posso ter 
oportunidade de fazer carreira e crescer 

 1  2  3  4  5 
 

62) Meu gestor imediato deixa claro o que espera do meu 
trabalho 

 1  2  3  4  5 
 

63) As informações sobre a empresa são transmitidas de 
forma clara e transparente 

 1  2  3  4  5 
 

64) Considero que trabalhar na XYZ vem tornando a minha 
vida melhor 

 1  2  3  4  5 
 

 
 
 

 

 

 

 




