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DESAFIO DA AMORC: MANTER UM ÓTIMO CLIMA
ORGANIZACIONAL COMO ESTRATÉGIA NA GESTÃO

DO SEU PÚBLICO INTERNO

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar o estudo de caso da empresa
Antiga e Mística Ordem Rosae Crucis – AMORC, Grande Loja da Jurisdição de
Língua Portuguesa, situada no município de Curitiba, Estado do Paraná.

Em um mundo globalizado, no qual as exigências de mercado estão cada vez
mais elevadas, as pessoas que fazem parte das organizações têm a sua qualidade de
vida pressionada ao extremo, em favor das obrigações profissionais. Nesse contex-
to, a taxa de rotatividade da mão-de-obra se faz presente, de forma expressiva, em
muitos ramos da economia. A empresa em questão anda na contramão desse pro-
cesso. Pretende-se estabelecer as possíveis relações entre a baixa taxa de rotatividade
e o bom clima organizacional que impera nessa empresa. Para a obtenção de tais
resultados, utilizou-se a pesquisa de campo, com a realização de entrevistas infor-
mais, observação e aplicação de questionários.
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ABSTRACT

The present article is a study case of the Ancient Mystical Order Rosae Crucis,
better known as the Rosicrucian Order (Antiga e Mística Ordem Rosacruz) AMORC,
Grand Lodge of Portuguese Language Jurisdiction, situated in the municipality of
Curitiba, State of Paraná. In a globalizated world in which the market requierements
are higher and higher people who are part of any company have their life quality
extremely pressured in favor of their professional obligations. In that context the
man power turnover tax stands out in many different branches of the economy. The
related company walked away from this reality. It is intended here to estabilish the
possible relations between the low rotativity tax and good organizational climate
that raigns in AMORC. In order to reach such results a field research was done, as
well as informal interviews, follow through observation and use of questionnaires.

Key Words: Life Quality; Organizational Climate; Motivation; Turnover.
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INTRODUÇÃO

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho surgiu da característica
peculiar da organização: baixo nível de rotatividade do quadro funcional, quando
comparado às empresas do mesmo setor ao qual se encontra afiliada. Tal informação
foi obtida, inicialmente, por meio de conversas informais com seus funcionários.
Ressalta-se aqui que, embora esteja enquadrada no setor do comércio, a empresa
tem caráter místico-filosófico e não tem fins lucrativos. Apesar dessa característica
organizacional, um elevado índice de rotatividade poderia prejudicar seus resulta-
dos.

A rotatividade, segundo Chiavenato (1999, p. 69), “[...] refere-se ao fluxo de
entradas e saídas de pessoas em uma organização, ou seja, às entradas de pessoas
para compensar as saídas de pessoas das organizações” e hoje é uma grande preo-
cupação para as empresas de todos os portes, visto que gera alto custo financeiro,
que não se reflete apenas nas obrigações trabalhistas, mas atinge diretamente as
áreas de Recursos Humanos, pois essas áreas são forçadas a dispender altos esfor-
ços para a seleção, contratação, treinamento de novos funcionários, bem como na
execução do processo demissional, buscando mantê-los em equilíbrio.

Entende-se que a rotatividade é conseqüência de fatores externos, como: oferta
e procura no mercado; novas oportunidades de empregos; conjunturas econômi-
cas entre outros. E internos, tais como: política salarial e de benefícios; ambiente de
trabalho; oportunidades de carreira; relacionamento interpessoal entre outros. Por-
tanto, quando se desliga da organização, o colaborador provoca não apenas impac-
to financeiro, mas também redução da capacidade intelectual e produtiva, tornando-
a mais vulnerável perante o mercado no qual está inserida.

Atualmente as abordagens da administração entendem que o processo de ges-
tão do conhecimento, nas organizações, dá-se pela disseminação das informações
individuais e coletivas de seus colaboradores, que contribuem na formação do
conhecimento e da cultura organizacional.

Os “recursos humanos” são o “first value” de uma empresa e
constituem, portanto, o fator decisivo para se impor em uma
economia baseada em conhecimento e em prestação de servi-
ços. O funcionário já não é apenas o meio para um fim, cujo
desempenho é necessário para o processo de trabalho, mas é
o ponto central. É nele que devemos confiar, é ele quem deve
ser encorajado. (MAIR, 2005, p. 17).

As empresas que adotam uma gestão moderna dos seus recursos humanos estão
despertando para a questão da qualidade de vida dos seus colaboradores, pois,
segundo Chiavenato (1999, p. 40), “[...] as mudanças que ocorrem nas empresas não
são somente estruturais; são, sobretudo, mudanças culturais e comportamentais,
transformando o papel das pessoas que delas participam”. Não basta mais exigir bons
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resultados, devem-se estabelecer condições apropriadas para que eles apareçam. O
colaborador é uma pessoa que possui anseios, desejos, limitações, inteligência, enfim
todos os tipos de sentimentos, que não podem e nem devem ser deixados de lado.
Para Schirato (2000, p. 24), “De que homem falamos? Do homem que faz instituições e
a elas submete-se. As organizações são feitas por homens concretos, históricos,
cotidianos para se tornarem inumanas, transcendentes, perfeitas e absolutas”, ou
seja, as empresas são em sua essência, o seu corpo funcional.

Os gestores devem ter a percepção de que o trabalhador passa a maior parte do
seu dia dentro das dependências da empresa e, em muitos casos, a convivência com
os colegas de trabalho acaba se tornando superior à desejada com os seus familiares.
Quando esse ambiente favorece o desenvolvimento pessoal, profissional e as rela-
ções interpessoais, os resultados que a empresa deseja aparecem com naturalidade.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração quando se estuda a moti-
vação do funcionário em permanecer na organização é o “status” que ele adquire
por fazer parte dela.

O trabalhador, por sua vez, busca status, reconhecimento so-
cial e afetivo de sua conquista profissional. Estar na organiza-
ção, compor seus quadros, pertencer a seus programas e pro-
jetos é um diferencial social carregado de valor e importância
em sua relação com as pessoas. Desse modo, tais atributos
não apenas o fortalecem socialmente, mas também significam
extensões de seu ego, crescimento, superação da capacidade
limitada, de seu corpo e intemporalidade, igualmente supera-
ção de sua finitude histórica. (SCHIRATO, 2000, p. 51).

Pode-se entender por que o fato de permanecer em uma organização por muito
tempo não está associado apenas ao aspecto econômico, outras variáveis devem
ser consideradas, principalmente as intangíveis, como aceitação, ambiente de traba-
lho agradável, segurança, status social, entre outras.

Outro ponto a ser observado nas organizações é a qualidade de vida no trabalho
(QVT) que, conforme Chiavenato (1999, p. 391), “[...] envolve tanto os aspectos
físicos e ambientais como os aspectos psicológicos do local de trabalho”. As tare-
fas realizadas devem ser elaboradas de modo que não gerem stress e ansiedade às
pessoas. Para Bom Sucesso (1997, p. 31), de maneira geral, a obtenção da QVT pode
ser obtida através de:

· renda capaz de satisfazer às expectativas pessoais e sociais;
· orgulho pelo trabalho realizado;
· vida emocional satisfatória;
· auto-estima;
· imagem da empresa/instituição junto à opinião pública;
· equilíbrio entre trabalho e lazer;
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· horários e condições de trabalho sensatos;
· oportunidades e perspectivas de carreira;
· possibilidade de uso do potencial;
· respeito aos direitos;
· justiça nas recompensas.
A QVT afeta as atividades pessoais e comportamentais, proporcionando ao

grupo: motivação, facilidade de adaptação às mudanças, criatividade e inovação. O
bom clima organizacional encontrado na empresa representa um dos fatores que
determinam a boa qualidade de vida no trabalho.

Esses aspectos, somados aos valores e objetivos das organizações, contribuem
para a formação dos pilares da cultura organizacional, definida por Chiavenato
(1999, p. 138) como sendo “o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através
de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros
da organização”. O princípio da AMORC (2007), que tem como objetivo “[...] promo-
ver a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de
cada indivíduo e propiciar uma vida mais harmoniosa para alcançar saúde, felicida-
de e paz”, é um fator muito importante na construção da sua cultura organizacional.
Para BOM SUCESSO (1997, p. 32), “Os valores e crenças predominantes na cultura
organizacional configuram cenários que determinam em grande parte a qualidade de
vida”. Observa-se que esses conceitos são aplicados no dia-a-dia da empresa, o
que certamente torna o ambiente e o relacionamento entre as pessoas harmonioso.

Para Schirato (2000, p. 119), “[...] podemos perceber que a cultura organizacional
possui um sistema de retroalimentação de seus valores, seus códigos éticos, seus
projetos, etc. Ao mesmo tempo em que o trabalhador é o ator principal da formação
da cultura da organização, é igualmente seu maior reforçador, o que nos mostra
claramente a configuração sistêmica da convivência dentro da empresa”. A empresa
em questão apresenta-se alinhada com essas características.

Neste estudo procura-se identificar os motivos que a tornam tão atraente para seus
colaboradores, a ponto de eles permanecerem em seu quadro funcional por longos perío-
dos de tempo, muitas vezes abrindo mão do conforto oferecido pela aposentadoria.

[...] a cultura corporativa, quando bem trabalhada – ou
gerenciada –, oferece um sentido de preferência às pessoas
que atuam na mesma organização, dando-lhes um profundo
significado em comum, na forma de uma visão de futuro, de
objetivos e de metas desafiadoras. Não há lugar para o vazio,
para o tédio e para a desesperança. Assim como nas religiões,
de maneira geral, quando a cultura de uma empresa é bem
administrada, ao longo do tempo leva à formação de um exér-
cito de devotados colaboradores que, conforme o caso, po-
dem atingir o limiar da fanatização. (JOHANN, 2004, p. 2).
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A empresa tem muito a ganhar quando entende a real importância que a correta
administração da cultura organizacional impacta diretamente na geração de um mo-
delo que proporcione um diferencial competitivo. Johann (2004, p. 3) acredita ainda
que: “Não há como escapar do fato de que uma cultura corporativa bem gerida pode
apresentar uma forte correlação com produtividade e lucro [...]”. Portanto, quanto
melhor o clima organizacional, melhores os resultados obtidos.

A seguir será apresentada a tabulação e análise dos questionários respondidos
pelos colaboradores que trabalham na AMORC.

1. METODOLOGIA DA PESQUISA DE CAMPO

O estudo de caso é uma ferramenta de pesquisa utilizada na condução de um traba-
lho, analisando suas vantagens e desvantagens. Segundo Santos (2002, p. 31), “O
objeto do estudo de caso pode ser qualquer fato/fenômeno/processo individual, ou um
de seus aspectos”. A metodologia de trabalho adotada foi à pesquisa de campo, na qual
foram realizadas entrevistas, aplicação de questionários aos colaboradores da empresa,
pesquisa bibliográfica, observação e tabulação com a interpretação dos resultados.

A pesquisa foi realizada sob a abordagem qualitativa, conforme Oliveira (1997, p. 117):

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa pos-
suem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmi-
cos experimentados por grupos sociais, apresentar contribui-
ções no processo de mudança, criação ou formação de opini-
ões de determinado grupo e permitir, em maior grau de profun-
didade, a interpretação das particularidades dos comporta-
mentos ou atitudes dos indivíduos.

Portanto, o foco das pesquisas é a percepção que os colaboradores têm em
relação à empresa e, para tanto, não foram utilizados dados estatísticos como centro
do processo de análise.

Primeiramente foi realizada uma entrevista informal não-estruturada, com o res-
ponsável pela área de Recursos Humanos, para obtenção de informações gerais e
preliminares sobre a organização, necessárias a estruturação da sistemática de tra-
balho e ambientação dos pesquisadores junto à empresa.

Na seqüência, foi distribuído aos colaboradores, o questionário formal e
estruturado, contendo questões abertas e fechadas. Nesse momento foram realiza-
das algumas entrevistas informais não-estruturadas com alguns colaboradores.

Segundo Alves-Mazzotti (1998, p. 173), “[...] as pesquisas qualitativas costu-
mam usar várias maneiras de obter seus dados. Quando buscamos diferentes ma-
neiras de investigar um mesmo ponto, estamos usando uma forma de triangulação”.
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A triangulação consiste em avaliar em separado cada uma das fontes de dados,
comparar esses resultados e assim obter uma maior aproximação com a realidade. Na
conclusão da análise, procurou-se cruzar as impressões subjetivas observadas nas
entrevistas, bem como as obtidas por meio das observações e com as avaliações
objetivas resultantes da aplicação dos questionários.

2. INTERPRETAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS

Os questionários apresentados à empresa foram elaborados de maneira que se
pudesse diagnosticar quais os aspectos que motivam o funcionário a permanecer
na organização por um longo período de tempo. O questionárioapresentou 15 ques-
tões fechadas e 2 abertas, em cujas respostas os colaboradores optaram por externar
sua opinião a respeito do que os motiva a permanecerem na empresa, e ainda,
pontuar os aspectos fortes e fracos da mesma.

A empresa conta atualmente com 57 funcionários, quatro dos quais atuam fora
do município de Curitiba e não participaram da pesquisa. Foram distribuídos 53
questionários, dos quais 45 foram devolvidos devidamente preenchidos, totalizando
85% de participação.

O número de colaboradores por sexo encontra-se em relativo equilíbrio, sendo
48,89% mulheres e 51,11% homens. A empresa conta com 33% de seus funcionários
na faixa de 21 a 30 anos de idade. A partir dos 31 anos de idade ocorre um pequeno
decréscimo dos percentuais até ser atingida a idade superior aos 50 anos, porém,
esses índices somados, representam mais de 60% do quadro funcional.

Segundo a edição especial do Guia Exame – Você S.A. – As Melhores Empresas
para Você Trabalhar 2006, a média de idade dos funcionários das empresas brasilei-
ras, que participaram da pesquisa, não ultrapassa 40,61 anos. A AMORC encontra-
se entre as 150 melhores empresas para se trabalhar.

Ao analisar os resultados, pode-se observar que aproximadamente 47% dos
funcionários estão trabalhando na organização há mais de 16 anos, quase 9% estão
entre 6 e 15 anos e cerca de 42% estão a até 5 anos na empresa. Levando em
consideração que a média de permanência dos funcionários nas empresas, confor-
me a edição especial do Guia Exame – Você S.A., é de 13,84 anos, constata-se que
quase metade do quadro funcional da AMORC já ultrapassou este tempo trabalhan-
do na organização. Se considerada apenas a média dos índices das dez empresas
eleitas como as melhores, esse número cai para apenas 7,9 anos. Entende-se, então,
que a empresa se encontra em uma posição muito confortável, pois mais de 50% de
seu quadro funcional está há mais de 11 anos na organização.

Essa questão é uma das mais importantes porque, quando cruzada com a idade,
estabelece a seguinte relação: aproximadamente 38% dos funcionários têm mais de
41 anos de idade e estão na empresa há mais de 16 anos. Através desta relação,
estima-se que esses funcionários estão próximos de se aposentarem. Esse fato
pode indicar um aumento do número de funcionários que, apesar de terem adquirido
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o direito à aposentadoria, permanecerão trabalhando. Sendo este um dos motivos
que “engessam” o processo de ascensão profissional na organização.

Seu quadro funcional é composto por 75,56% de funcionários contratados pelo
regime da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), 13% já estão aposentados. A
organização conta com apenas 2% do quadro funcional formado por estagiários e
aproximadamente 9% por funcionários terceirizados (vigilância e limpeza).

O grau de satisfação dos funcionários em relação aos seus superiores é de mais
de 75%, o que demonstra que a grande maioria está contente com seu líder e mantém
um bom relacionamento com ele, sentindo-se motivada a continuar trabalhando sob
sua subordinação. Entretanto, cerca de 24% dos funcionários não se sentem satis-
feitos em relação aos seus superiores e, ainda conforme o resultado das respostas
abertas dos questionários, muitas vezes essa insatisfação deve-se ao fato de não
terem uma comunicação eficiente com eles.

Apenas 35% dos funcionários acreditam que a empresa possibilita seu crescimento
pessoa e a maioria não vê oportunidade de desenvolvimento e crescimento dentro de
suas áreas e na organização como um todo. Conforme foi descrito anteriormente, apro-
ximadamente 13% dos funcionários estão aposentados, porém continuam exercendo
suas atividades profissionais, aspecto que pode ser considerado um entrave para a
promoção dos demais funcionários a cargos mais elevados ou, que lhes proporcionem
outros benefícios relativos ao seu crescimento pessoal e profissional, até mesmo por-
que, a grande maioria dos aposentados ocupa cargos de gerência. Essa situação pode
ser gerada porque os cargos aos quais os funcionários desejam ascender estão ocupa-
dos por profissionais aposentados que não pretendem deixar a organização, em um
curto espaço de tempo. Essas pessoas sentem-se motivadas a permanecer na empresa,
pois encontram-se em uma posição confortável, estável e que atende suas expectativas.

Fonte: O autor, 2007
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No gráfico acima está demonstrado, em uma linha de tempo, a condição em que
se encontram os funcionários, levando-se em consideração o tempo de permanên-
cia na empresa e a idade. Observa-se que, embora 33% do quadro funcional esteja
na faixa de 1 a 10 anos de trabalho na empresa e idade entre 20 e 30 anos, essa
condição não é tão representativa quanto à soma da porcentagem de funcionários
que estão em condição de se aposentar e aos que já se aposentaram.

Considerando que 37% dos funcionários têm, no mínimo, 45 anos de idade e 25
anos de trabalho, pode-se prever que, em um curto período de tempo, a organização
poderá ver esses funcionários optarem por sair, o que certamente irá gerar um grande
impacto, tanto na cultura quanto no conhecimento organizacional. Entende-se que
essas pessoas conhecem profundamente a organização e possuem a competência
necessária para gerenciá-la. Para chegar-se a essa conclusão, foi considerado apenas
o tempo de trabalho do funcionário na organização objeto do estudo, não sendo
considerado o possível tempo que tenha trabalhado em outras empresas.

A maioria dos colaboradores, cerca de 70%, acredita que a empresa valoriza o
seu quadro funcional, estimula-os a se identificarem com a filosofia da casa e pro-
move um ambiente agradável e seguro para se trabalhar. Em contrapartida, o índice
de não-identificação encontra-se no patamar de aproximadamente 22%, o que indica
que a empresa precisa promover ações para minimizar esse índice. Isso vem de
encontro com o cruzamento realizado do tempo de empresa versus a idade dos
colaboradores, no qual fica evidenciado que um dos grandes motivos da redução
do grau de satisfação é a falta de oportunidade de ascensão profissional.

Na questão da motivação com o trabalho, ficou bem acentuado que os colabo-
radores têm uma posição bem definida. A maioria absoluta, ou seja, quase 96% estão
satisfeitos e motivados a trabalhar na organização e 76% apresentam um grau maior
de satisfação. O bom relacionamento com os colegas de trabalho é um dos pontos
fortes citados por vários funcionários também como motivo para sua permanência
na empresa. Entende-se que os 20% que não se sentem satisfeitos, somados aos 4%
que não responderam a este item, podem ter relação com a questão da difusão das
informações na organização, em que são encontradas dificuldades de comunicação
com os superiores.

Com referência à política salarial e de benefícios oferecidos, fica demonstrado
que quase 78% dos entrevistados a aprovam, ainda que parcialmente, cerca de 9%
deles dizem-se totalmente insatisfeitos com seus salários e(ou) benefícios e quase
14% não emitiram opinião a respeito. Entende-se que a composição salarial não é
apenas o salário líquido, mas a soma dos benefícios oferecidos com a remuneração.
Os funcionários não têm descontadas do seu salário parcelas referentes ao seguro
de vida e saúde, pois a empresa assume integralmente tais compromissos, excetuan-
do-se o auxílio-alimentação/refeição, do qual são descontados 22% do valor total.
Entretanto, fica evidenciado, através das respostas às questões abertas, que o
maior motivo de insatisfação provém do valor do salário, considerado por alguns,
abaixo da média do mercado.



8 8 GESTÃO • Revista Científica de Administração, v. 8, n. 8, jan./jun. 2007

A análise dos resultados demonstra que mais de 53% dos funcionários concor-
dam, total ou parcialmente, que a empresa proporciona oportunidade de carreira e
crescimento pessoal. Entretanto, cerca de 22% não acredita que tal processo seja
valorizado e 20% não opinaram a respeito. Observa-se ainda que há certo equilíbrio
entre as opiniões sobre assunto, demonstrando que esse item poderia ser reavaliado
pela empresa; percebe-se que existe um grande espaço que pode ser melhor trabalha-
do para que ela venha a alcançar um índice maior de satisfação, principalmente no
quesito oportunidade de carreira. Comparando essas considerações às anteriores,
nas quais foram abordados os temas referentes à oportunidade de carreira e cresci-
mento pessoal, ficou evidenciado que as respostas negativas podem ter sido geradas
pela falta de oportunidade de ascensão profissional. Esse fato ficou evidenciado
porque os funcionários que se aposentam continuam exercendo suas atividades pro-
fissionais na empresa, ocupando as vagas de nível hierárquico superior.

A grande maioria dos funcionários, cerca de 71%, declarou que a formação
promovida pela empresa lhes oferece, além da capacitação para execução do seu
trabalho, informação suficiente para a geração do conhecimento individual. Quan-
do esse conhecimento tácito é devidamente disseminado a todos os colaboradores
da empresa, acaba por gerar o conhecimento organizacional e os reflexos podem ser
observados na postura da empresa perante o mercado de trabalho, bem como pe-
rante a sociedade.

Os funcionários reconhecem que a empresa, não somente pela sua filosofia, mas
pelos seus atos, valoriza os conceitos de responsabilidade social e ambiental den-
tro da própria organização e assume a postura de estendê-los à comunidade. Atra-
vés das entrevistas, ficou claro que disponibiliza sua estrutura para a comunidade
através do museu, da biblioteca, do auditório e do espaço cultural, além de dissemi-
nar o conhecimento filosófico por meio das reuniões periódicas que realiza com
seus afiliados. Esse resultado vem confirmar que a empresa está alcançando os
seus principais objetivos e cumprindo a sua missão.

Cerca de 89% dos colaboradores entendem que a empresa os valoriza e se
preocupa em preservar sua integridade física, psicológica e pessoal. Quando consi-
deradas as análises anteriores e confrontando os seus resultados com o obtido
neste item, observa-se que, apesar de haver pouca possibilidade de ascensão pro-
fissional, o funcionário sente que a empresa se preocupa com ele. Talvez essa seja
uma das questões que os motiva a permanecer na organização, pois, sentem-se
seguros e valorizados, o que gera um sentimento de comprometimento e fidelização
para com a mesma.

A maioria dos funcionários, mais de 82%, concorda que as ações promovidas
pela empresa visam resguardar a saúde, a integridade e o bem estar deles. Verificou-
se, porém que mais de 15% não acreditam que a empresa se preocupa com sua saúde
e bem estar, porém, não expressaram, nas questões abertas, quais os aspectos que,
em relação às ações de saúde, poderiam ser melhorados. Entende-se que este seria
o momento apropriado para tecerem, com liberdade, os seus comentários, indicando
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os pontos fortes e fracos da empresa. Na questão referente à definição das tarefas
e orientação exercida pelos superiores, aproximadamente 89% dos funcionários
concordam, total ou parcialmente, que suas tarefas são bem definidas e que têm a
orientação de seus superiores para que possam executá-las sempre da melhor for-
ma. A menor parte, aproximadamente 7%, opinou que não tem tarefas bem definidas
ou que não são bem orientados por seus superiores. Os demais, cerca de 4%, não
opinaram a respeito.

Os colaboradores foram incentivados a responder: “O que o motiva a permane-
cer na empresa?”. Nesta questão, os funcionários optaram em dar as suas opiniões
sem que houvesse qualquer espécie de interferência por parte dos entrevistadores
ou de seus superiores. A resposta não era obrigatória e cerca de 15% dos colabora-
dores não a responderam. Os principais motivos citados foram: ambiente de traba-
lho; bom relacionamento e transparência nas relações; estabilidade; satisfação;
benefícios; salários em dia; moradia próxima; harmonia e confiança na organização.

Os funcionários foram incentivados a enumerar dois pontos fortes e dois  fracos
da empresa. Da mesma forma que na questão anterior, as opiniões não sofreram
interferência externa e não eram de preenchimento obrigatório, apesar de serem de
grande valia para a conclusão desta análise. Do total de questionários, 75% foram
respondidos. Os principais pontos fortes citados foram: ambiente de trabalho; be-
nefícios; salários em dia; bom relacionamento; estabilidade; gerencia positiva; pro-
moção do conhecimento (interno e externo); liberdade para execução das tarefas;
tranqüilidade (não há pressão) e a filosofia da empresa. Em relação aos pontos
fracos, apenas 44% opinaram. Os principais citados foram: difícil processo de as-
censão profissional; comunicação deficiente; falta de valorização pessoal; acúmulo
de funções; falta de integração entre as áreas; salário abaixo da média de mercado e
falta de divulgação da empresa.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A partir das informações obtidas através das respostas abertas e da análise das
respostas fechadas, foi possível realizar uma apreciação mais detalhada sobre o que
motiva os funcionários da AMORC a permanecerem na empresa por tanto tempo,
quando comparado com as outras empresas do setor.

As considerações apontam para um índice de aceitação do instrumento de pes-
quisa muito bom, visto que 85% dos funcionários responderam aos questionários.
As questões abertas apresentaram os seguintes índices: 85% de respostas para o
questionamento a cerca do que os motiva a permanecerem na empresa; 75% para a
enumeração dos pontos fortes e apenas 44% para os pontos fracos. Esse último
índice pode indicar que 66% dos funcionários não vêem pontos fracos na empresa
ou sentiram-se constrangidos em responder à questão.

Outro ponto importante a ser levado em consideração, e que pode influenciar na
motivação e satisfação das pessoas, é o Índice de rotatividade. Tal índice, também
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conhecido como turnover, serve para demonstrar a relação entre contratação e
demissão de funcionários durante cada mês ou a cada ano. Empresas que apresen-
tam altos índices de rotatividade podem deixar seus funcionários em situações de
insegurança. Conforme relatório apresentado pela AMORC, e demonstrado abaixo,
este índice é muito baixo, chegando a 0% durante vários meses do ano, isto é, não
houve nenhuma contratação ou demissão no período avaliado.

Fonte: AMORC, 2007

Tal situação pode ser um dos fatores que motivem o funcionário a permanecer
por muitos anos na empresa, pois lhe proporciona segurança e estabilidade profis-
sional. Pelos números apresentados, nota-se que a média anual não chega a 1%,
contra 2,7% do Brasil e 3,2% da Região Sul do país, dados do ano de 2004, conforme
reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo em 21/10/2005.

Adotou-se como estratégia, para o cruzamento das informações contidas no
questionário, o agrupamento das respostas em uma linha de tempo, na qual foi
considerado o período em que o trabalhador está na organização versus o grau de
satisfação do mesmo, em relação à empresa. Para a obtenção de uma amostragem
mais significativa, da população pesquisada (apenas com as respostas válidas),
optou-se pela divisão em quatro grupos distintos.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Média anual

56
58
58
57
57
57
57
57
57
57
55
56

56,83

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0,33

0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0,33

1,79
0,00
2,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
0,91
0,00
0,59

Mês
Funcionários

no último dia do
mês anterior

Admissões
no mês

Demissões
no mês

Indice de
rotatividade
no mês em %

TABELA DE MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2006
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O primeiro grupo apresenta as expectativas dos funcionários com até 1 ano de
empresa (14% do total). O segundo grupo abrange a população com 1 a 10 anos
(34%). O terceiro grupo é formado pelos que tem de 10 a 20 anos de trabalho na
organização (32%). E, finalmente, o quarto grupo, que é constituído pelos colabora-
dores que estão na organização há mais de 20 anos (20% do total).

Através da metodologia empregada, obtiveram-se os dados que constam no
gráfico a seguir:

Fonte: O autor, 2007

Para uma melhor interpretação do gráfico, deve-se observar que o eixo das
ordenadas começa em 60% e representa a média ponderada do grau de satisfação
demonstrado pelos funcionários em relação ao item pesquisado. O eixo das abscissas
representa a distribuição ao longo do tempo.

Pode-se observar que as expectativas em relação ao crescimento pessoal são
ascendentes. Quando o empregado entra para a empresa tem uma perspectiva me-
diana s respeito de sua progressão, mas com o passar do tempo, assimilando a
cultura da empresa, essa perspectiva aumenta significativamente.

Em relação à oportunidade de carreira percebe-se que, ao ingressar na empresa,
o colaborador não tem uma perspectiva mediana, ao logo do tempo ela oscila e, ao
final há uma elevação considerável.

A expectativa com relação à remuneração e aos benefícios que a empresa ofere-
ce tem o seu ápice entre dez e vinte anos de trabalho, quando o colaborador está
inserido no quadro funcional, e sofre um leve declínio ao final do horizonte.

Observa-se que se atinge o pico do grau de satisfação, em relação à motivação
em trabalhar na empresa, na faixa correspondente ao tempo de 10 a 20 anos de
trabalho na empresa, e após esse período há uma leve redução.
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Em relação à avaliação da liderança, o índice permanece praticamente inalterado
ao longo do tempo, pois a variação é de apenas 3% em média.

A percepção referente à valorização profissional aponta para uma redução de
7% ao longo do tempo. Quando adentra a organização, sua expectativa é
elevadíssima. Com o passar do tempo acaba por abrandar-se, mas mantém-se acima
de 90%.

Ao analisarmos, de maneira geral o gráfico, observamos que o conjunto das
expectativas tende a elevar-se com o tempo e as que sofrem declínio o fazem em
valores muito pequenos.

A interpretação dos resultados aqui expostos criou muitas expectativas e as
respostas surgiram após exaustiva análise. Os resultados obtidos, quando avalia-
dos isoladamente são conflitantes, mas quando são cruzados indicam um caminho
subjetivo.

O que motiva um funcionário a permanecer na empresa quando considera a
remuneração não tão boa, e tem poucas perspectivas de crescimento profissional?
Será que a resposta está ligada diretamente à característica principal da empresa,
que é de não ter como objetivo principal a obtenção de lucro?

Esse aspecto pode ser um fator determinante quando o funcionário não sente a
pressão de um mercado capitalista e exigente e por esse motivo acomoda-se na
rotina simplista da execução das suas tarefas diárias? As observações e análises
apontam o contrário, as pessoas que trabalham na empresa apresentam-se motiva-
das e produtivas.

É falsa a afirmação de que a empresa não tem como objetivo o lucro. Toda
organização, para poder subsistir, tem que ser bem administrada e ter capacidade de
investimento para manter-se ativa e atualizada. O diferencial da AMORC é que ela
não visa o lucro acima de tudo e em elevada escala. E esse reflexo é sentido por
todos os seus colaboradores.

As respostas a essas questões derivam de um aspecto que todo administrador
deve levar em consideração nos dias de hoje: a qualidade de vida, pura e simples.
Bom Sucesso (1997, p. 36) entende que: “Qualidade de vida não decorre apenas de
salário acima do mercado e de invejável plano de benefícios. Resulta do tratamento
humano, da gentileza, da leveza nas relações, da possibilidade de expressão de
pontos de vista divergentes, do relacionamento sincero, do respeito aos ausentes e
do orgulho pelo que se faz”.

O empregado sente-se motivado a permanecer na empresa porque esta lhe pro-
porciona mais alegrias que tristezas. Trabalhar em um ambiente agradável e acolhe-
dor faz a diferença. A empresa apresenta características que, no entender de seus
colaboradores, não são tão favoráveis, mas que são passíveis de melhorias. Os
colaboradores encaram a rotina diária de dirigir-se ao trabalho não como uma fonte
de amargura, mas como geradora de prazer e(ou) desafios. A segurança e a solidez
apresentadas pela empresa são importantes, mas a permanência do funcionário na
organização é conquistada diariamente. Não adianta ter um excelente salário e traba-
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lhar em um local inadequado, no qual os colegas não procuram estabelecer um clima
saudável e amigável. Com o tempo o clima organizacional torna-se impróprio e deixa
de ser atrativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificou-se, a partir desta análise, que o ambiente de trabalho é considerado
pela maioria dos funcionários como o motivo fundamental para permanecerem tra-
balhando na empresa, sendo este também apontado como um dos principais pontos
fortes da mesma. Dessa forma, estabelece-se uma ligação intrínseca com o segundo
item mencionado, o bom relacionamento com os colegas e a transparência nas
relações de trabalho. Em contrapartida, os pontos fracos apontados pela maioria
dos colaboradores foram o difícil processo de ascensão profissional e a comunica-
ção interna deficiente, principalmente com seus superiores.

Percebe-se que a cultura organizacional adotada na empresa é bem aceita e
implementada, razão pela qual as pessoas se identificam plenamente com ela, o que
influencia diretamente no bom ambiente de trabalho. Esse aspecto pode ser enten-
dido como a força motriz capaz de modificar e(ou) superar as barreiras existentes na
estrutura organizacional. Os colaboradores entendem que a qualidade de vida pro-
movida pela empresa é de primordial relevância, sendo o ponto fundamental a ser
considerado em sua permanência e, portanto deve ser valorizado e preservado.

Consideramos que a política adotada pela empresa no ambiente organizacional,
deve ser preservada e fortalecida, pois essa atitude promove um clima saudável,
harmônico e produtivo. A questão referente à ascensão profissional deve ser estu-
dada com cuidado, para que se possa encontrar uma solução que atenda tanto a
organização quanto os seus colaboradores.

O conhecimento organizacional é o que diferencia as empresas e faz com que
cada uma delas tenha a sua identidade. Portanto, a organização não deve negligen-
ciar a relação com seus colaboradores, pois é através deles que o conhecimento é
criado e por meio dele são alcançados os resultados.
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