
Seus colaboradores estão satisfeitos com a empresa? 
Naísa Modesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você exige dos funcionários sólida formação acadêmica, experiência na área de atuação, 
comprometimento, conquista de resultados e mais uma lista sem fim de competências para 
que ele faça parte do seu quadro de funcionários, certo? Mas você já pensou se a sua empresa 
retribui à altura esta série de capacitações?  

Às vezes, grandes corporações, que têm a possibilidade de oferecer boa estrutura para os 
colaboradores e salários compatíveis com os praticados pelo setor, carregam uma tropa de 
profissionais desmotivados e pouco produtivos.  

A pista para identificar as razões desta relação inversamente proporcional pode estar em um 
velho conhecido do departamento de Recursos Humanos: o clima organizacional. 

Conforme definição de Silvio Luiz de Flório, professor, psicólogo organizacional e consultor, 
clima organizacional "é a atmosfera resultante das percepções que os funcionários têm dos 
diferentes aspectos que influenciam seu bem-estar e sua satisfação no dia-a-dia de trabalho."  

Na prática, a pesquisa de clima organizacional é um recurso aplicado para avaliar o grau de 
satisfação dos colaboradores. "É uma ferramenta bastante útil quando a intenção é identificar 
como as pessoas se sentem, atuam, se motivam para produzir, verificar como é a sintonia dos 
colaboradores e o modo como eles se ajustam à filosofia da empresa", completa a psicóloga 
Márcia Dolores Del Resende.  

A Catho Online é uma das empresas que oferecem esse tipo de serviço. A pesquisa pode ser 
formatada em duas versões:  

1 - Pesquisa Padrão de Clima Organizacional: Contempla sete blocos de atributos, conhecidos 
como Blocos de Valor, que incluem: relacionamentos organizacionais, planejamento do 
trabalho, ambiente físico do trabalho, liderança e superiores, desenvolvimento profissional, 
remuneração e imagem corporativa.  

2 - Pesquisa Customizada de Clima Organizacional: A avaliação é desenvolvida 
especificamente para a empresa contratante. Ela inclui: determinação do escopo teórico, 
definição do questionário, apoio à divulgação, aplicação do questionário, processamento dos 
dados, elaboração dos relatórios, apresentação à diretoria, divulgação dos resultados e reunião 
com gestores para realização de ações corretivas. 



 

Mas o que é avaliado pelo colaborador?  

Ao contrário do que acontecia antigamente, hoje as empresas também zelam pela satisfação 
dos profissionais e prezam pela retenção de seus talentos. Assim, manter as pessoas mais 
satisfeitas tornou-se uma questão, no mínimo, estratégica. "Conseguir um clima organizacional 
ideal, em que todas as pessoas se encontrem plenamente satisfeitas e motivadas, torna-se 
cada vez mais um desafio", diz o consultor.  

 

Flório lembra ainda que é necessário que os funcionários percebam condições importantes 
oferecidas pela empresa para que ele tenha a possibilidade de desenvolver-se. Acompanhe 
alguns exemplos:  

 



Márcia explica que um dos fatores mais apreciados pelos colaboradores no ambiente de 
trabalho é a forma como as pessoas são tratadas e valorizadas. "É a coisa que mais os motiva, 
e isso é poucas vezes medidos de forma objetiva. Isso é muito importante para o colaborador, 
às vezes mais do que remuneração", diz Márcia.  

O gestor pode ser preparado para dar este tipo de atenção ao profissional e estreitar o 
relacionamento por meio de reuniões, por exemplo. Tudo isso para conseguir construir um 
time mais integrado e garantir que a equipe tenha um clima organizacional mais favorável. 
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