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Conceitua-se como "Clima Organizacional" a ferramenta administrativa, integrante do Sistema da 
Qualidade, utilizada para medir e apurar o grau de satisfação dos colaboradores diretos da 
empresa perante determinadas variáveis. Pode ser utilizada e aplicada isoladamente ou de forma 
conjunta com as demais ferramentas do Sistema de Qualidade.  
 
A direção da empresa determina, com o auxílio de especialistas na área de comportamento e 
relacionamento social além de técnicos da área de recursos humanos, o que acredita ser um 
resultado padrão ideal da satisfação de seus colaboradores.  
 
Para a determinação desse padrão ideal são considerados aspectos variados como: aspirações 
pessoais, motivação, ambições funcionais, adequação da remuneração, horário de trabalho, 
relacionamento hierárquico, relacionamento profissional, interação social, dentre outros possíveis 
fatores que podem ser acrescidos à pesquisa do "Clima Organizacional".  
 
Determinado o ponto padrão de satisfação, tido como ideal pela empresa, admite-se uma variação 
percentual para mais ou para menos, que representaria uma faixa de tolerância aceitável como 
satisfatória. Caso a pesquisa aponte como resultado final algum ponto enquadrado na faixa de 
tolerância conclui-se que o "Clima Organizacional" está satisfatório.  
 
Como a grande maioria das ferramentas da Qualidade, o "Clima Organizacional" também é uma 
ferramenta estatística e, a exemplo das demais, procura detectar e apontar distorções no 
processo administrativo, para análise e ponderações da direção das empresas que, se for o caso 
adotará medidas corretivas, antecipando-se a futuros problemas. No caso do "Clima 
Organizacional" problemas relacionais.  
 
Note que o padrão ideal do "Clima Organizacional" é determinado pela direção da empresa, o que 
nem sempre agrada e atende aos anseios de seus colaboradores.  
 
Algumas empresas já evoluíram nesse aspecto e determinam o ponto padrão de comum acordo 
com os colaboradores, que são representados, no processo, por equipes formadas por 
colaboradores indicados pelo quadro funcional.  
 
Para que o processo de estabelecimento do ponto ideal do "Clima Organizacional" seja utilizado 
corretamente, a direção da empresa e a equipe representativa dos colaboradores devem estar 
conscientes, totalmente engajadas e desprovidas de quaisquer bloqueios.  
 
Há necessidade de ambas as partes se conscientizarem de que precisam encontrar uma solução 
que atenda a todos os interesses, ou seja, "o patrão precisa do empregado tanto quanto o 
empregado precisa do patrão e de seu emprego". As equipes deverão buscar de forma racional, 
madura e negociada o ponto de equilíbrio que satisfaça as partes.  
 
Essas variáveis submetidas à avaliação buscam medir a satisfação dos empregados com os 
diversos aspectos organizacionais tais como o relacionamento hierárquico, o volume de serviços, 
individual e coletivo, as expectativas individuais relativamente à carreira e à qualidade de vida, as 
relações interpessoais no trabalho, a fluidez no processo organizacional e a satisfação e motivação 
individual e coletiva.  
 
Para isso, realizam-se pesquisas internas nas quais submete-se, periodicamente, aos 
colaboradores diretos independentemente do posto, função e do nível hierárquico na empresa, 
questionários com opções de respostas pré-definidas para a apuração do grau de satisfação. 
Determina-se então, o que seria aceitável como padrão de satisfação e analisam-se os resultados.  
 
Portanto, o "Clima Organizacional" é mais uma ferramenta disponível para utilização pelo 
administrador no processo organizacional e administrativo das empresas. Essa ferramenta bem 



utilizada possibilita à direção das empresas detectar fatores, procedimentos adotados e alguns 
problemas de relacionamento hierárquico e relacional que não são bem aceitos pelos seus 
colaboradores diretos, o que pode representar ponto de atrito e estrangulamento no processo 
organizacional, relacional e evolutivo das empresas.  
 
Cabe ao administrador analisar e ponderar criteriosamente a tabulação das respostas para 
verificar algum ponto que necessite ser corrigido para que o processo produtivo da empresa se 
mantenha isento de incompatibilidades relacionais e insatisfações pessoais ou grupais.  
 
O "Clima Organizacional" é uma ferramenta mais comumente utilizada em grandes empresas que, 
por seu tamanho, não permitem à direção detectar distorções setoriais e departamentais que 
possam estar afetando seu desempenho organizacional. Problemas relacionais não são raros. 
Muitas empresas já vivenciaram problemas do tipo: determinado setor ou departamento que 
apresenta problemas de relacionamento e satisfação individual ou coletiva que afeta o resultado 
final da empresa.  
 
Essa ferramenta é extremamente importante quando é utilizada de maneira correta, imparcial e 
isenta de paixões ou sentimentos pessoais. Quando utilizada de forma periódica pode-se antever 
problemas e, obviamente, proporcionar à direção a tomada de medidas administrativas proativas 
que evitem o seu surgimento ou seu agravamento.  
 
A ferramenta "Clima Organizacional" é tão importante que a maioria dos órgãos certificadores de 
excelência empresarial e organizacional já incorporou ao processo de certificação a exigência de 
seu uso no processo de qualificação das empresas.  
 
Entretanto, grande parte das empresas que adotaram essa ferramenta para o fim de certificação 
de excelência, principalmente empresas estatais e órgãos públicos, utilizam a ferramenta de 
forma pouco hábil, verificando-se constantemente desvios na apuração dos resultados.  
 
Quando o resultado da pesquisa não se mostra satisfatório, deixando de atender aos padrões 
mínimos aceitáveis que foram definidos previamente, no total ou em parte específica da pesquisa, 
essas empresas, ou melhor, os dirigentes e intermediários responsáveis pela apuração dos 
resultados, promovem alterações (adaptações?/atualizações?) nos quesitos "problemáticos", por 
vezes excluindo das próximas pesquisas os quesitos que não obtiveram o resultado esperado.  
 
Desta forma, o "Clima Organizacional" será sempre mascarado e não servirá efetivamente para a 
finalidade que foi criado e idealizado, que é a detecção de desvios no padrão de satisfação, 
desvios de comportamento, deteriorização de relacionamentos funcionais que possam afetar o 
desempenho organizacional e funcional das empresas.  
 
Um administrador de verdade, não pode agir dessa maneira. Assim torna-se um inútil, bem 
remunerado, na sua função.  
 
A grande maioria dos administradores precisa aprender a usar corretamente essa ferramenta 
administrativa.  
 
E a propósito, como vai o Clima Organizacional em sua empresa?  
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