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RESUMO 
 
 
 

 
Esta pesquisa teve por objetivo identificar os fatores que interferem no clima 
organizacional da empresa Aniro’s na percepção das vendedoras autônomas. Com 
a intenção de identificar os fatores que influenciam positivamente e negativamente 
no clima da empresa, foi levantado o perfil das vendedoras. Para a análise do clima 
utilizou-se o método qualitativo de pesquisa. A pesquisa foi realizada com as 
vendedoras autônomas da empresa, totalizando em nove (9) vendedoras. Todas 
foram entrevistadas. Para a realização das entrevistas, que foram gravadas e 
transcritas, elaborou-se um roteiro de entrevista que se baseou teoricamente na 
visão do autor Ricardo Luz (2003). As variáveis analisadas foram escolhidas de 
acordo com a visão da acadêmica e da empresa, sendo estas: trabalho realizado 
pelos funcionários; objetivos organizacionais, imagem da empresa, direção e 
estratégias; qualidade e satisfação dos clientes; trabalho em equipe; orientação da 
empresa para os clientes e fatores motivacionais. Para cada uma das oito (8) 
variáveis foram elaboradas 3 perguntas, sendo algumas destas adaptadas para o 
ambiente vivenciado pelas vendedoras. As variáveis foram analisadas por meio da 
técnica da análise de conteúdo, na qual as respostas de cada pergunta foram 
alocadas na variável correspondente. Os resultados foram demonstrados através de 
quadros, onde se utilizou parte do discurso das entrevistadas para confirmar o 
resultado encontrado. Estes resultados demonstraram que todas as variáveis 
influenciam positivamente o clima da empresa na visão das vendedoras. A partir do 
que foi observado, elaboraram-se algumas sugestões para contribuir para a 
empresa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: clima organizacional, recursos humanos e vendedoras 
autônomas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A globalização provocou, e ainda provoca, mudanças profundas no cenário 

organizacional. A necessidade de manter-se no mercado, de maneira competitiva, 

exige das organizações uma nova postura, permitindo que a empresa esteja em 

sintonia com o mercado, promovendo mudanças internas e atualizando-se com a 

velocidade exigida.   

 O clima organizacional dentro de uma empresa não é algo simples de ser 

analisado, porque ele se apresenta difuso e sem contornos bem definidos, 

dificilmente se mostrando claro aos olhos dos administradores que procuram avaliá-

lo e entendê-lo. 

 Clima organizacional é um conjunto de valores, atitudes e padrões de 

comportamento, formais e informais, existentes em uma organização. É uma 

avaliação que procura verificar até que ponto as expectativas das pessoas estão 

sendo atendidas dentro da organização.  

As mudanças, sejam estas tecnológicas ou organizacionais, influenciam muito 

no clima da empresa, e o administrador é o responsável em manter esse clima 

favorável, para que haja respeito e colaboração entre todos os funcionários. Então, 

pode-se entender o clima organizacional como a qualidade do ambiente dentro da 

organização, e que é percebida pelos membros dessa organização como sendo boa 

ou não, influenciando no seu comportamento. Desta forma percebe-se que o clima 

pode afetar positiva, ou negativamente, o comportamento das pessoas que lá 

trabalham. 

Se analisar as empresas de hoje, comparando-as com as de um passado não 

muito distante, as diferenças são grandes, pois com o surgimento das inovações 

tecnológicas, e com o desenvolvimento intelectual do homem, foi preciso ir muito 

mais além do que simplesmente a intuição das oportunidades. Essas mudanças 

influenciam muito no clima organizacional da empresa. Portanto percebe-se que a 

pesquisa de clima organizacional é importante, e também, um instrumento voltado 

para análise do ambiente interno que objetiva mapear ou retratar os aspectos 

críticos que configuram o momento atual dos funcionários.  
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   Devido ao que foi exposto, buscou-se, nesta pesquisa, analisar o clima 

organizacional da empresa Aniro’s Comércio e Representações Ltda., para então 

sugerir melhorias para a mesma. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

  

 A empresa Aniro’s Comércio e Representações Ltda. possui uma loja de 

lingerie onde seu forte é a distribuição de seus produtos para vendedoras 

autônomas onde estas buscam proporcionar um melhor atendimento, uma maior 

comodidade para pessoas que não gostam de se deslocar até as lojas, ou pessoas 

que estão totalmente sem tempo, principalmente em horário comercial. 

 Estas vendedoras da Aniro´s, apesar de não permanecerem no ambiente de 

trabalho constantemente, pois efetuam suas vendas externamente, são o foco 

principal da empresa. Sabe-se que através de uma pesquisa de clima a empresa 

pode monitorar as percepções das pessoas que ali trabalham. É através da 

percepção das vendedoras que a empresa Aniro’s busca conhecer o clima 

organizacional pois, por meio delas a imagem da empresa é repassada para os 

clientes. 

 A importância do estudo do clima é detectar problemas existentes entre a 

empresa e seus funcionários e orientar ações para corrigir os problemas que 

passaram á existir, investigando a realidade interna, buscando alternativa para 

melhorar a qualidade de vida no trabalho, e obter a satisfação dos colaboradores. 

 Segundo Vergara (2003, p.21) problema de pesquisa “é uma questão não 

resolvida, é algo para o qual busca resposta via pesquisa”. Neste contexto, 

apresenta-se como problema de pesquisa deste trabalho a seguinte questão:  

 

Quais fatores interferem no clima organizacional da empresa Aniro´s? 

 

 A abordagem do clima organizacional dentro deste trabalho caracteriza-se 

como relevante, na medida em que o alcance dos objetivos almejados encontra-se 

diretamente relacionado, entre funcionários e superiores dentro da organização. 
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Outro fator motivador para este estudo foi o tempo de existência da empresa, 

já que a empresa está funcionando há 13 anos, e nunca foi realizada uma pesquisa 

de clima. Porém, já foi realizada uma pesquisa de satisfação, no início do 

funcionamento da empresa, na qual os resultados foram bastante positivos. 

A viabilidade da pesquisa a ser empreendida se assentou sobre o interesse 

da empresa em relação a mesma. Desta forma, forneceram todas as condições para 

que a mesma fosse efetuada, disponibilizando o acesso às pessoas e as 

informações, além disso, a acadêmica trabalha na empresa o que facilita o acesso 

às informações. 

 Como já foi explicado anteriormente ainda não houve nenhum estudo 

realizado dentro da área de recursos humanos na empresa Aniro´s, na área de clima 

organizacional, portanto tratou-se de uma pesquisa inédita sendo de grande 

importância e interesse para a mesma, que por certo, trará mais oportunidade para 

novos estudos por parte da instituição. Para a acadêmica, em particular, foi 

importante porque se apresentou com uma oportunidade real para a realização de 

uma correlação entre uma parte da teoria de recursos humanos e a prática, 

fundamental dentro da formação, visando um melhor desempenho no mercado de 

trabalho, cada vez mais competitivo e exigente. 

  

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Conforme Roesch (2007, p.96) “o objetivo geral define o propósito do 

trabalho”. 

O objetivo geral desse trabalho foi identificar os fatores que interferem no 

clima organizacional na percepção das vendedoras da empresa Aniro’s. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar o perfil das vendedoras. 

• Verificar os fatores que influenciam no clima na percepção das vendedoras.  
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• Verificar os fatores que influenciam positivamente no clima organizacional da 

empresa Aniro´s. 

• Verificar os fatores que influenciam negativamente no clima organizacional da 

empresa Aniro’s 

• Propor sugestões para empresa a partir dos fatores encontrados 

 

1.3 Aspectos Metodológicos 

  

  Segundo Roesch (2007) o capítulo da metodologia descreve como a 

pesquisa será realizada.  Aconselha-se partir dos objetivos da pesquisa para definir 

que tipo de método é mais apropriado. 

Conforme Richardson (1999, p. 22) “método é o caminho para chegar a 

determinado fim ou objetivo e metodologia são os procedimentos e regras utilizadas 

por um determinado método”, ou seja, metodologia nada mais é do que a explicação 

do método utilizado nesta pesquisa. 

 

1.3.1 Caracterização do trabalho de estágio 

 

 A pesquisa realizada foi predominantemente qualitativa. Esse tipo de 

pesquisa tem como objetivo situações complexas, determinando o problema, 

analisando e dando possibilidade de compreender os processos vividos por grupos 

sociais, a prioridade depende da natureza do fenômeno analisado e o material 

coletado. 

 Conforme Roesch (2007) há, porém outra maneira de encarar a pesquisa 

qualitativa: considerá-la como um paradigma diferente de pesquisa, como é o caso 

de pesquisa-ação, que apesar de não ser o caso deste estudo, nesta, a postura do 

pesquisador é de captar a perspectiva dos entrevistados, sem partir de um modelo 

preestabelecido. Vista deste modo, a pesquisa qualitativa é uma alternativa 

metodológica de pesquisa que pode ser apropriada para qualquer tipo de pesquisa. 

 Esse trabalho caracterizou como tipologia de pesquisa diagnóstico, pois 

consistiu em explorar o ambiente de modo a levantar e definir os problemas 

referentes ao clima organizacional da empresa. É uma pesquisa que visa 
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diagnosticar as situações organizacionais e normalmente não acarreta um custo 

muito alto. 

 De acordo com Roesch (1999) este tipo de pesquisa, visa o diagnóstico 

interno de uma determinada área ou do ambiente organizacional, neste estudo 

investigou-se apenas as vendedoras autônomas.  

 A pesquisa terá como estratégia o estudo de caso, Mariz ,Goulard e Dourado 

(20O4) apresentam uma revisão crítica da metodologia utilizada nos trabalhos 

produzidos na área de teoria das organizações nos Enanpads de 1999 a 2002, 

focando especialmente o estudo de caso. Para esses autores, a versatilidade do 

estudo de caso tem contribuído para sua disseminação em estudos organizacionais, 

embora nem sempre as pesquisas que afirmam utilizar-se desta modalidade de 

investigação apresentem a qualidade desejada. 

 Conforme alertam os autores anteriormente citados, grande parte dos estudos 

classificados como estudo de caso ou multicaso constituem o que Merriam (1998) 

denomina de “estudo qualitativo básico ou genérico”, que se caracteriza como uma 

pesquisa que contém algumas das características da metodologia qualitativa, mas 

não possui todos os requisitos para ser tratada como um estudo de caso intensivo 

por meio do qual se visa aprofundar uma unidade de análise claramente 

especificada. 

 O estudo de caso, de acordo com Yin (2001), é uma estratégia de pesquisa 

que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Difere, 

pois, dos delineamentos experimentais no sentido de que estes deliberadamente 

divorciam o fenômeno em estudo de seu contexto. Igualmente, estudos de caso 

diferem de método histórico, por se referirem ao presente e não ao passado.  

 Yin (2001) ainda expõe que o estudo de caso é apenas uma das maneiras de 

fazer pesquisa em ciências sociais. Em sua concepção o estudo de caso é muito 

utilizado como estratégia de pesquisa quando se colocam questões do tipo “como e 

por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e também 

quando o foco se encontra em fenômenos inseridos em algum contexto da vida real. 

 O estudo de caso será descritivo. Para Oliveira (2002, p.114), “os estudos 

descritivos são processos de estudos que procuram abranger uma relação entre 

variáveis, fundamentais para as diversas ciências sociais [...].”. 

 A finalidade da pesquisa se classifica como pesquisa descritiva, sendo que na 

visão de Alves (2003, p 52), a pesquisa descritiva “descreve as características de 
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uma população ou de um fenômeno, ou ainda estabelece relações entre fenômenos 

(variáveis)”. Já para Freitas (2000, p. 106), a pesquisa descritiva busca identificar 

quais situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestadas em uma 

população; descreve a distribuição de algum fenômeno da população ou entre 

subgrupos da população ou, ainda, faz uma comparação entre essas distribuições.

           

 

 1.3.2 Contexto e Participantes da pesquisa 

 

             Roesch (1999, p.130) define população como sendo “um grupo de pessoas 

ou empresas que interessa entrevistar para o propósito específico de um estudo”. 

 Constituíram-se como população desta pesquisa os doze funcionários da 

organização. Desta população foram entrevistadas as nove vendedoras autônomas 

da empresa Aniro´s. As vendedoras passam o maior tempo fora da empresa 

vendendo, porém como elas compõem o número maior de pessoas que fazem parte 

da organização apenas as vendedoras foram entrevistadas, pois elas são a imagem 

da empresa frente aos clientes e é através do empenho delas que a organização 

busca crescer e divulgar seus produtos.  

Abrangendo a totalidade das vendedoras foi possível identificar a percepção 

das mesmas, acerca dos seus sentimentos em relação a determinados fatores do 

clima da organização. 

 

Tabela 1- Número de funcionários da empresa Aniro´s. 

Cargo Número de Funcionários 

Proprietária 1 

Gerente 1 

Secretária 1 

Vendedoras Autônomas 9 

Total 12 

Fonte: Dados primários  

Percebe-se na tabela acima que as vendedoras são as funcionárias que estão 

em maior número dentro da Aniro`s, e uma das componentes dos outros três cargos 

é a própria estagiária e familiares. 
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1.3.3 Procedimento e Coleta de dados 

 

As fontes de dados são primárias devido à intenção da pesquisa, já que o que 

foi avaliado são os fatores organizacionais que influenciam o desenvolvimento de 

um bom clima organizacional, pois de fato já foi aplicado um questionário na 

empresa, mas com fundamento exclusivo de mensurar a satisfação dos 

colaboradores, sendo que os resultados foram positivos em relação á satisfação.  

 Dados primários são aqueles que não foram coletados ainda, que estão ainda 

com os pesquisados, que serão coletados para o propósito de ajudar a pesquisa em 

andamento. 

  Como nesta pesquisa o grupo que compõe a amostra é pequeno, utilizou-se o 

método de entrevista. Para Gil (1994) a entrevista é o mais flexível e produtivo 

dentre os diversos métodos para obtenção de dados de pessoas e por garantir a 

interação face a face entre o analista e o empregado, possibilita a elucidação de 

dúvidas, bem como seu redirecionamento para obtenção dos dados mais 

apropriados. 

 Ainda Gil (1994) explica que o processo de entrevista depende 

fundamentalmente das aptidões e conhecimentos dos entrevistados, que precisa: 

      - dispor de certas qualidades, tais como: facilidade de relacionamento 

interpessoal, objetividade, memória;  

      - definir previamente o que vai perguntar; 

      - conhecer previamente a unidade a qual pertence o cargo e a terminologia 

relacionada, para melhor compreender os dados a serem recolhidos;  

      - saber formular perguntas claras, precisas e restritas ao objetivo da análise; 

      -procurar obter a colaboração do entrevistado, evitando, para tanto, atitude de 

superioridade. 

 A entrevista proporciona ao pesquisador maior flexibilidade, pode ser aplicada 

para qualquer cargo e tem a possibilidade de esclarecimento de qualquer dúvida, 

neste estudo o roteiro da entrevista foi baseado nas variáveis determinadas por Luz 

(2003), a escolha das variáveis foi realizada em concordância com a empresa. Das 
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34 variáveis propostas por Luz (2003) foram escolhidas 8 variáveis, sendo estas: o 

trabalho realizado pelos funcionários; objetivos organizacionais; imagem da 

empresa; direção e estratégias; qualidade e satisfação dos clientes; trabalho em 

equipe; orientação da empresa para os clientes e fatores motivacionais. Algumas 

perguntas foram baseadas na teoria motivacional de Herzberg (1987).  

 Para cada variável foram criadas 3 perguntas que estão no roteiro de 

entrevista em apêndice. 

 

 

1.3.4 Tratamento e análise de dados 

 

 O método de tratamento e análise de dados, segundo Roesch (1996), torna 

indispensável o tratamento intelectual do pesquisador na conceituação, codificação 

e interpretação dos textos, que foram analisados e comparados conforme orientação 

da bibliografia utilizada no momento. Também pode ter aspectos de descrição da 

população, levantando-se opiniões e atitudes acerca dos objetivos do clima 

organizacional.    

 Miles e Huberman (1994) consideram que, a despeitos de diferenças entre 

paradigmas e métodos, na prática, há alguns aspectos que podem ser generalizados 

para análise qualitativa. Em seu livro, os autores tratam de dados qualitativos 

baseados em palavras ou linguagem na forma de um texto, coletados por meio de 

entrevistas, observação e análise de documentos. Salientam que tais dados não são 

imediatamente acessíveis para análise, mas requerem um processamento: as notas 

do pesquisador precisam ser corrigidas, editadas, digitadas; as fitas gravadas 

necessitam ser transcritas,neste estudo foi realizada a transcrição das entrevista. 

  A partir da coleta de dados, foi feita a transcrição da entrevista, a análise e a 

interpretação das informações recebidas, o objetivo principal do tratamento e análise 

de dados foi permitir a pesquisadora o estabelecimento das considerações, a partir 

dos dados coletados. 

  Para Mattar (1999, p.60) “o objetivo principal referente a análise, é o de 

proporcionar uma visão geral da adequacidade da aplicação das técnicas mais 

importantes de analise, sem entrar, no mérito de seu desenvolvimento teórico”. 
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   Na opinião de Lakatos (1999, p.168) ”interpretação é a atividade intelectual 

que procura dar um significado mais amplo ás respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos”. 

  Com os dados primários coletados foi abordada uma análise descritiva, 

através da análise  do conteúdo das entrevistas. Segundo Vergara (2005) a análise 

de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa 

identificar o que está sendo dito á respeito do determinado tema. 

 Bardin (1977) define a análise de conteúdo, como se ela fosse um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 Para Deslandes (1994) os empregos de análise de conteúdo são bastante 

variados. No sentido de melhor ilustrar essa afirmação, cita-se os seguintes 

exemplos: analisar obras de um romancista para identificar seu estilo e/ou para 

descrever sua personalidade; analisar depoimentos de telespectadores que 

assistem á uma determinada emissora ou leitores de um determinado jornal para 

determinar os efeitos dos meios de comunicação de massa; analisar textos de livros 

didáticos para o desmascaramento de ideologia subjacente; analisar depoimentos 

de representantes de um grupo social no sentido de levantar o universo vocabular 

desse grupo. No caso desta pesquisa a intenção da análise de conteúdo foi de 

interpretação de questões relacionadas ao clima. 

  Os dados foram apresentados por meio de quadros descritivos interpretados 

através do conteúdo das variáveis determinadas por Luz (2005), os conteúdos estão 

demonstrados no roteiro de entrevista onde se apresenta as perguntas para cada 

uma das 8 variáveis escolhidas.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo serão apresentadas informações e teorias que fundamentaram 

este trabalho. 

 Foram  abordados conceitos de administração, administração de recursos 

humanos e clima organizacional. 

 

2.1 Administração 

 

A administração tem como tarefa a interpretação e os objetivos propostos 

pela empresa e transformá-los em ação empresarial por meio do planejamento, 

organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e 

em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos.  

 

Administração é a ciência social que consiste na funcionalização dos 
recursos disponíveis, ou seja, que orienta como bem utilizar os recursos 
humanos e materiais para gerir um organismo, retirando-o do início e 
levando-o a realização do propósito que justificou a sua criação, respeitando 
os princípios éticos, morais, legais e sociais, sem comprometer o futuro da 
instituição e com o menor dispêndio e risco utilizando a estrutura e os 
sistemas criados pela organização (FARIA, 1980, p.42). 
 

Sendo assim a Administração pode ser vista como uma década bastante 

complexa, composta por vários desafios, podendo administrador trabalhar em vários 

níveis de uma organização, utilizando o seu conhecimento e técnica para criar um 

ambiente favorável, resultando assim ao alcance não só de seus objetivos, mas sim 

nos objetivos da equipe e organização como um todo.  

Com o impacto e influência das ciências sociais, a administração envolveu a 

engenharia humana, com ênfase em como executar racionalmente coisas, para a 

ciência social aplicada, em que a decisão racional constitui a variável fundamental.  

Observa-se essa evolução mais nitidamente quando se identificam as 

principais escolas, orientações e abordagens seguidas pelos estudiosos da 

administração, querem públicas ou particulares, nas várias tentativas já efetivadas 

para a formulação de uma teoria administrativa.  
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A palavra administração sofreu formidável aprofundamento e ampliação em 
seu significado. E o administrador, seja atuando como diretor de empresa, 
gerente de departamento, chefe, ou ainda líder de equipe, passou a ser 
uma figura indispensável em todos os tipos possíveis de organizações 
humanas nestes últimos tempos (CHIAVENATO, 1994, p.18). 
 

 O conteúdo da Administração expõe Chiavenato (1994, p.13) “sofreu grande 

ampliação e aprofundamento através de tempos e diversas teorias exerceram 

influência sobre o desenvolvimento da Administração.” 

Para enfrentar os desafios e confrontos com a concorrência, diminuição de 

custos e o aumento dos lucros, o administrador necessita dos conhecimentos da 

administração, a fim de tomar decisões mais efetivas de acordo com as 

necessidades da organização. 

 

A administração é um fenômeno universal no mundo moderno, e cada 
organização ou cada empresa requer a tomada de decisões, a coordenação 
de múltiplas atividades, a condução de pessoas, a avaliação do 
desempenho dirigido os objetivos previamente determinados à obtenção e 
alocação de diferentes recursos (MAXIMIANO, 2004, p.14). 

 

Por isso, o administrador precisa estar voltado a sua área específica, mais 

ao mesmo tempo se faz necessário o entendimento das demais áreas da 

administração e da empresa. Define Maximiano (2004, p. 60) “A administração é o 

processo que tem como finalidade garantir a eficiência e eficácia de um sistema.” 

Embora o processo administrativo seja importante em qualquer contexto de 

utilização de recursos, a razão principal para estudá-lo é seu reflexo sobre o 

desempenho das organizações.  

 

Administração é o ato de trabalhar por intermédio de outras pessoas para 
realizar os objetivos da organização, bem como de seus membros. Assim, a 
administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso 
dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de 
maneira eficiente e eficaz (MONTANA; CHARNOV, 2002, p.01). 

 

A administração pode ser estudada de diversas formas, por ser uma ciência 

de grande dinamismo com incorporações de novos conceitos constantemente pode 

ser vista e analisada de várias maneiras. Conceitua Maximiano (2004, p.26), 

“administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam recursos 

para alcançar objetivo.” 

Stoner e Freemann (1995, p.5) definem a função do administrador como: um 
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processo de “planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da 

organização, e de usar os recursos disponíveis da organização para alcançar 

objetivos propostos.” 

Drucker (1998, p.40) explica que  “a eficácia é à base do êxito; a eficiência é 

uma condição mínima para a sobrevivência, uma vez conseguida o êxito.” 

A administração na visão de Chiavenato (1994) significa “alcançar 

determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz, através do planejamento, 

organização, direção e controle.” Os administradores são responsáveis pelas metas 

da organização tudo depende de como os administradores administram e são 

administrados. 

A administração é um ponto fundamental para que as empresas sejam bem 

sucedidas. Expõe Chiavenato (1994) a administração é uma palavra que vem do 

latim, “ad” quer dizer junto de e “ministration” quer dizer prestação de serviço, unindo 

os termos significa a ação de prestar serviço ou ajuda. A administração além de 

representar o domínio e a orientação de uma empresa, representa também as 

atividades relacionadas com o planejamento, organização, direção e controle da 

ação empresarial. O autor afirma que a administração representa a resolução da 

maioria dos problemas que afetam o país atualmente. 

 Chiavenato (1994) expõe os principais objetivos da administração que são: 

• Proporcionar eficiência às empresas, ou seja, preocupar-se com os 

meios necessários, utilizando-se dos recursos adequados para que se 

façam as coisas corretamente. 

• Proporcionar eficácia às empresas, ou seja, preocupar-se com os fins 

para alcançar os objetivos e resultado. 

 

 A administração tem como tarefa interpretar os objetivos da empresa e 

determinar formas de alcançá-los através da ação administrativa. 

 Para Chiavenato (1994) a administração dispõe de fatores de produção 

denominados recursos empresariais que são os meios pelos quais a empresa busca 

por em prática suas atividades para alcançar seus objetivos. Os recursos 

empresariais são: Recursos materiais: corresponde ao fator de produção “natureza”. 

São os chamados recursos físicos, que dizem respeito aos prédios, edifícios, 

maquinas equipamentos, instalações e matéria-prima. 
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 Os recursos financeiros correspondem ao fator de produção, “capital”. São os 

meios financeiros que provem as despesas com as operações da empresa, como o 

capital, fluxo de caixa, faturamento, investimentos, entre outros. 

 Os recursos humanos correspondem ao fator de produção “trabalho”. São as 

pessoas que trabalham na empresa, ou seja, são os recursos vivos que operam e 

movimentam os recursos empresariais. 

 Os recursos mercadológicos, não a fator de produção correspondente. São os 

meios utilizados pela empresa para se relacionar com o seu ambiente externo, em 

especial com o ambiente que constitui o mercado, isso são, as vendas, a promoção, 

a propaganda e a distribuição dos produtos. 

 Os recursos administrativos correspondem ao fator de produção “empresa” 

são os recursos que formam o esquema administrativo da empresa a fim de 

completar e coordenar os demais recursos empresariais. 

Existem cinco funções essenciais, citadas por Chiavenato (1994) para 

administrar os recursos empresariais, são elas, as funções técnicas e administrativa. 

As funções técnicas estão vinculadas as fabricações dos produtos ou com a 

realização dos serviços prestados. Relaciona-se com a administração dos recursos 

materiais; funções comerciais: trata do relacionamento da empresa com o mercado. 

Relaciona-se com a administração dos recursos mercadológicos; funções 

financeiras: procura e administra o capital e os valores monetários. Relaciona-se 

com a administração dos recursos financeiros; funções humanas: trata de todo o 

pessoal da empresa. Relaciona-se com a administração de recursos humanos e 

funções administrativas: São responsáveis pela administração das demais funções 

essenciais. Relaciona-se com a integração e sincronização de todos os recursos 

empresariais. 

 As funções administrativas, apesar de estarem localizadas no nível decisorial, 

se dividem igualmente entre a cabeça e os membros da organização. Deste modo, 

ao passo que se sobe na hierarquia da empresa, aumenta a influencia das funções 

administrativas. E ao passo que se desce, aumenta a influencia das outras funções 

essenciais. 

 Chiavenato (1994) assegura que as funções administrativas são constituídas 

do processo administrativo, o qual abrange planejamento, organização, direção e 

controle. 
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• Planejamento: tem o sentido de visualizar o futuro e estabelecer o programa 

de ação. 

• Organização: significa a formação do organismo social e material da empresa.  

• Direção: expressa a condução e orientação do pessoal.  

• Controle: significa investigar se o que foi planejado e organizado, de fato foi 

cumprido. 

 De este modo administrar, nada mais é do que, planejar, organizar, dirigir, 

controlar e atingir os objetivos desejados pela empresa. 

 A administração deve mapear o ambiente externo e dar condições de 

eficiência à tecnologia utilizada através da estratégia empresarial, integrando os 

recursos e os esforços com todas as áreas e níveis da empresa. 

 

Enquanto os indivíduos buscam suas satisfações pessoais, as organizações 
têm necessidades, dentre as quais se destaca a própria necessidade do 
elemento humano. Por tanto, a inter-relação das necessidades do individuo 
e da organização é intensa, pois, tanto a vida quanto os objetivos de ambos 
estão entrelaçados (ORLICKAS, 2002, p.37).   

 

A administração vai muito além do processo burocrático, é um processo 

definido por meios e capacidades especiais para a pratica de varias técnicas do 

conhecimento pessoal baseado em outras ciências necessitando a auto organização 

em certo grupo de trabalho 

 Para Chiavenato (1994) a tarefa de administração é “interpretar os objetivos 

propostos pela empresa e transformá-los em ação empresarial por meio de 

planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em 

todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos”. 

 A palavra administração sofreu um formidável aprofundamento e ampliação. E 

o administrador, não importando seu cargo na empresa, passou a ser uma figura 

indispensável em todos os tipos possíveis de organizações humanas. 

 Chiavenato (2002) cita que Taylor procurou tirar do operário o direito de 

escolher a sua maneira pessoal de executar a sua tarefa para impor-lhe um método 

planejado e estudado por um profissional especializado no planejamento das 

tarefas. Essa administração das tarefas se assentava na organização racional do 

trabalho do operário, que procura localizar o método pelo qual o operário poderia se 

tornar eficiente.  
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 A tarefa de administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa, é 

necessário lidar com pessoas que lhe estão subordinadas ou que estão no mesmo 

nível ou acima dele; o administrador precisa estar atento aos eventos passados e 

presentes, bem como as previsões futuras, pois o seu horizonte deve ser mais 

amplo, já que administrador é responsável pela direção de outras pessoas que 

seguem as suas ordens e orientação; precisa lidar com eventos internos e externos, 

precisa ver mais longe que os outros, pois devem estar ligados aos objetivos que a 

empresa pretende alcançar e transformá-los em ação empresarial por meio de 

planejamento, organização, direção e controle (DRUCKER, 1998). 

 

2.2. Administração de Recursos Humanos 

 

A administração tem como tarefa elaborar estratégias para o desenvolvimento 

empresarial sendo ela a responsável pelo sucesso da empresa; caberá a empresa a 

tarefa de planejar, coordenar, organizar, dirigir, controlar, motivar e outros, também é 

importante salientar que a administração da empresa deverá respeitar os padrões 

estabelecidos pela sociedade e empreendedores, promovendo ações para obtenção 

de resultados positivos. 

Gil (1994) define a administração de recursos humano como o ramo 

especializado da ciência da administração que envolve todas as ações que têm 

como objetivo a integração do trabalhador no contexto da organização e o aumento 

de sua produtividade. É, pois, a área que trata do recrutamento, seleção, 

treinamento, desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação de pessoal. 

Uma boa administração deverá estar sempre presente: o esforço intelectual 

do administrador, responsável pela reflexão e criação de idéias para atividades 

empresariais e conseqüentemente gerarem resultados positivos. Deverá se utilizar 

teorias, conceitos, conhecimento, experiência e logicamente o esforço criativo para 

produção de novas idéias. Além disso, deverá haver multidisciplinar, tempo e 

velocidade correta, definir o que é urgente e importante, ser eficiente e moderno. 

Para Lacombe (2005) não existe uma única forma melhor de organizar um 

negócio. O critério para determinar se uma estrutura é apropriada para uma 

organização deve ser baseado na extensão em que está estruturada facilite o 

alcance dos objetivos desta organização. 
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Elevados índices de rotatividade, acidentes de trabalho, problemas com 

qualidade dos produtos, desperdício de materiais, baixos salários, condições de 

trabalho inadequadas e relações de trabalho insatisfatórias são fatores que estão 

diretamente relacionados à administração de recursos humanos.  

 

Administrar as pessoas significa lidar com pessoas que participam de 
organizações Para superar essas dificuldades as empresas modernas estão 
investindo em treinamentos que levem as pessoas ao autoconhecimento e 
auto desenvolvimento (CHIAVENATO, 1994, p.19) 
 

 A administração de recursos humanos envolve uma série de fatores que 

podem ser considerados de uma importância para organização, sendo que um deles 

é o relacionamento, entre as pessoas envolvidas na empresa. 

 Chiavenato (1994) explica que o departamento de recursos humanos possui 

função de planejar, comunicar e ajudar a programar ou implantara mudança 

organizacional com o intuito de aumentar as forças que apóiam o desenvolvimento 

do clima organizacional da empresa, desta forma reduzindo ações contrarias as 

mudanças e adaptações, dito isso, considera-se que comunicar é o ato de gerar 

novos vínculos. Comunicar-se é essencial para a organização. 

 Para Stoner e Freeman (1995) o planejamento de recursos humanos inclui 

prever as necessidades futuras de pessoal da organização, planejar qual será o 

equilíbrio futuro de pessoal na organização, projetar um recrutamento-seleção ou um 

programa de desenvolvimento. Os planos de recursos humanos baseiam-se em 

previsões e na auditoria de recursos humanos, onde as habilidades e o desempenho 

dos membros da organização são avaliados. 

 A administração de recursos humanos é uma área especializada da ciência 

da administração que envolve todas as ações, e seu objetivo é fazer com que o 

trabalhador se integre para que possa melhorar seu desempenho e sua 

produtividade. 

 Aquino (1980) explana que a administração de recursos humanos exerce um 

papel de coordenação entre os interesses da empresa e os da mão-de-obra, tendo 

em vista seu equilíbrio. Quanto ao aspecto operacional, esta visa planejar, organizar, 

dirigir e controlar as funções de procura, desenvolvimento, manutenção, pesquisa e 

utilização de mão – de - obra voltada para objetivos econômicos e estratégicos da 

empresa, cujo “output” é uma mão-de-obra á altura das operações da organização, 

ou seja, produtiva.  
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 A administração de recursos humanos pode ser definida como o ramo da 

administração responsável pela coordenação de interesses da mão-de-obra e do 

dono do capital e, visa proporcionar a empresa um quadro de pessoal motivado, 

integrado e produtivo, estimulado para contribuir para o alcance dos objetivos 

organizacionais. A administração de recursos humanos atua em um ponto de 

equilíbrio, de um lado, estimulando os empregados a alcançarem as metas de 

trabalho e, de outro, voltado para dar-lhes condições satisfatórias de desempenho, 

procurando atendê-los em suas necessidades materiais e psicológicas. 

 Para Gil (1994) não se pode negar, entretanto, que a inovação vem se 

tornando um imperativo para o desenvolvimento e mesmo para a sobrevivência das 

empresas. E as inovações requeridas não se referem exclusivamente ao domínio da 

tecnologia de produção e de comercialização. Torna-se cada vez mais evidente o 

quanto a forma de relacionamento com os trabalhadores tem a ver com os 

resultados obtidos pela empresa. 

 As pessoas passam a maior parte de seu tempo vivendo ou trabalhando 

dentro da organização. Expõe Lacombe (2005) além de decidir a política de recursos 

humanos a ser adotada, a empresa também deve deixar claro o posicionamento e o 

tratamento dado ás pessoas que nela trabalham. Pode escolher como objetivo a 

produção de riquezas para um pequeno grupo de administradores e investidores ou 

desenvolver uma organização que seja uma comunidade. A sobrevivência da 

organização depende muito da escolha que for feita por seus funcionários. A 

produção de bens e serviços não pode ser desenvolvida por pessoas que trabalham 

sozinhas. Quanto mais industrializada for a sociedade, tanto mais numerosas e 

complexas se tornam às organizações. Estas passam a criar um impacto sobre as 

vidas e sobre a qualidade de vida dos indivíduos. As pessoas nascem, crescem, são 

educadas, trabalham e se divertem dentro de organizações. Sejam quais forem seus 

objetivos lucrativos, educacionais, religiosos, políticos, sociais, filantrópicos, 

econômicos etc. as organizações envolvem as pessoas que se envolvem mais e 

mais se tornando dependentes da atividade organizacional. À medida que as 

organizações crescem e se multiplicam maiores se torna complexidade dos recursos 

necessários a sua sobrevivência e ao seu crescimento. 

As pessoas constituem a organização, por outro lado, as organizações 

constituem para as pessoas um meio pelo qual podem alcançar muitos e variados 
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objetivos pessoais com o mínimo de custo, de tempo, de esforço e de conflito, os 

quais não poderiam ser alcançados apenas através do esforço individual. 

 

 

2.2.1 Funções de recursos humanos 

  

 É apresentado neste contexto um pequeno comentário sobre algumas 

funções de recursos humanos. 

 

2.2.1.1 Recrutamento de seleção 

  

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

organização. É basicamente um sistema de informação, através do qual a 

organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanas oportunidades de 

emprego que pretende preencher.  

 Conceitua Ribeiro,(2005) a função do recrutamento é suprir a seleção de 

pessoal de matéria prima básica, ou seja, os candidatos ao emprego, onde se busca 

requisitos que o cargo exige de seu ocupante, e o perfil de seus candidatos. 

 Para Ribeiro (2005) recrutamento é um sistema de informações, que visa 

atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados futuros 

funcionários da organização. Trata-se de um trabalho de pesquisa junto ás fontes 

capazes de fornecer á organização um número suficiente de pessoas. 

 Para contratar um funcionário é necessário, portanto, saber exatamente, 

quais as atribuições necessárias para o cargo, deve sempre ter em mãos a relação 

de benefícios que a empresa oferece , deve ter também informações detalhadas 

sobre o local de trabalho, para que ambas as partes saia da entrevista satisfeita, e 

sabendo pontos importantes para analisar se deve ou não contratar o indivíduo. 

 Lacombe (2005) coloca que as pessoas a serem recrutadas e admitidas são 

as que devem ter condições de executar as estratégias da empresa, em conjunto 

com ás que já foram anteriormente admitidas. Portanto, ao solicitar o preenchimento 

de uma vaga, o solicitante deve indicar, no formulário de “requisição de pessoal”, os 

requisitos exigidos, aí incluídos a descrição sucinta da função e o perfil desejado 
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para o candidato. Resumindo, precedem o recrutamento: a descrição da função e a 

definição do perfil do candidato.  

 A seleção é uma seqüência do recrutamento onde Ribeiro (2005) seleção de 

recursos humanos é a escolha da pessoa certa para o cargo certo, ou seja, a 

escolha entre os candidatos recrutados, dos mais adequados aos cargos existentes, 

com o objetivo de manter ou aumentar, tanto a produtividade quanto os resultados. 

Portanto, a seleção visa proporcionar a adequação do homem ao cargo e a 

eficiência do homem ao cargo. 

 Sendo colocado que o recrutamento é um processo de coleta de informações, 

e a seleção é um processo de comparação e decisão. 

   

2.2.1.2 Cargos e salários 

   

A administração de salários é o conjunto de normas e procedimentos que 

visam estabelecer e/ou manter estruturas de salários eqüitativas e justas na 

organização. Essas estruturas de salários deverão ser eqüitativas e justas com 

relação: 

 Para a elaboração da pesquisa salarial, Pontes (2000) diz que devem ser 

seguidas algumas fases como; seleção de cargos a serem pesquisados; seleção 

das empresas participantes; preparação do manual de coleta de dados; coleta de 

dados; tabulação dos dados; análise do resultado e recomendações e relatório aos 

participantes.  

 É uma verificação comparativa de quais requisitos essas tarefas ou 

atribuições impõem ao ocupante, ou seja, quais são os requisitos intelectuais e 

físicos que o ocupante deveria ter para desempenhar adequadamente o cargo, quais 

as responsabilidades que o cargo impõe ao ocupante e em que condições o cargo 

deve ser desenhado pelo ocupante. 

 Pontes (2000) fala que qualquer que seja o método escolhido para a 

avaliação dos cargos, é desejável que esta seja feita por um comitê. Com este 

garante-se maior harmonia e maior aceitação dessas avaliações pelos membros da 

organização como um todo. Os principais objetivos do comitê de avaliação de 

cargos são: 

• Garantir a correta hierarquização dos cargos. 
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• Manter critérios uniformes nas avaliações. 

• Garantir aceitação posterior das avaliações pela participação de indivíduos das 

diversas áreas da empresa. 

 A descrição de cargo para Lacombe (2005) é feita para fins de administração 

salarial. Ao descrever um cargo, deve-se ter em mente que a descrição é genérica e 

deve abranger as diversas funções nele incluídas. Descreve-se o que fazem os 

ocupantes do cargo, incluindo-se em alguns casos, a periodicidade das atividades. 

 Para Lacombe (2005) é necessário falar sobre a avaliação de cargo, para 

assegurar a coerência interna dos salários, cada cargo deve ser avaliado em termos 

de pré requisitos para seus ocupantes, do esforço exigido e da responsabilidade que 

lhe é inerente, inclusive por erros possíveis e a gravidade de suas conseqüências.  

 Se há falta de pessoal é necessária a busca de candidatos. 

 Ribeiro (2005) expõe que quando é necessário o recrutamento novos 

funcionários, o importante é você fornecer informações objetivas sobre a vaga 

existente, definindo o cargo de maneira realista e completa; seja claro, conciso e 

honesto; não de informações erradas; não ofereça nada além do que pode 

sustentar; perguntar ao candidato se á alguma dúvida, e dê oportunidade para que 

ele pergunte; evite fornecer á ele um panorama do tipo “mar de rosas”.   

 Ribeiro (2005) comenta que é necessário “venda” da imagem da empresa 

para o candidato, fale sobre a empresa de modo geral, os objetivos oferecidos, fale 

do ambiente, ou seja, explique ao candidato como é o ambiente da organização no 

dia a dia – se é muito formal, descontraído, se as pessoas são estimuladas a 

participar de projetos e a dar sugestões. Ainda o mesmo autor ressalta que desse 

modo, É oferecida uma visão ampla e concisa da empresa. Procure não falar muito, 

lembrando que, numa entrevista, é o candidato que deve falar. 

 Para Lacombe (2005) Para montar um plano de cargos e salários, é 

necessário compará-lo com a realidade da empresa. Ocorrem, às vezes, 

discrepância entre o plano e a realidade. Alguns cargos podem estar um pouco 

abaixo ou um pouco acima do valor encontrado na pesquisa. Essas discrepâncias 

podem ser conseqüência de descrições e avaliações inadequadas ou distorções nos 

valores pagos pela empresa. 

 Pontes (2000) explica que normalmente, a pesquisa salarial é elaborada no 

momento da implantação do plano de cargos e salários e, posteriormente, realizada 
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sistematicamente uma vez por ano, para acompanhamento dos salários do mercado 

de trabalho. 

 

2.2.1.3 Benefícios (remuneração)  

  

 As organizações estão sempre buscando formas diferentes de recompensas, 

de remunerar seu pessoal de maneira que todos fiquem satisfeitos, e produzindo 

melhor. 

 Lacombe (2005) resume que a administração de remuneração é o conjunto 

de métodos que tem por finalidade a atribuição de remuneração adequada a todos 

os que colaboram com a empresa, assegurando a coerência interna entre os valores 

da remuneração e dos benefícios de cada um e a coerência externa com o mercado 

de trabalho, visando a proporcionar constante motivação ao pessoal, aumento da 

produtividade e controle dos custos de mão-de-obra. 

 Para Wood Jr. Picarelli Filho, (1996) as profundas transformações que as 

empresas vêm sofrendo exigem novos sistemas de remuneração. Em ambientes 

caracterizados por formas modernas de organização do trabalho – como 

celularização, multifuncionalidade e poucos níveis hierárquicos – não faz sentido 

recompensar a contribuição individual ou coletiva apenas com base em descrições 

de atividades e definição de responsabilidades. 

 Remuneração é sempre um assunto complicado, que depende de fatores 

variados em relação aos procedimentos e planos de remuneração, que devem ser 

analisados antes de qualquer informação, para que não haja efeitos contrários. 

 Na visão de Wood Jr e Picarelli Filho (1996) a remuneração estratégica é uma 

forma de “ligação com a realidade”, ou melhor, é um vínculo com a nova realidade 

das organizações. A remuneração estratégica é composta por seis grandes grupos: 

remuneração funcional, salário direto, remuneração por habilidade, remuneração 

variável, participação acionária e alternativas criativas. 

 Além dos salários Lacombe (2005) comenta que as empresas concedem 

benefícios, monetários ou não. Ao se fazer uma comparação de valores pagos, 

deve-se considerar a remuneração mais os benefícios não monetários e não apenas 

o salário. Remuneração é a soma de tudo o que é periodicamente pago aos 

empregados por serviços prestados: salários, gratificações, adicionais (por 
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periculosidade, insalubridade, tempo de serviço, trabalho noturno e horas extras), 

bem como todos os benefícios financeiros, como prêmios por produtividade, 

participação nos resultados e opção de compras de ações entre outros. Além disso, 

existem os benefícios proporcionados pelo status, pelo reconhecimento, pelo 

conforto nas condições de trabalho e tudo o mais que causa satisfação ás pessoas 

que trabalham na empresa. 

 As empresas devem avaliar os cargos, para que possam remunerar de 

acordo com a habilidade de cada um e de seu conhecimento. 

 Wood Jr. (1996) coloca que para a construção de um sistema consistente, um 

passo essencial é o estabelecimento dos princípios centrais de remuneração. Estes 

princípios devem estar alinhados com os objetivos estratégicos da empresa e 

focalizar os comportamentos necessários para seu atendimento. Devem ser 

definidos com a participação de representantes dos vários grupos de poder da 

organização. Ainda o mesmo autor lista os princípios fundamentais: 

 

 Princípios de melhoria do desempenho 

• Identifique e comunique o desempenho que pretende recompensar. 

• Princípios do valor da recompensa. 

• Identifique e comunique as diretrizes relacionadas ao valor da recompensa, 

incluindo o aspecto objetivo (monetário) e o aspecto simbólico. 

• Princípio do reconhecimento 

• Defina o timing entre o cumprimento dos objetivos e o reconhecimento. 

• Princípio do estabelecimento de metas 

• Garanta que as metas sejam estabelecidas de forma negociada e 

transparente. 

• Princípio do desenvolvimento  

• Defina como prioridade o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos, 

individuais e grupais. 

• Princípio da atração e retenção 

• Defina e divulgue a orientação da empresa sobre o tipo de profissional que 

deseja atrair e as diretrizes relacionadas à remuneração total que pretende 

praticar. 
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 Sendo assim a remuneração estratégica não somente se configura como 

desejável, mas também tende a tornar-se mesmo um imperativo para as 

organizações que desejam sobreviver e prosperar. 

 

  

2.2.1.4 Segurança e Higiene no Trabalho 

 

 Segurança no trabalho é um conjunto de ciências e tecnologias que buscam a 

proteção do trabalhador em seu local de trabalho, no que se refere à questão da 

segurança e da higiene do trabalho. Seu objetivo básico envolve a prevenção de 

riscos e de acidentes nas atividades de trabalho visando à defesa da integridade do 

trabalhador.  

 É necessário ficar atentos em relação à segurança no trabalho. Segundo 

Ribeiro (2005) a segurança no trabalho é o conjunto de medidas técnicas, 

administrativas, educacionais, médicas e psicológicas, empregadas para prevenir 

acidentes, seja pela eliminação de condições inseguras do ambiente, seja pela 

instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação de práticas 

preventivas. 

Carvalho (1997) aduz que a atividade de higiene do trabalho inclui uma série 

de normas e procedimentos visando, essencialmente, a proteção da saúde física e 

mental do empregado, procurando resguarda-lo dos riscos de saúde relacionados 

com o exercício de suas funções e com o ambiente físico onde o trabalho é 

executado. Higiene no trabalho é, hoje, reconhecida como uma ciência do 

reconhecimento, avaliação e controle dos riscos a saúde, na empresa, visando a 

prevenção das doenças ocupacionais. 

Expõe Carvalho (1997) o que se destaca entre as finalidades da higiene do 

trabalho: 

• Eliminação das causas das doenças profissionais 

• Redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas 

doentes ou portadoras de defeitos físicos 

• Prevenção do agravamento de doenças e de lesões 

Para Ribeiro (2005) em outras palavras: a segurança do trabalho é um conjunto 

de recursos e ordem material e humana, ainda ignorado por muitos, mal interpretado 

e nem sempre bem aceito por outros, sem o qual não se pode esperar que haja 



 36

prevenção dos acidentes do trabalho é conseqüência da aplicação desses recursos 

ou dessas medidas de segurança. 

 Para Chiavenato (1999) o programa de segurança no trabalho requer as 

seguintes práticas: 

• Estabelecimento de um sistema de indicadores e estatísticas de acidentes: 

são estabelecidos de acordo com as condições de trabalho, o ramo de 

atividade, o tamanho e a localização e outros aspectos de cada organização.  

• Desenvolvimento de sistemas de relatórios de providencias: avaliar e 

identificar os problemas e os riscos existentes no local de trabalho e quais 

medidas preventivas devem ser tomadas. Cada local de trabalho tem 

necessidades diferentes para a implementação de sistemas de segurança. 

Todas as pessoas da organização devem estar envolvidas no 

desenvolvimento de um plano de segurança e compreender que este é útil e 

benéfico para todos.  

• Desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança: após a 

identificação dos riscos existentes nos locais de trabalho, as organizações 

devem procurar eliminá-los, reduzi-los ou controlá-los através de meios 

possíveis como treinamento de funcionários em técnicas de segurança, 

manutenção preventiva dos equipamentos e das instalações, práticas de 

melhoria contínua ao programa de segurança e outros.  

• Recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da 

função de segurança.  

 O plano de segurança deve estar voltado para toda a organização, e não 

somente para a área de produção. Todas as pessoas da organização devem estar 

envolvidas no desenvolvimento de um plano de segurança e compreender que este 

é útil e benéfico para todos. 

 A higiene do trabalho ou higiene industrial, como muitos a denominam, tem 

caráter eminentemente preventivo, pois objetiva a saúde e o conforto do trabalhador, 

evitando que adoeça e se ausente provisória ou definitivamente do trabalho 

 

2.2.2 Motivação 
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 A motivação é um conceito que  ajuda a compreender os gestos das pessoas. 

Dada a sua importância, todo o campo de análise sobre o comportamento 

organizacional está cheio de teorias que visam a explicar o que motiva os seres 

humanos, para compreendermos como suas necessidades e seus desejos os 

conduzem a agir desta ou daquela forma. O grande interesse da questão reside 

evidentemente na hipótese de que, se compreender o que leva as pessoas a agir, 

influir sobre seu rendimento 

 Bergamini (1998) coloca que no contexto organizacional o que mais se 

discute é sobre a motivação, e que de alguma forma a motivação se tornou “no 

tempo que mais fornece sabor” à gestão de recursos humanos. O estudo da 

motivação humana diz respeito à descoberta do porque as pessoas se movimentam 

e qual a fonte de energia que estão utilizando para tanto. 

 Outra constatação deveras importante também descoberta por Herzberg 

(1997, p.116) é que o oposto de satisfação no trabalho não é insatisfação e sim 

nenhuma satisfação, e da mesma maneira o oposto de insatisfação no trabalho não 

é satisfação, mas sim nenhuma insatisfação. 

 As pessoas devem ser continuamente motivadas para estar vivendo melhor e 

executando um bom trabalho na empresa ou em sua vida social. 

 Define Bergamini (1997) que  quando o empresário quiser que os funcionários 

andem outra vez, só preciso recarregar a bateria do funcionário, recarregá-la e 

tornar a carregá-la uma vez mais. Mas somente quando ele tiver seu próprio gerador 

é que podemos falar em motivação. Não precisará, então, de estímulo externo. Ele 

terá vontade de executar as tarefas.  

 Na visão Archer (1997) a motivação é um grande mito que persegue o 

administrador, e considera que algumas crenças muitas vezes são tomadas como 

verdade, e não são corretas. Uma das crenças citadas por Archer é a crença de que 

a pessoa é motivada como resultado de uma satisfação, e também a crença de que 

o que motiva o comportamento de uma pessoa seja também o que irá direcioná-la 

para um lado positivo ou negativo. Bergamini (1998) coloca que estar motivado não 

deve ser confundido com situações em que está alegre entusiasmado ou eufórico, 

pois o processo de motivação é algo independente e que nasce no interior de cada 

um, escapando de qualquer tentativa de controle. 

 Bergamini (1997) expõe que os fatores de desenvolvimento ou motivadores 

inerentes ao trabalho são: realização, reconhecimento da realização, o próprio 
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trabalho, responsabilidade e desenvolvimento ou progresso, considerando que 

assim  as organizações conseguem obter determinado tipo de comportamento desde 

que o individuo obtenha as recompensas que os valorizem. Cada pessoa 

normalmente busca através do seu trabalho, uma oportunidade de atualizar as suas 

potencialidades, cirando com isso uma indispensável ligação com a comunidade no 

sentido mais amplo. É nesse sentido que este trabalho se torna o referencial de 

auto-estima. A noção da necessidade permeia a maior parte dos conceitos no 

campo da manutenção sendo considerada como ponto de partida do comportamento 

motivacional. 

 Para Gil (1994) o exercício da liderança implica a realização de objetivos 

através da ação das pessoas. Portanto, o líder precisa preocupar-se 

fundamentalmente com o que fazer para que as pessoas comportem de maneira 

adequada. O que implica, basicamente, reconhecer o papel na motivação no 

comportamento.  

  Explana Lacombe (2005) o ponto de partida para motivar o pessoal é 

conhecê-lo e identificar suas necessidades, prioridades e desejos. Dentro das 

organizações encontra-se também situações que trazem grande insatisfação 

motivacional, como trabalhar com informações confusas e incompletas, estar sujeito 

a um clima de constante mudança, estar num ambiente sério demais em que as 

pessoas se atritam constantemente servindo-se das informações, vivências e 

experiências, aonde, as pessoas vão formando opiniões próprias que delineiam as 

suas atitudes futuras. A partir de então, a principal função da atitude é a de 

desenvolver a capacidade de luta de cada um, predizendo-o a lidar, de maneira 

coerente e satisfatória, com as diferentes situações que enfrenta. Por isso mesmo, 

tais pessoas podem tanto ter um desempenho positivo como negativo, produtivo ou 

improdutivo quanto aos objetivos planejados. Aquilo que importa e que, por tanto, 

mais energiza um comportamento motivacional é à busca da felicidade pessoal. 

 O homem procurará estar sempre fazendo aquilo que o torna pessoalmente 

feliz, caso possa oferecer a ele a oportunidade de escolher livremente o seu 

programa de vida.  

 Contrapondo Herzberg, Archer (1997) considera opostos os fatores 

motivadores e os fatores de satisfação. Para Archer um fator motivador nada mais é 

do que um motivo, uma necessidade. Entretanto um fator de satisfação é algo que 
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satisfaz uma necessidade. A motivação nasce da necessidade humana, e não 

daquilo que irá satisfazer essa necessidade. 

 Herzberg (1997) considera que os fatores motivadores, de maneira oposta 

aos fatores higiênicos, exercem por sua própria natureza um efeito muito mais longo 

e duradouro nas atitudes dos funcionários. Ainda Herzberg (1997) explica que os 

resultados das pesquisas realizadas por ele demonstraram que os fatores 

motivadores foram às principais causas de satisfação no trabalho. Bergamini (1998) 

exemplifica Herzberg: se as políticas administrativas forem justa ninguém estará 

mais motivado por esse fato, pois é considerada uma obrigação da empresa, 

entretanto se as políticas forem injustas, instala-se um clima de insatisfação geral.   

 Lacombe (2005) explica que uma das formas de motivar é dar autonomia: 

valorizar a independência dos funcionários, fazendo que cada um se sinta “dono” 

daquilo que lhe cabe. O negócio é feito por todos remando na mesma direção. É 

importante reconhecer que todos gostam de ser bem tratados e de trabalhar num 

lugar alegre. Deve- se evitar usar gente de mau humor. Deve-se também evitar 

excesso de manuais e normas, pois isso criaria o vício de muita justificativa e pouca 

ação.  

 Archer (1997) considera que em seus estudos é quase improvável uma 

pessoa conseguir motivar outra, pois é impossível fazer com que necessidades que 

não existem passem simplesmente a existir. Archer (1997) coloca ainda que todas 

as necessidades sejam intrínsecas ao indivíduo e existem pelo motivo da pessoa 

existir. 

  

2.2.3 Cultura organizacional 

 

 Considerando que o clima organizacional trata das variáveis do ambiente 

interno e o comportamento humano revela desejos e expectativas, para que o 

entendimento das interações que afetam e promovem o ambiente, torna-se 

necessário o estudo do comportamento humano. A cultura condiciona, portanto, as 

políticas que orientam as ações e decisões. 

Para Lacombe (2005) a Cultura organizacional, é um sistema de valores, 

prática administrativa e crenças compartilhadas que influenciam o comportamento 

do trabalhador, também pode ser influenciado pelos códigos de conduta de uma 
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empresa, que estabelece a cultura do ambiente de trabalho e comunica as 

verdadeiras virtudes do funcionário. Cada empresa tem sua cultura, um modelo de 

gestão diferente, como exemplo, uma rede de supermercado têm uma cultura 

diferente de uma empresa de transporte do mesmo porte 

A cultura organizacional tem várias dimensões, tais como valores, as histórias 

e os mitos mantidos pela empresa, o senso de propriedade dentro da empresa e o 

espiritualismo corporativo. 

 Coloca Schein (1999) que a visão popular de cultura focaliza as relações 

entre as pessoas na organização, o sistema de incentivos e de prêmios, o grau de 

trabalho em equipe, os relacionamentos superior – subordinado, a comunicação e 

todo o processo que torna o local de trabalho mais ou menos produtivo e agradável. 

As certezas culturais que crescem em torno destas áreas são, é claro, criticas. Mas 

elas interagem com as certezas voltadas para o exterior, e por tanto, não podem ser 

tratadas isoladamente, como muitas avaliações de cultura pretendem fazer. 

Lacombe (2005) expõe a cultura da empresa é um recurso da administração e 

pode ser usada para alcançar os objetivos da mesma forma que a tecnologia, os 

insumos de produção, os equipamentos, os recursos financeiros e os recursos 

humanos, a cultura organizacional é transmitida principalmente por meio da 

socialização, ou seja, um método de doutrina os empregados sobre a organização, 

de modo que eles perpetuem a Cultura; e também por meio dos ensinamentos dos 

líderes, observando os elementos aos quais os líderes prestam atenção, aferem e 

controlam. As conseqüências da cultura organizacional incluem a vantagem 

competitiva, produtividade, qualidade e moral, inovação, compatibilidade de fusões e 

aquisições, ajuste pessoa-organização e direcionamento da atividade de liderança, 

no qual dependendo de sua força, a cultura organizacional de uma empresa pode 

causar um impacto penetrante na eficácia da organização.  

Explana Wagner (2000), a cultura organizacional apresenta maneiras 

informais de procedimentos que influenciam a organização formal porque modelam 

a percepção dos empregados em relação a aspectos estruturais e a cargos 

formalmente definidos. Em função disto, a cultura interfere e influencia os 

comportamentos e atitudes, na medida em que os valores e normas estão 

impregnados de informação social, que fazem com que atribuam um significado ao 

seu trabalho e à organização. E o clima organizacional é proveniente da cultura, 

traduzindo as percepções dos indivíduos em relação à organização que pertencem. 
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Lacombe (2005) comenta ainda que da mesma forma que as políticas, a 

cultura pode ser explícita ou implícita. Algumas pessoas, mesmo de nível elevado, 

nem sequer sabem que sua organização tem uma cultura. Em conseqüência, não 

lhes é possível identificá-la e compreendê-la, quanto mais explicitá-la. Assim, 

algumas organizações não têm uma cultura, que poderá ser implícita.  

 Para Lacombe (2005) as organizações podem ensinar sua cultura por meio 

de documentos escritos, nos quais ela estará explicitada, ou por meio de reuniões, 

seminários e palestras para os empregados. No entanto, a forma mais forte de se 

ensinar a cultura é por meio das ações e decisões administrativas, isto é, por meio 

de seleção cuidadosa dos candidatos; orientação sobre a maneira de fazer as 

coisas, por meio de normas e treinamentos; pela abertura de “canais” para a 

promoção e divulgação dos valores e princípios da organização; pela implantação de 

um sistema bem definido de aferição de resultados e premiação de desempenhos; 

pala exigência de cumprimento dos valores mais importantes da organização; pela 

ênfase e reforço de aspectos do folclore da organização; e pelo reconhecimento do 

mérito dos profissionais que se destacaram e que se deseja que sirvam de exemplo 

aos demais. 

 Assim Lacombe (2005) ressalta que para mudar a cultura significará mudar a 

forma de pensar e agir das pessoas e, em alguns casos, trocar essas pessoas. A 

mudança de cultura desafia hábitos enraizados de pensamento e ação. O que se 

confronta não é só o comportamento, mas os sentimentos que dão suporte ao 

pensamento habitual. 

 Cultura que deu certo durante muito tempo pode dificultar mudanças quando 

elas se tornam necessárias. 

 

 2.2.4 O Clima Organizacional 

 

 Define Luz (1995), o clima organizacional pode ser diagnosticado através de 

uma pesquisa de clima organizacional (ou pesquisa de clima humano), a qual é um 

trabalho cuidadoso, com o intuito de detectar problemas existentes entre a empresa 

e funcionários, buscando corrigir os problemas que passaram a existir, ouvindo os 

funcionários e possíveis soluções para problemas, melhorando, assim o 

desempenho da empresa proporcionando um melhor ambiente de trabalho. 
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O Clima Organizacional diz respeito ao que as pessoas acham que existe e 
que está acontecendo no ambiente da organização em determinado 
momento, sendo, portanto, a caracterização da imagem que essas pessoas 
têm dos principais aspectos ou traços vigentes na organização. Talvez seja 
esse o maior desafio em relação ao conceito de Clima Organizacional: só 
pode ser compreendido em termos das percepções das pessoas que fazem 
parte da organização. Em resumo, Clima Organizacional é uma medida da 
percepção que os empregados têm sobre o grau de satisfação em relação a 
determinadas características do ambiente de trabalho da organização onde 
atuam (CODA, 1998, p6). 

 

Clima organizacional é direcionado especialmente para o ambiente interno de 

uma organização. 

 Brum (1994) define que clima é a percepção das pessoas, sobre a empresa, 

baseada em fatores como clareza de objetivos, integração, comunicação, 

remuneração, treinamento, processo decisório, orientação para o desempenho 

profissional e estudo gerencial. É como as pessoas sentem a empresa 

especialmente quando ela este muito bom ou quando esta muito ruim. 

 Para Bowclitch e Buono (1997) o clima organizacional é medido de ate que 

ponto vão as expectativas das pessoas, sobre como se deveria trabalhar numa 

organização. Assim, o clima organizacional é favorável quando proporcionam 

satisfação das necessidades pessoais dos participantes, produzindo elevação da 

moral interna. 

 Em um cenário caracterizado pela globalização, competitividade e qualidade, 

um desafio a ser buscado pelos gestores da administração acadêmica é a 

investigação cientifica do clima organizacional. Esta variável pode ser definida como 

um conjunto de atributos mensuráveis da organização, que é percebido pelos seus 

membros e influencia seu comportamento.  

Para Lacombe (2005) o clima organizacional reflete o grau de satisfação do 

pessoal com o ambiente interno da empresa. Está vinculado a motivação, a lealdade 

e a identificação com a empresa, a colaboração entre as pessoas, ao interesse no 

trabalho, a facilidade das comunicações internas, ao relacionamento entre as 

pessoas, aos sentimentos e emoções, a integração da equipe e outras variáveis 

intervenientes, conforme definidas por Likert.  

A organização é composta por agrupamento humano, metas, tecnologia, 

insumos e metas individuais, onde cada indivíduo desempenha um papel definido, 
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segundo suas características pessoais, e todos, de forma coerente e sistemática, 

visam a um objetivo comum. 

 Lacombe (2005) explica que um bom administrador prioriza a criação de um 

ambiente na organização, sendo as pessoas dotadas de personalidades únicas, 

inalienáveis e irrepetível, onde cada um apresenta uma capacidade de ajustamento 

de comportamento dos diversos tipos de ambiente como trabalho, casa, igreja, 

escola ou em qualquer outro lugar. 

A história de vida de cada uma compõe sua personalidade e fazem parte 

desta, diversos traços, os quais podem ser positivos ou negativos os que vêm a 

intervir no meio em que se encontra. 

Assim, entendido como: um conjunto estruturado de percepções 

compartilhadas, relativamente duradouras, sobre o ambiente total de trabalho, que 

influencia o comportamento e o desempenho dos empregados da organização 

(TAMAYO, 1999). O clima organizacional pode se constituir em um construto 

significante, pois, permitiria avaliar os processos de comunicação, trabalho em 

equipe, liderança, tomada de decisões, comprometimento, além de outras variáveis 

que influenciam as atitudes, a conduta, a satisfação, a produtividade e a motivação 

das pessoas no ambiente de trabalho. 

O conceito de clima organizacional iniciou uma nova perspectiva à 

Administração ao buscar argumentos para a performance do trabalho humano, 

através de relações entre esse fator e outros aspectos relevantes do cotidiano, como 

liderança, satisfação, ética, motivação,desempenho, rotatividade, entre outros. Esse 

tema ganhou importância nos últimos anos por ser considerado uma variável a ser 

investigada por aqueles que buscam explicações para a produtividade e a qualidade 

do trabalho das pessoas nas organizações (OLIVEIRA, 1996). 

Ao administrador de recursos humanos, Lacombe (2005) coloca que a tarefa 

de identificar e intervir de maneira a canalizar estes traços para a obtenção de 

resultados satisfatórios dentro da organização. E para tanto é preciso que faça uma 

análise de fatores importantes tais como o clima organizacional que pode ser visto 

como o "termômetro" da empresa, mostra como a organização se encontra, podendo 

prever se a meta vai ou não ser atingida. 

O clima organizacional é um conceito significativo que tem importante 

implicação para entender o lado comportamental das organizações.Podemos definir 
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clima organizacional como sendo as percepções dos funcionários em relação ao seu 

ambiente de trabalho. 

Lacombe (2005) resume que o clima organizacional reflete a qualidade do 

ambiente de trabalho percebida pelas pessoas da empresa. Ele é fortemente 

influenciado pela cultura da empresa, embora nem todos tenham a mesma opinião 

sobre o clima da empresa, ele reflete no comportamento organizacional que afeta a 

maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no ambiente de trabalho. 

Porque o clima afeta o comportamento das pessoas, que por sua vez afetam 

o próprio desempenho dos negócios, ou seja, o desempenho empresarial é o 

resultado da combinação de recursos disponíveis (humanos, materiais, financeiros), 

,com a gestão desses mesmos recursos. Para que uma organização alcance bons 

resultados, não basta dispor apenas dos recursos necessários, é preciso que as 

pessoas que nela trabalham tenham competência para tal função, que se encontrem 

motivadas para operar a função e que tenham ao alcance os meios necessários 

para fazê-lo 

 

2.2.4.1 Fatores que influenciam no clima organizacional.  

  

 Segundo Luz (2003) numa empresa pode ter pessoas infelizes, desmotivadas 

por razões profissionais ou porque elas possuem uma situação familiar ou social 

adversa. Se a empresa possui uma quantidade de funcionários infelizes por razões 

pessoais, consequentemente isso vai refletir na sua produtividade e no bem-estar 

desses colaboradores.  

 Para Gil (1994) considerando-se que o empregado esteja satisfeito em 

relação aos fatores considerados positivos para que haja um bom clima 

organizacional dentro de uma empresa são aqueles que proporcionam um ambiente 

agradável, onde os trabalhadores se relacionam bem com os demais, inclusive com 

pessoas que exerçam cargos superiores e se sintam bem sob todos os aspectos, 

proporcionando assim um rendimento maior de produção. Alguns fatos que 

contribuem para isto: políticas organizacionais,estilos de liderança,reconhecimento 

pelo trabalho realizado,comunicação formal e informal, processo decisório, política 

de remuneração, métodos de trabalho, resultados empresariais, plano de carreira, 
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participação, interação, comprometimento,tecnologia, benefícios, estrutura e 

treinamento. 

 

A condição ambiental exerce grande influência sobre o clima organizacional e 

conseqüentemente sobre a produtividade. Se levar em conta a existência de 

competição, conflitos, acomodação, revoltas, mais importante ainda será esta 

influência. 

 

2.2.4.2 As variáveis que influenciam no clima organizacional na visão de Luz (2003). 

 

Luz (2003) identificou 34 variáveis que influenciam no clima organizacional. 

 

• Trabalho realizado pelos funcionários: avalia a adaptação dos funcionários 

com os trabalhos realizados; o volume do trabalho realizado; o horário de 

trabalho; se é justa a distribuição dos trabalhas entre os funcionários; se o 

quadro de pessoal em cada setor é suficiente para realizar os trabalhos; se o 

trabalho é considerado relevante e desafiador; e o equilíbrio entre o trabalho e 

a vida pessoal. 

• Salário: é uma das principais variáveis, em função da sua importância sobre o 

grau de satisfação dos empregados. Analisa a percepção deles quanto à 

compatibilização dos salários da empresa com os praticados no mercado, o 

equilíbrio existente na empresa entre os salários dos cargos de mesma 

importância; a possibilidade de obtenção de aumentos salariais; a 

possibilidade de viver dignamente com o salário; o impacto na atração de 

talentos e na satisfação e fixação dos funcionários; a justiça na prática dos 

aumentos salariais concedidos; a clareza quanto aos critérios do plano de 

cargos e salários da empresa etc. 

• Benefícios: avalia o quanto eles atendem ás necessidades e expectativas dos 

funcionários; a qualidade da prestação desce serviços aos funcionários; o em 

pacto na atração, fixação e satisfação dos funcionários. 

• Integração entre os funcionários da empresa: avalia o grau de 

relacionamento; a existência de cooperação e conflitos entre os diferentes 

departamentos da empresa. 
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• Supervisão/ liderança/ estilo gerencial/ gestão: revela a satisfação dos 

funcionários com os seus gestores; a qualidade da supervisão exercida; a 

capacidade técnica, humana e administrativa dos gestores; o grau de 

feedback dado por eles à equipe; o tratamento justo dado á equipe. Salário e 

gestão constituem as duas mais importantes variáveis organizacionais. O 

gestor assume um papel fundamental sobre o clima de sua equipe de 

trabalho, pois ele representa a empresa e exerce várias tarefas que podem 

influenciar positiva ou negativamente o clima organizacional, sobretudo seu 

estilo de gestão. 

• Comunicação: avalia grau de satisfação com o processo de divulgação dos 

fatos relevantes da empresa; aponta a satisfação quanto á forma e os canais 

de comunicação utilizados pala empresa. 

• Treinamento/ desenvolvimento /carreira/ processo e realização profissionais: 

avalia as oportunidades que os trabalhadores têm de se qualificar, de se 

atualizar, de se desenvolver profissionalmente. 

• Possibilidades de processo profissional: aponta a satisfação dos 

trabalhadores quanto às possibilidades de promoção e crescimento na 

carreira, as possibilidades de realização de trabalhos desafiadores e 

importantes, avaliam as possibilidades de os funcionários participarem de 

projetos que representem experiências geradoras de aumento de 

empregabilidade e realização profissional; avalia o uso e o aproveitamento 

das potencialidades dos funcionários. 

• Relacionamento interpessoal: avalia a qualidade das relações pessoais entre 

os funcionários, entre eles e suas chefias, entre os funcionários e a empresa 

e a existência e intensidade de conflitos. 

• Estabilidade no emprego: procura conhecer o grau de segurança que os 

funcionários sentem nos seus empregos, assim como feedback que recebem 

sobre como eles estão indo no trabalho. Essa também é uma variável 

importantíssima para o clima organizacional de uma empresa. 

• Processo decisório: avalia a opinião dos funcionários sobre a qualidade do 

processo decisório, sobre o quanto a empresa é ágil, participativa, 

centralizada ou descentralizada em suas decisões. Essa variável representa 

uma das diversas dimensões da variável “gestão”. 
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• Condições físicas de trabalho: verifica a qualidade e o conforto das condições 

físicas, das instalações, dos recursos colocados a disposição dos funcionários 

para a realização dos seus trabalhos: posto de trabalho, vestiário, horários de 

trabalho, local de trabalho, recursos disponíveis para o trabalho. 

• Relacionamento da empresa com os Sindicatos e Funcionários: analisa a 

postura como a empresa se relaciona com os sindicatos; a qualidade do 

tratamento dos problemas trabalhistas. Avalia o tratamento que a empresa 

dispensa as reclamações (formais ou informais) dos empregados. Avalia o 

cumprimento da empresa quanto às obrigações a que ela esta sujeita por 

força de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Analisa 

também o grau de satisfação quanto a importâncias que os sindicatos têm 

como órgãos representativos dos trabalhadores.        

• Participação: avalia as diferentes formas de participação dos funcionários no 

cotidiano da empresa; seu grau de conhecimento e envolvimento com os 

assuntos relevantes da empresa; sua participação na definição dos objetivos 

do seu setor de trabalho; a participação financeira que os funcionários têm 

nos resultados da empresa; a participação deles na gestão da empresa. 

• Pagamento dos salários: avalia a incidência de erros na folha de pagamento; 

o conhecimento que os funcionários têm sobre os códigos de proventos e 

descontos lançados na folha de pagamento. 

• Segurança do trabalho: avaliam a percepção e a satisfação dos funcionários 

quanto às estratégias de prevenção e controle da empresa sobre os riscos de 

acidentes e doenças ocupacionais a que estão sujeitos os funcionários. 

• Objetivos organizacionais: avalia a clareza, a transparência da empresa 

quanto à comunicação dos objetivos organizacionais e departamentais aos 

seus funcionários. 

• Orientação da empresa para resultados: avalia o quanto a empresa é 

percebida pelos seus funcionários no seu esforço de orientar-se para a 

consecução dos seus resultados. 

• Disciplina: avalia o grau de rigidez da disciplina praticada na empresa, o grau 

de justiça na aplicação das punições. 
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• Imagem da Empresa: avalia a opinião dos funcionários sobre como a 

empresa é percebida no mercado, por seus clientes, fornecedores e pela 

comunidade.    

• Estrutura organizacional: avalia a opinião dos funcionários sobre a adequação 

da estrutura da empresa para o processo decisório, para a comunicação, para 

a consecução dos objetivos organizacionais. 

• Ética e Responsabilidade Social: avalia o quanto a empresa é ética e cumpre 

suas responsabilidades sociais, nas suas relações com seus parceiros 

comerciais, com os funcionários, com a comunidade e com o Estado. 

• Qualidade e Satisfação do cliente: identifica a percepção dos funcionários 

quanto ao compromisso da empresa em relação à qualidade dos produtos, 

processos e serviços, assim com a satisfação dos clientes. 

• Reconhecimento: avalia o quanto a empresa adota mecanismos de 

valorização e reconhecimento para seus funcionários. 

• Vitalidade Organizacional: avalia o ritmo de atividades desenvolvidas pela 

empresa. Se ela tem vitalidade ou se é uma empresa onda as coisas andam 

muito devagar, onde as mudanças se processam muito lentamente. 

• Direção e Estratégias: avalia a satisfação dos funcionários quanto à qualidade 

da direção da empresa, quanto à qualidade das estratégias adotadas e 

quanto à qualidade da condução dos negócios. 

• Valorização dos funcionários: identifica o quanto a empresa valoriza, respeita, 

das oportunidades e investe nos seus recursos humanos. 

• Envolvimento/Comprometimento: avalia o quanto os funcionários se sentem 

envolvidos e comprometidos com os objetivos e com os resultados da 

empresa, assim como o quanto essa adesão é voluntária ou compulsória. 

• Trabalho em Equipe: avalia o quanto a empresa estimula e valoriza o trabalho 

em equipe, em times para solucionar problemas, para buscar oportunidades, 

para aprimorar processos, para inovar etc. 

• Modernidade: avalia a percepção dos funcionários quanto à preocupação da 

empresa com relação à inovação/modernização de seus produtos, processos, 

serviços, tecnologia, modelo de gestão, instalações etc. 
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• Orientação da empresa para os clientes: avalia a imagem externa da 

empresa, a percepção que os clientes externos têm sobre ela; procura 

identificar o quanto a empresa é sensível as necessidades de seus clientes. 

• Planejamento e Organização: avalia o quanto a empresa é percebida como 

sendo bem planejada e organizada pelos seus diferentes gestores; o quanto a 

empresa é clara na divulgação de seus objetivos e planos departamentais e 

organizacionais. 

• Fatores Motivacionais: essa variável procura identificar quais fatores do 

ambiente de trabalho é percebido pelos funcionários como de maior 

contribuição para a motivação deles. 

• Fatores Desmotivadores: essa variável procura identificar quais fatores do 

ambiente de trabalho é percebido pelos funcionários como de maior 

contribuição para a desmotivação deles. 

 Destas 34 variáveis propostas por Luz (2003) foram escolhidas 8 variáveis 

que foram analisadas, estas variáveis foram explicadas nos aspectos metodológicos 

e será base desta pesquisa. 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO  

  

 Neste capítulo é apresentada a empresa e os resultados finais da pesquisa de 

campo. 

 

3.1 Caracterização da Organização 

 

 A empresa Aniros localizada em Itajaí, na Rua Willy Henning, 499 no bairro 

São Judas, foi fundada em 15 de março de 1995, e conta com uma equipe de 12 

funcionários, 3 efetivos e 9 autônomos.  Atende aos Municípios de Itajaí, Balneário 

Camboriú, Itapema, Navegantes, Penha, Piçarras e regiões adjacentes. Sempre 

com o mesmo objetivo, o melhor atendimento. 

 A empresa, buscando oferecer produtos e marcas que possam proporcionar 

ao cliente o que ele procura: qualidade aliada à confiança. A empresa como visa 

qualidade, buscou marcas que já são conhecidas no mercado, e que também como 

a Aniros busca estar sempre na moda, sendo assim, essas são algumas das 

empresas que fornecem mercadoria, lupo, kasten, duloren, buddemayer, trussardi, 

hope, fruit de la passion e varias outras que também fazem parte de nossos 

produtos.    

A empresa nasceu da vontade e da necessidade da proprietária.  A Aniros é 

um empreendimento, que em primeiro momento foi voltado essencialmente ao 

público feminino, aos poucos sendo complementado com produtos também voltados 

ao publico masculino e infantil.  

  Sempre buscando novas opções, a empresa oferece uma gama de produtos 

em torno de 30 a 40 itens das melhores empresas do ramo de “lingerie”, cama e 

banho do país. 

 Em seus produtos, a Aniro´s busca o diferencial nas marcas escolhidas e na 

qualidade dos produtos, oferecidos, tendo em vista a grande concorrência no 

segmento que trabalha.  

A Aniros buscou novas oportunidades em feiras, comerciais, dentro e fora do 

Estado, possibilitando oferecer aos clientes novas marcas e produtos com valores 

agregados, atendendo assim nossos clientes mais exigentes.  
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 Além da preocupação com a qualidade e diferencial, a Aniro´s volta-se 

também, ao atendimento individualizado, incluindo horários e locais de atendimento 

diferenciados. 

 A visão de atendimento vai além da venda propriamente dita. Queremos um 

cliente fiel e satisfeito com sua compra, requerendo assim uma atenção minuciosa, 

da venda realizada e do cliente atendido. 

 Dentro da nossa visão de futuro, a Aniro´s, tem a preocupação constante em 

ser transparente, aberta, responsável. 

  

3.1.1 Valores 

 
 Os valores de uma empresa devem estar sempre em primeiro lugar, estarem 

sempre trabalhando unidos, sempre prontos para atender seus clientes com 

agilidade e eficácia. 

 Oliveira (2007) explica que valores representam o conjunto dos princípios e 

crenças fundamentais de uma empresa, bem como fornecem sustentação para 

todas suas principais decisões. Pode se afirmar que os valores se tornam tão mais 

importantes para a empresa quanto à alta administração - e principalmente, os 

acionistas que se envolvem profissional e motivacionalmente com as questões do 

modelo de gestão da empresa.  

Para a empresa Aniro´s o valor ético e moral, principalmente dentro de uma 

empresa vão muito além de um bom atendimento, trata-se da honestidade na forma 

mais ampla, tanto com o fornecedor, colaboradores e principalmente com o 

destinatário final, o consumidor.  

Postura e direcionamento são complementos, integralizando-se a empresa 

com o meio ambiente e a comunidade onde se vive. 

A Aniro´s é uma empresa moderna e dinâmica, e com visão de futuro, é  

pensando assim que a ética e a moral são pontos fundamentais, afinal o 

crescimento depende dos valores que são agregados na empresa, tanto na parte 

financeira, quanto a pessoal. A empresa preserva um ditado popular, nunca faça 

para os outros o que você não quer para você.   
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3.1.2 Missão 

  
 Segundo Oliveira (1996) a missão é a razão de ser da empresa. Procura-se 

determinar qual o negócio da empresa, por que ela existe ou ainda em que tipo de 

atividades a empresa deverá concentrar-se no futuro. 
 Para Schein (1999) ser bem sucedido em sua missão, sobreviver e crescer, 

uma empresa deve satisfazer o que os vários ambientes demandam e oferecem. A 

maioria das organizações desenvolve certezas sobre sua missão básica e sua 

identidade, sobre seus propósitos estratégicos, políticas financeiras, formas 

fundamentais de organização e de trabalho, modo de se auto avaliar e meios de se 

corrigir quando percebe estar se afastando do objetivo. 

A missão estabelecida pela empresa Aniro´s é “garantir a excelência na 

qualidade de seus produtos, maximizando o conforto e proporcionando um bom 

atendimento aos seus clientes.” 

   

  

3.1.3 Visão 

  
 A visão deve ser algo que possa transmitir uma imagem poderosa que se 

quer criar para o futuro,  

 Dentro de uma  visão de futuro, a ANIROS, tem a preocupação constante em 

ser transparente, aberta, responsável. 

 Para Oliveira (1999) a visão da empresa é conceituada como o limite que os 

proprietários executivos da empresa conseguem enxergar denta de um período de 

tempo mais longe e uma abordagem mais ampla. 

 A visão da empresa é ser referência no ramo da lingerie e moda íntima em 

Itajaí e região. 
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PROPRIETÁRIA 

    GERENTE 

   
SECRETÁRIA        VENDEDORAS         

      AUTÔNOMAS 

3.1.4 Organograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Organograma da Aniro´s  
Fonte: Aniro´s (2007) 
 
 
 Tem-se acima organograma da Aniro´s. As vendedoras autônomas 
atualmente são em número de 9 e são a principal equipe da empresa  
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3.2 Resultado da pesquisa de campo. 
 
              Nesta etapa apresenta-se os resultados da pesquisa realizada na empresa 
Aniros. 
 
3.2.1 O perfil das vendedoras autônomas 
        

A análise do perfil das vendedoras foi feita a fim de avaliar o impacto da vida 

pregressa e de seus respectivos perfis sócio-econômicos e pessoais no clima 

organizacional da empresa estudada, pois como explana Luz (2003) em uma 

empresa podem ter pessoas infelizes e desmotivadas por razões causadas por uma 

situação familiar ou social adversa. Abaixo apresenta-se resultados do perfil. 

 

 
Perfil das vendedoras autônomas 

Gênero  Feminino  (9) 
Idade De 34 a 60 anos (7) 

De 16 a 23 anos (2) 
Estado civil Solteira (4) 

Casada (4) 
Separada (1) 

Religião  Católica (9) 
Onde residem  Itajaí           (8)  

Navegantes (1) 
Família  Possui filhos (8) 

Não possui filho (1) 
Quantidade de filhos (2) 

Despesas  Divididas entre o marido e os filhos (4) 
Assumem sozinhas (5) 

Seguro de vida  Possuem (7) 
Tempo que trabalha na empresa Dez anos (3) 

Entre um e quatro anos (6) 
Possui outra atividade remunerada Emprego fixo (1) 

Outras vendas (7) 
Apenas vendedora Aniros (1) 

Quadro 2- Resultado do perfil das vendedoras. 
Fonte: Dados primários 
 

 Percebe-se que todas as vendedoras são do gênero feminino, sendo que a 

maioria já tem idade acima de 34 anos. São solteiras ou casadas, sendo que apenas 

uma é separada e a maioria reside em Itajaí. Praticamente todas (8) possuem filhos, 

sendo que dois filhos cada uma. 

Algumas das vendedoras possuem apoio familiar no pagamento das 

despesas, porém a maioria depende da renda das vendas da Aniros ou de outras 
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vendas (ver no quadro 2 o item ‘outras vendas’) sendo estas as vendas citadas 

pelas vendedoras entrevistadas: produtos Natura e Avon, prata  e também roupas. 

Toma-se como interessante o fato de a maioria delas possuir seguro de vida. 

Um ponto que não foi verificado no perfil, mas que é de conhecimento da 

acadêmica é o fato de que as despesas da casa, alimentação, luz, água, são 

divididas entre aquelas que possuem marido e filhos (4), porém os gastos pessoais 

são todos pagos com o dinheiro recebido pelas vendas da Aniros ou de outras 

vendas, como já citado anteriormente. 

São vendedoras que já possuem um certo vínculo com a empresa, pois a 

grande maioria já trabalha a mais de um ano, sendo que 3 das entrevistadas estão 

trabalhando na empresa a dez anos.  

 

3.2.2 Verificação dos fatores que influenciam no clima na percepção das 

vendedoras. 

 

  Abaixo os resultados que foram obtidos através das entrevistas com as 9 

vendedoras autônomas. No lado esquerdo o nome da variável e no lado direito o 

resultado das entrevistas. 

 

Variáveis Respostas das entrevistadas 

Trabalho realizado pelas vendedoras 

Em média a maioria trabalha de 
quatro a seis horas por dia. Pode-se 
observar no discurso de uma das 
entrevistadas quando responde sobre 
o horário de trabalho: “geralmente a 
tarde toda, as vezes seis ou mais 
horas por dia”. 
Elas ligam para as clientes com 
antecedência e marcam horário para 
atendê-las, e assim elas se organizam 
durante o dia, como pode ser 
observado na fala de uma das 
entrevistadas “eu sempre ligo com 
antecedência para não perder a 
viagem né” 
Para elas foi fácil conciliar família 
trabalho e lazer, pois na parte da 
manhã elas cuidam da casa e dos 
filhos, à tarde trabalham com as 
vendas, e fim de semana não 
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trabalham despendendo o tempo para 
a família e diversão, como pode ser 
confirmado na fala de uma das 
entrevistadas “Eu de manha fico em 
casa minhas prioridades é com a 
casa, almoço, e a tarde eu saio para 
trabalhar ,e fim de semana é só com a 
família”. 
Outra entrevista também confirma: 
família final de semana é sagrado é 
só para eles, de segunda a sexta é 
meu trabalho. 
Todas comentaram que ser sacoleira 
é um desafio enorme perante uma 
sociedade cheia de preconceito, uma 
das entrevistadas comentou: onde (as 
pessoas em geral) preferem passar 
necessidades ao invés de trabalhar 
como autônomos que para todas as 
entrevistadas é um trabalho digno 
como outro qualquer.  
Todas não se importam com o 
preconceito, querem ganhar seu 
dinheiro digno e crescer na vida como 
pode ser visto no discurso da 
entrevistada: “Eu considero que sim, 
as pessoas tem muito preconceito 
chamam de sacoleira cambalacheira, 
acham que as pessoas não podem 
progredir na vida vendendo calcinhas, 
ter um bom carro, mas não ligo não 
eu tenho minhas coisas por que 
batalho bastante ,tenho meu dinheiro 
e é isso que importa” . 

Objetivos organizacionais 

A maioria comentou que e empresa 
espera delas responsabilidade com 
pagamento, cumplicidade, 
honestidade com o compromisso 
firmado e amizade. 
Todas confirmaram a clareza em 
relação à comissão que é 
estabelecida. Pode-se observar a 
confirmação deste fato no discurso de 
uma das entrevistadas “Sim muito 
clara cumpre sempre com seus 
acordos”. 
Em relação ao ambiente de trabalho 
todas colocaram como sendo um 
ambiente de muito respeito e 
sinceridade como pode ser verificado 
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no dsicurso: “adoro meu ambiente de 
trabalho, por que as pessoas são bem  
amigas, eu considero uma família , 
uma segunda família” 

Imagem da empresa 

Sobre a imagem da empresa perante 
as clientes, elas comentam que é 
muito bem vista, acham uma empresa 
muito boa que apresenta vários 
diferenciais no modo de atendimento 
onde consegue se sobressair diante 
das outras. Segundo uma das 
entrevistadas quanto à imagem da 
empresa: “Sempre vista como uma 
empresa que só vende coisas de boa 
qualidade, nunca houve reclamação” 
Para elas também a empresa é muito 
boa uma imagem excelente e muito 
bem vista no mercado. 
Perante os clientes todas comentaram 
que quando necessário sempre 
defendem a empresa como se fossem 
donas, vestindo a camisa. Isso pode 
ser percebido diante da colocação de 
uma das entrevistadas “Defendo, a 
partir do momento que tu escolhe 
uma empresa para trabalhar, você faz 
parte dela, e eu visto a camisa”. 

Direção e estratégias 

Sobre como a empresa é dirigida elas 
colocam que estão muito satisfeitas, 
segundo uma das entrevistadas “as 
pessoas que dirigem a empresa são 
pessoas de caráter”. 
As vendedoras acham que a empresa 
sabe conduzir muito bem os negócios 
como pode ser observado no discurso 
“ela sabe conduzir bem os negócios 
se não, não estaria no mercado a 15 
anos”. 
Sobre a forma de como a empresa é 
dirigida todas concordam que a 
empresa terá um futuro excelente e 
com muito sucesso nos negócios. No 
discurso de uma das entrevistadas 
isso pode ser claramente observado 
concordo  porque a empresa faz tudo 
para o bem estar dela e das 
vendedoras. 

Qualidade e satisfação dos clientes 
Sobre a qualidade dos produtos, 
todas declaram que são de ótima 
qualidade. Como podemos constar na 
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resposta de uma das entrevistadas 
“São de ótima qualidade e são bem 
reconhecidos”. 
Sobre a satisfação dos clientes em 
relação aos produtos, é a melhor 
possível, na opinião das vendedoras 
os clientes comentam  tudo o que 
comprei tem qualidade é de grande 
durabilidade. 
Quanto ao modo de venda as 
entrevistadas colocam como sendo de 
muita qualidade, perfeito atendimento 
uma das entrevistadas comentou tá 
no meu sangue, tenho outro trabalho 
mas não consigo deixar de vender, 
gosto do contato com as pessoas.. 
Todas se consideram muito 
competentes na hora da venda. 

Trabalho em equipe 

A empresa está sempre incentivando 
que haja muita união, respeito entre 
as vendedoras, uma verdadeira 
equipe, pois assim é possível  trocar 
peças com outras vendedoras, 
melhorar o relacionamento através de 
reuniões. 
Uma das entrevistadas comentou das 
reuniões “a empresa sempre incentiva 
a gente fazendo reuniões, entregando 
presentes” 
Quando há problemas entre as 
vendedoras a empresa também 
interfere e busca soluções, para que 
não fique havendo desavenças entre 
ambas, na fala de uma das 
entrevistadas isso fica claro: “cada 
problema que surge a empresa 
estimula a solução entre nós mesmas, 
chamando, conversando, colocando a 
situação em questão para ser 
debatida”. 
Existe muito incentivo da parte da 
empresa para que todas tenham um 
bom relacionamento, uma amizade, 
para que o ambiente de trabalho seja 
como em sua casa de harmonia e 
respeito. 

Orientação da empresa para os 
clientes 

A empresa na opinião das 
vendedoras está sempre se 
adequando às necessidades das 
clientes, como pode ser observado no 
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seguinte discurso: “a cliente quer 
novidade todo o mês, a empresa ta 
sempre perguntando o que elas 
pedem, como elas querem, estou 
sempre levando novidades, nem 
espero elas pedirem”. 
Isso faz com que as clientes se 
tornem fiéis. 

Fatores motivacionais 

Um dos motivos que me motivam 
neste trabalho é a amizade que se 
cria o bom dinheiro que consigo para 
poder terminhas coisas, sem 
depender somente dos maridos disse 
uma entrevistada. 
Todas as vendedoras se sentem 
realizadas com esse trabalho, e 
gostam muito do que fazem “eu adoro 
o que faço, me sinto realizada”. 
Sobre o ponto de ser valorizada na 
empresa, todas se sentem muito 
valorizadas e reconhecidas pelo 
trabalho prestado e pela amizade que 
nasceu e tornou-se como uma 
segunda família, alguns trechos das 
entrevistadas sobre este ponto: “ A 
empresa me valoriza e isso faz com 
que eu me sinta muito bem comigo 
mesma, isso é muito importante para 
mim”. “Sou muito valorizada e sinto 
isso”. 
O que faz com que elas trabalhem 
neste emprego é a comodidade de 
poder fazer seu próprio horário, ter a 
liberdade de ficar em casa se preferir 
não trabalhar em qualquer dia e 
ganhar uma boa remuneração. No 
discurso feito por uma das 
entrevistadas quanto a esta questão: 
“Pela satisfação pessoal, pela parte 
financeira, por que a gente faz seu 
próprio horário, eu decido que horas 
vou, e que horas volto” 
Outra entrevistada ainda comentou: 
“Primeiro a necessidade, depois a 
satisfação de estar produzindo 
sempre”. 

Quadro 3 - Resultados das entrevistas com as vendedoras. 
Fonte: Dados primários  
 



 60

 A partir dos resultados das entrevistas descritos acima, pode-se definir os 

fatores ou variáveis que influenciam positivamente ou negativamente no clima 

organizacional da empresa. 

  

  
3.2.3 Fatores que influenciam positivamente ou negativamente no clima 

da empresa na percepção das vendedoras. 

  

 Nesta etapa fez-se uma análise das variáveis analisadas, de acordo com as 

perguntas feitas nas entrevistas e com a definição de Luz (2003), para então chegar 

à conclusão da influência positiva ou negativa de cada variável no clima da empresa. 

 Na variável “trabalho realizado pelas funcionárias” questionou-se sobre o 

horário de trabalho, a organização para realização das vendas, buscando verificar o 

volume de trabalho das vendedoras, o desafio do trabalho perante a sociedade e 

também o equilíbrio entre a vida social e o trabalho, que para Luz (2003) são alguns 

pontos que conceituam esta variável. 

 Nesta variável se observou uma influência positiva em relação ao clima, pois 

as vendedoras, por serem autônomas, são organizadas e estabelecem um horário 

para realização das vendas, considerou-se o horário de trabalho relativamente 

baixo, se comparado ao volume de vendas, fato este comprovado pela própria 

organização. 

 Todas as vendedoras conciliam o trabalho com a vida pessoal, devido à 

flexibilidade permitida pela própria profissão e também pelo volume de vendas 

descrito anteriormente. Além disso, a grande maioria das vendedoras tem outra 

renda, seja por outras vendas ou pela família ou marido. 

 Ainda nesta variável foi perguntado se o trabalho era desafiador. Nenhuma 

delas constatou o preconceito como sendo um desafio negativo, pois para elas o 

trabalho de vendas é digno como qualquer outro. 

  Na variável “objetivos organizacionais” foram elaboradas questões referentes 

a clareza da organização na qual foi questionado se as vendedoras sabiam o que a 

empresa queria delas, também foi questionado se a empresa tinha clareza quanto 

aos pagamentos realizados, e se o ambiente era de respeito e de sinceridade, 

algumas destas questões são abordadas por Luz (2003) e outras foram adaptadas 

ao tipo de serviço realizado pelas vendedoras. 
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 Esta variável também teve influência positiva para o clima da empresa, pois 

quando foi questionado o que a empresa Aniro’s queria das vendedoras todas as 

respondentes destacaram pontos que são realmente o que a empresa deseja, ou 

seja, responsabilidade com os pagamentos, cumplicidade e honestidade. Algumas 

ainda citaram a amizade, o que de fato surpreendeu devido ao apego demonstrado 

pelas vendedoras para com a empresa. 

 Quanto a clareza em relação aos pagamentos, todas afirmaram que esta 

questão sempre foi cumprida pela empresa. E o ambiente da empresa foi declarado 

pelas vendedoras como sendo um ambiente de respeito e sinceridade. 

 A variável “imagem da empresa” avaliou a opinião dos funcionários sobre 

como a empresa é percebida no mercado, por seus clientes, fornecedores e pela 

comunidade todas essas questões são abordadas por Luz (2003). 

Esta variável também foi muito positiva para o clima da empresa, porque as 

vendedoras colocaram que a imagem da empresa é muito bem vista perante as 

clientes, e tem uma boa imagem perante o mercado. 

Também foi possível identificar o ponto da lealdade com a empresa, todas as 

entrevistadas falaram que quando necessário defendem a empresa como se fossem 

donas, vestindo a camisa da empresa. 

A variável “direção e estratégias” buscou analisar a satisfação dos 

funcionários quanto à qualidade da direção da empresa, quanto à qualidade das 

estratégias adotadas e quanto à qualidade da condução dos negócios. citado por 

Luz (2003) 

 Acredita-se que essa variável é positiva para o clima da empresa analisando 

as respostas obtidas através da entrevista feita para as vendedoras, onde detectou-

se uma aprovação por parte de todas as vendedoras, elas aprovam como a empresa 

está sendo dirigida, estão muito satisfeitas com o andamento da mesma. 

As vendedoras também colocaram em seu discurso que se a empresa 

continuar agindo assim o futuro da empresa será simplesmente um sucesso nos 

negócios. Lembra-se aqui que as vendedoras vêem a empresa de forma superficial, 

porém conseguem enxergar que o negócio da empresa vai bem. 

A variável “qualidade e satisfação dos clientes” identifica a percepção dos 

funcionários quanto ao compromisso da empresa em relação à qualidade dos 

produtos e a satisfação dos clientes, como exposto por Luz (2003). 
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Constatou-se  através da opinião das entrevistadas que esta variável assim 

como as anteriores é positiva ao clima. A qualidade dos produtos é indiscutível na 

visão das vendedoras sendo todos de excelente qualidade. 

Também se constata que a satisfação dos clientes em relação aos produtos é 

a melhor possível, sempre ocorrem comentários por parte das clientes, que os 

produtos são de ótima qualidade. As vendedoras também comentaram que o 

atendimento realizado por elas é de boa qualidade. Deve-se ter cautela quanto a 

esta questão, pois as vendedoras estão realizando uma auto-análise do seu 

trabalho, e normalmente as auto-análises é positiva. Mas, como não ocorrem 

reclamações por parte das clientes considerou-se este fato verdadeiro. 

A variável “trabalho em equipe” avalia o quanto a empresa estimula e valoriza 

o trabalho em equipe, para buscar oportunidades, como explica Luz (2003). 

Nesta variável percebeu-se total aprovação das vendedoras o que confirma 

ser esta variável positiva para o clima da empresa. A empresa, na visão das 

entrevistadas, está sempre incentivando a união e muito respeito entre elas, 

formando uma verdadeira equipe. 

Também se confirmou que empresa busca, sempre que surge algum tipo de 

problema entre as vendedoras, soluções imediatas, para não se crie um clima 

desagradável, que a harmonia volte mais rápido possível. A empresa visa manter 

um bom relacionamento entre elas para que nada influencie no bom relacionamento 

entre elas e a empresa. 

A variável “orientação da empresa para os clientes” conforme explica Luz 

(2003) busca avaliar a imagem externa da empresa, a percepção que os clientes 

externos têm sobre ela; procurando identificar o quanto a empresa é sensível as 

necessidades de seus clientes. 

As vendedoras colocam que a empresa está sempre se adequando ás 

necessidades das clientes, sempre buscando novidades, sem esperar que nenhuma 

cliente questione a falta de novidades ou falta de mercadorias, isso faz com que as 

clientes sejam fiéis, constatou-se desta forma que esta variável é positiva ao clima 

Para Luz (2003) a variável “fatores motivacionais” avalia e procura identificar 

quais fatores do ambiente de trabalho são percebidos pelos funcionários como de 

maior contribuição para a motivação deles. 
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Para as vendedoras uma das principais razões que a motivam neste trabalho, 

é a amizade que se cria, é claro que também é o bom dinheiro que elas conseguem 

com suas vendas, isso garante sua independência financeira. 

Elas comentam que se sentem muito realizadas com esse tipo de trabalho, 

gostam mesmo do que fazem. No que diz respeito ao tratamento que recebem da 

empresa, as vendedoras expressaram com toda a confiança que são muito 

valorizadas e elogiadas pelo trabalho realizado, a empresa já se tornou uma 

segunda casa se tornando uma grande família. 

Sobre a escolha desse tipo de trabalho, as vendedoras comentaram que uma 

das vantagens é poder fazer seu próprio horário, escolher os dias que estão 

dispostas a  trabalhar, e mesmo assim, ganhar um bom dinheiro. 
Sobre esta variável acredita-se que também é positiva ao clima, porém cabe 

salientar que não está se confirmando que as vendedoras estão motivadas, pois se 

sabe que para fazer tal afirmação é preciso realizar uma pesquisa mais aprofundada 

sobre o tema motivação. 

  
3.3 Sugestões para a empresa Aniro’s 
 
 Para a empresa Aniro’s sempre é válido propor sugestões para o crescimento 

da empresa, pois mesmo o clima sendo favorável pode ser aperfeiçoado. 

 Têm-se então as seguintes sugestões: 

 

•  Treinar as vendedoras. O treinamento deve focar os seguintes pontos: 

organização do tempo para aperfeiçoar a utilização do tempo, conciliando a 

casa, família e as vendas. Outro treinamento que seria interessante para as 

vendedoras seria na área de vendas, focando o atendimento ao cliente. Que 

abrangeria desde a forma de se vestir para realizar as vendas, até o modo 

como falar e se portar no caso de realizar alguma cobrança de pagamentos 

em atraso. 

 

• Inserir no plano de remuneração um benefício para as vendedoras que se 

destacam nas vendas. Por exemplo, ao alcançarem as metas de vendas 

mensais estipuladas pela empresa, recebem um valor percentual (por 

exemplo, 5%) a mais na comissão do mês.  



 64

• Promover mais reuniões: São realizadas apenas duas reuniões anuais, 

portanto, passar a fazer uma  reunião mensal, para que as vendedoras não 

fiquem esperando tanto para expor qualquer dúvida, ou reclamações que 

possam surgir.  

 

• Mercadorias: buscar ouvir mais as opiniões das vendedoras a respeito das 

mercadorias, deixar que elas vejam as coleções antes de efetuar os pedidos, 

pois elas possuem o conhecimento das necessidades e gosto das clientes. 

Desta forma estaria estocando produtos que não tem saída, evitando 

prejuízos. 

 

• Pesquisas: colocar como peça fundamental da empresa a questão de estar 

sempre informando de como está o ambiente externo aplicando pesquisas, 

com isso a empresa vai estar sempre informada de como está o grau de 

aceitação de seus produtos, e a satisfação de seus clientes, e também a 

visão das clientes diante das vendedoras. 

 

• Controle de compras: A Aniro´s precisa ter o cuidado na hora de efetuar suas 

compras, para que não exceda, pois jamais uma empresa que quer ter um 

futuro de sucesso, pode cometer o ato de gastar além de seu caixa, ou ainda, 

gastar além do que tem para receber. Esse ainda é um ponto crítico da 

empresa Aniro´s.    
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Esta pesquisa teve como objetivo identificar os fatores que interferem no 

clima organizacional da empresa Aniro’s. Para que este objetivo fosse alcançado foi 

identificado o perfil das vendedoras autônomas a fim de verificar se algum fator 

externo a empresa poderia influenciar no clima, pois Luz (2003) descreve que se o 

funcionário possui uma situação social ou familiar adversa ele já chega infeliz dentro 

da empresa, o que favorece para influenciar negativamente no clima. Também foi 

preciso escolher as variáveis a serem analisadas e verificar se, na percepção das 

vendedoras, estas variáveis influenciariam positivamente ou negativamente no clima 

da empresa. 

 Através da metodologia mais adequada para resolver o objetivo proposto, a 

metodologia qualitativa, pode-se responder a pergunta de pesquisa. A resposta a 

esta pergunta foi respondida de forma positiva ao clima da empresa, já que não 

foram encontradas variáveis que influenciavam negativamente no clima. 

 Pode-se considerar como limitação do estudo, o fato de algumas vendedoras 

falarem pouco ao serem entrevistadas, porém devido ao número pequeno destas, a 

entrevista ainda assim, foi a melhor opção para a obtenção dos dados. 

O fato que surpreendeu a própria acadêmica foram os resultados 

extremamente positivos, pois a expectativa era de que houvesse muitos pontos 

negativos. Um dos pontos que causaram surpresa a acadêmica foi em relação à 

qualidade dos produtos vendidos, analisada dentro da variável “qualidade e 

satisfação dos clientes”, e também em relação a variável “fatores motivacionais”, 

pois a empresa considerava que as vendedoras executavam este tipo de trabalho 

apenas visando o lado financeiro, por uma necessidade. Porém, a grande maioria 

das vendedoras gosta do trabalho que executa. 

O ponto de destaque desta pesquisa foram os resultados positivos 

encontrados, totalmente favoráveis ao clima da empresa, o próprio perfil das 

vendedoras foi favorável ao clima da empresa. 

 A análise do clima despertou na empresa a vontade de realizar outras 

pesquisas. Através dos resultados percebe-se que seria bem interessante realizar 

uma análise da qualidade de vida no trabalho destas vendedoras e também do 

comprometimento destas para com a empresa como já citado nas sugestões. 
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Outro ponto que surpreendeu a acadêmica foi o comprometimento das 

vendedoras em relação a empresa,foi unânime as opiniões todas as vendedoras 

afirmam que vestem a camisa da empresa como se fossem donas, defendem a 

imagem da empresa perante suas clientes,as vendedoras expõe que para elas a 

empresa Aniro´s é uma excelente empresa que fornece produtos de primeira linha, 

que trata sua funcionárias com respeito e valoriza muito o trabalho de cada uma, 

visando não apenas o melhor para a empresa mas sim para todos que fazem parte 

da mesma. 
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Análise do perfil 

 

I – Dados pessoais 

Sexo 

Masculino                     (     ) 

Feminino                       (     ) 

 

Idade 

.................... anos 

 

Estado civil 

Solteiro                          (     ) 

Casado                          (     ) 

Viúvo                          (     ) 

Desquitado/ divorciado     (     ) 

Amasiado                (     ) 

 

Religião 

Católico               (     ) 

Espírita               (     ) 

Protestante              (     ) 

Outra               (     ) 

 

Em que cidade você nasceu 

Cidade....................................................................................................................... 

Estado....................................................................................................................... 

 

Em qual cidade você reside atualmente 

Cidade.......................................................................................................................

. 

Estado.......................................................................................................................

.. 
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II - Família 

Você possui filhos? 

Sim (    ) quantos?...........Filhos, sendo........... maiores e ...................menores 

Não (    ) 

 

Quantos filhos moram com você? 

............................................................................................................................ 

 

Seu cônjuge trabalha 

Sim (    ) onde....................................................................................................... 

Não (    ) 

 

Seus filhos trabalham? 

Sim (    ) onde......................................................................................................... 

Não (    ) 

 

Das pessoas que residem em sua casa, quantas contribuem na despesa da 

casa? 

................................................................................................................................ 

 

Você possui seguro de vida? 

Sim (    ) 

Não (    ) 

 

Seus familiares possuem seguro de vida? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

 

Você mora; 

Sozinha          (     ) 

Com sua família                   (     ) 

Com seus parentes        (     ) 

 

III-Trabalho 
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Esse é seu primeiro emprego? 

Sim     (      ) 

Não     (      ) 

 

 

Há quanto tempo você trabalha na empresa? 

................................. Anos 

 

Há quanto tempo você trabalha? Some o tempo que você trabalhou antes de 

entrar para a atual empresa com o tempo que você trabalha nela? 

................................................................................ Anos 

 

Fora da empresa você tem outra atividade remunerada? 

Sim   (     )  qual................................................................................................. 

Não   (     ) 

 

Das pessoas que moram com você, quantas contribuem nas despesas mensais? 

...................... Quantas 

 

IV - Habitação 

Você mora em casa  (    ) apartamento (    ) quarto (    ) pensão (    ) barraco (    )  

 

Sua residência é? 

Própria (    )  alugada (    )  mora com seus pais (    ) 

 

Qual bairro você mora? 

..................................................................................................................................

.. 

 

V - Educação 

Qual a sua escolaridade? 

Não freqüentei a escola      (       )           

      Primeiro grau incompleto (até 4 série    (       ) 

      Primeiro grau completo ( até 8 serie )    (       ) 
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      Segundo grau completo      (       ) 

      Superior incompleto                 (       ) 

      Superior completo                 (       ) 

 

      Você ainda estuda? 

      Sim    (       ) 

      Não    (       ) 

 

      Quantos filhos seus  estão estudando? 

      Nenhum  (     )  1 (     )  2  (     )  3  (    )  4  (      ) 

 

      Onde seus filhos estudam? 

      Em escola pública                                                           (      ) 

      Em escola particular                                                        (      ) 

 

      Qual o meio que você mais utiliza para se manter informado sobre os fatos 

atuais? 

      Jornal escrito  (     )       revistas      (    ) 

      Rádio   (     )            TV  (      ) 

 

      Vi - Transporte 

      Qual o meio de transporte que você utiliza para ir para o trabalho? 

      Carro (     ) ônibus (    ) bicicleta (    ) moto (   ) carona (     ) a pé  (     ) 

      Você utiliza vale transporte? 

 

      Sim  (    ) 

      Não  (    ) 

 

    VII - Saúde 

    Você tem boas condições de saúde? 

    Sim   (    ) 

    Não  (    )  porquê......................................................................... 

 

    Sua família possui algum tipo de assistência médica particular? 
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    Sim  (    )  qual? ...............................................................Não (    ) 

     Perto de sua residência existe algum posto de saúde ou hospital? 

     Sim   (    ) 

     Não  (    ) 

 

     VIII - Lazer 

    Você gosta de algum esporte? 

    Sim (   )               Não  (   ) 

 

    Você pratica algum esporte? 

    Sim  (    )  qual ?.............................................................................................. 

    Não  (    ) 

 

     Quando você esta de folga o que mais gosta de fazer? 

     ......................................................................................................................... 

 

     Você freqüenta algum clube? Qual? 

      ......................................................................................................................... 

 

      Você lê jornal? 

      ......................................................................................................................... 

 

     VIIII- Alimentação 

 

     Quantas refeições você faz por dia? 

     ............................................................................................................................ 

 

     Você cozinha, ou alguém prepara para você? 

      ............................................................................................................................ 

 

      Você costuma sair para fazer suas refeições fora? 

      X - Geral 
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      Assinale com 1, a sua maior despesa mensal; com 2, a segunda e assim por 

diante? 

      Habitação/ aluguel / financiamento.         (      ) 

      Transporte                                                (      ) 

      Educação                                                 (      ) 

      Saúde                                                       (      ) 

      Lazer                                                         (      ) 

      Alimentação                                              (      ) 

      Roupas                                                      (      )      
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Roteiro de entrevista para avaliação do clima. 

  

Trabalho realizado pelos funcionários. 

 

1) Como você se organiza para realizar as suas vendas? 

 

 

2) Quantas horas por dia ( em média) você trabalha? 

  

 

3)Como você conseguiu conciliar o seu trabalho com a sua vida pessoal            

(família, amigos, namorado )? 

 

 

4)Você considera o seu trabalho um desafio perante a sociedade?                      ( 

preconceito de ser sacoleira) 

 

  

Objetivos organizacionais. 

 

1) Você sabe o que a empresa quer de você? 

 

2) A empresa é clara em relação a salários 

 

3)Você considera um ambiente de respeito e sinceridade? 

 

 

Imagem da empresa. 

 

1) Como é a imagem da empresa diante das suas clientes? o que elas acham da 

empresa? 

 

2) E para você a empresa tem uma boa imagem? É bem vista no mercado? 
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3) Você defende a sua empresa perante o cliente? Você se coloca como parte da 

empresa? 

 

Direção e estratégias 

 

1) Você se considera satisfeita com a forma que a empresa é dirigida? 

 

 

2) Você acha que a empresa sabe conduzir bem os negócios? 

  

 

3) Você concorda com as decisões tomadas pela empresa? 

 

4)Se a empresa continuar a ser dirigida desta forma você acha que ela terá um bom 

futuro? 

 

 

Qualidade e satisfação dos clientes 

 

1) Você acha que os produtos oferecidos pela empresa são de qualidade? 

 

2) Os clientes estão satisfeitos com a qualidade dos produtos? Eles comentam sobre 

isso? 

. 

3) E quanto ao modo que você vende, você acha que o serviço que voce oferece é 

de qualidade? 

 

4) Você se considera uma boa vendedora? 

 

Trabalho em equipe. 

 

1) A empresa estimula / incentiva o trabalho em equipe? 
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2) A empresa incentiva a solução de problemas entre vocês mesmas? de que 

forma? 

 

3) A empresa incentiva o relacionamento entre vocês? Existe amizade entre você? 

 

Orientação da empresa para os clientes. 

  

1) A empresa procura se adequar as necessidades das clientes? 

 

2) A empresa busca saber de vocês o que as clientes mais pedem, ou se as clientes 

desejam novidades? E quais são? 

 

Fatores motivacionais. 

 

1) O que mais te motiva neste trabalho? 

 

2)Você gosta do que faz? Se sente realizada? 

 

3) Você se sente reconhecido/ valorizado dentro da empresa? 

 

4) O que te faz trabalhar neste emprego? 
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Transcrição das entrevistas 

  

Trabalho realizado pelos funcionários. 

 

Como você se organiza para realizar as suas vendas? 

 

E1-Normalmente antes de sair de casa eu tenho que anotar tudo num papel  para 

não esquecer clientes, se eu não fizer isso.não consigo fazer nada.  

E2-De manhã eu ligo para minhas clientes, e me organizo como posso atendê-las, 

conciliando meu horário com os delas, dentro da possibilidade de cada uma,o 

horário delas também é analisado ,porque elas também as vezes podem as vazes 

não . 

E3-Primeiro eu ligo para minhas clientes e vejo se elas podem me atender, daí eu 

chego a atender umas quatro por dia. 

E4-Eu levanto e vou para meu trabalho e começo a me organizar, ali pelas, duas 

horas da tarde, quando saio do meu trabalho como telefonista na prefeitura de 

navegantes,passo a visitar minhas clientes  ,vou de casa em casa. 

E5-Bom eu não saio de casa para vender, minha mãe tem um salão, as clientes 

delas eu pego e já vendo, os dias que mais vendo e sexta, sábado e domingo. 

E6-Eu ligo para as clientes antes e agendo com elas o atendimento, geralmente eu 

ligo, mas também vou direto na casa delas. 

E7-Geralmente eu ligo para as clientes, antes de sair de casa ,mas também surge 

aquelas que querem algo e eu não marquei  ,atendo assim mesmo . 

E8-Primeiro entro em contato com amigas, que acabam indicando outras amigas, 

vejo horário que posso atender, sempre ligo, se preferem atender a noite ai combino 

para me organizar em casa também. 

E9-Pela manhã ligo para as clientes, vejo quem está disponível para eu atender 

,depois arrumo tudo em sacolas, inicio da tarde saio. 

 

 

Quantas horas por dia (em média) você trabalha? 

 

 E1-Eu saio de casa entre uma hora, uma hora e meia, e volto as seis horas 
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E2- Umas quatro horas. 

E3- Aproximadamente de  5 a 6 horas depende de quantas eu consegui agendar. 

E4-Aproximadamente 3 horas. 

E5-Umas 3 horas por dia. 

E6-Acredito que umas duas a três horas por dia. 

E7-Geralmente a tarde toda, as vezes seis ou mais horas por dia. 

E8-Olha normalmente de manha fico em casa,e a tarde saio trabalho em torno de 

três a quatro horas na parte da tarde e as vezes a noite também. 

E9-Depende tem dias que trabalho uma seis horas, mas em média e quatro, por dia. 

 

 

Como você conseguiu conciliar o seu trabalho com a sua vida pessoal            

(família, amigos, namorado)? 

 

E1-Família, como costumo sair só no período da tarde, de manhã atenção é toda 

para meu filho, amigos dou atenção final de semana, namorado não tenho. 

E2-Eu de manha fico em casa minhas prioridades é com a casa,almoço, e a tarde eu 

saio para trabalhar ,e fim de semana é só com a família. 

E3-Não é fácil conciliar isso tudo, família marido ,filhos,mas sou obrigada ,daí deixo 

a manhã para ficar em casa e me organizo com meus filhos,e a tarde deixo para eu 

trabalhar. 

E4-Não é fácil mas ,eu tenho uma meta daí me organizo daí da tudo certinho,minha 

família final de semana é sagrado é só para eles ,de segunda a sexta é meu 

trabalho. 

E5-Durante a semana como eu não vendo muito,eu tenho tempo para estudar 

,família e namorado, e sexta e sábado trabalho mais com as vendas. 

E6-Durante eu trabalho numa outra empresa e faço minhas vendas horário de 

almoço, e fim de semana eu fico com meu filho e minha família. 

E7-Isso é difícil de mana eu fico em casa cuida da casa e da família,a tarde saio 

para trabalhar, e fim de semana só com minha família. 

E8-Normal, meus filhos são adultos, meu marido viaja, de manha cuida da casa e a 

tarde vendo, isso durante a semana. Fim de semana fico com minha família. 
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E9-Sem problemas na parte da manha fico em casa e cuido de tudo,a tarde trabalho 

nas minhas vendas, isso de segunda a sexta feira, fim de semana é com minha 

família, e meus amigos. 

 

 

4)Você considera o seu trabalho um desafio perante a sociedade?                      

(preconceito de ser sacoleira) 

 

E1-É um desafio, na rua sacoleira não é vista com bons olhos,eles acham que as 

sacoleiras só vendem produtos de baixa qualidade,mas com o tempo isso vai mudar. 

E2-Preconceito tem, mas não me sinto por baixo não,me sinto normal trabalhando, 

fazendo meu serviço como outro qualquer. 

 E3-Para mim é um desafio, porque eu não faço só isso, daí elas chamam ai 

sacoleira, mas eu não ligo pois é de ser sacoleira que eu tiro meu sustendo ,meu 

dinheiro,e não tenho vergonha não. 

 E4-É um desafio, mas preconceito nem um porque é um trabalho digno como outro 

qualquer. 

E5-Preconceito sempre tem ,mas eu nunca sofri ,acho um trabalho digno como outro 

qualquer. 

E6-Bom eu não tenho preconceito nem um tudo que tu faz com dignidade e  

competência ,e se as pessoas tiverem algum preconceito nem ligo. 

E7-Eu considero sim as pessoas tem muito preconceito chamam de sacoleira 

cambalacheira, acham  que as pessoas não podem progredir na vida vendendo 

calcinhas, ter um bom carro,mas não ligo não eu tenho minhas coisas por que 

batalho bastante ,tenho meu dinheiro e é isso que importa .  

E8-Eu não tenho preconceito, eu acho que sacoleiras fazem seu horário não tem 

muito estudo, e não optaram por trabalhar fora ,apesar que uma boa sacoleira ganha 

muito bem e ainda faz seu próprio horário. 

E9-Não acho meu trabalho bem normal, como qualquer outro, mas sei muito bem 

que existe muito preconceito sobre vendedoras ambulantes, mas não ligo com esses 

preconceitos. 
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Objetivos organizacionais. 

 

Você sabe o que a empresa quer de você? 

 

E1-Seriedade no trabalho, honestidade e cumplicidade. 

E2-Compromisso com pagamento e muita seriedade, com os compromissos. 

E3-O que a empresa quer que eu venda a mercadoria ,que meus clientes ficam 

satisfeitos e eu também fique satisfeita. 

E4-Que de mi sinceridade, honestidade e muito trabalho. 

E5-A empresa quer que eu tenha competência para com as vendas .seja honesta e 

sincera com os pagamentos,e que eu tenha lucros. 

 E6-Bom acho que sim, ela quer que eu venda bastante e seja honesta em tudo. 

E7-Sim, a empresa quer que venda bastante e principalmente que saibamos 

.receber . 

E8-A empresa quer que eu esteja sempre no topo, quer dedicação, seriedade. 

E9-Com  certeza muito responsabilidade, seriedade com pagamentos, e parceria. 

 

 

A empresa é clara em relação a salários 

 

E1-Sim , muito clara. 

E2-Sim as comissões que a gente recebe pelas vendas. 

E3-É sim bem clara a gente trabalha com porcentagem de lucro. 

E4-É bem clara ,determina aquilo é aquilo mesmo. 

E5-É a gente recebe comisão, encima de tudo que a gente vende. 

E6-Sim, poderia pagar um pouco melhor, mas to bem satisfeita, talvez vender um 

pouco mais para ganhar mais,mas to bem satisfeita. 

E7-Sim a nossa comissão é de tantos por cento e a empresa deixa bem cloro que é 

isso e ponto final.   

E8-É muito clara . 

E9-Sim muito clara cumpre sempre com seus acordos. 
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Você considera um ambiente de respeito e sinceridade? 

 

 E1-Com certeza ,muito respeito e muita sinceridade entre nós. 

 E2-Sim bastante, muito familiar. 

 E3-Considero um ambiente de respeito e muita sinceridade, porque a empresa é 

honesta e repassa um preço razoável, que para competir com a loja. 

E4-Bastante, porque as pessoas que eu trabalho são honestas, e a honestidade é 

tudo. 

E5-Com certeza, a empresa é um ambiente de muito respeito e sinceridade. 

E6-Sim, com certeza a empresa e muito íntegra, e me dou muito com as pessoas 

que trabalham na empresa. 

E7-Sim considero, adoro meu ambiente de trabalho, por que as pessoas são bem 

amigas, eu considero uma família, uma segunda família, 

E8-Eu considero o ambiente de muito respeito, além  da dona da empresa ser   uma 

pessoa que considero muito amiga muito abençoada, muito respeito muita 

sinceridade, 

E9-O ambiente com certeza é de muito respeito e sinceridade. 

 

 

Imagem da empresa. 

 

Como é a imagem da empresa diante das suas clientes? o que elas acham da 

empresa? 

 

E1-Perante minhas clientes ,elas concederam uma empresa séria onde são bem 

tratadas,que as vezes preferem ir até a própria empresa para fazerem suas 

compras.   

E2-Gostam muito,os produtos são bons ,e elas gostam de ser atendidas em casa.      

E3-Acha uma empresa boa e que as mercadorias são boas e que elas gostam de 

comprar, sim e elas comentam, que eu vendo mercadorias de marca boa, e elas 

compram com prazer. 

E4-Muito boa, elas gostam porque a mercadoria agrada daí elas gostam muito. 

E5-Sempre vista como uma empresa que só vende coisas de boa qualidade, nunca 

houve reclamação. 
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E6-Sobre a empresa eu falo muito com minhas clientes, mas quando elas me 

perguntam falo que são mercadorias boas, e a imagem é muito boa lá fora. 

E7-A imagem correta tudo muito certo pagando seus impostos, tudo certo. 

E8-Neste tempo que trabalho com elas ,a imagem é muito boa,ela acham o 

ambiente muito bom aconchegante. 

E9-A empresa passa uma imagem muito boa para todas minhas clientes, elas 

consideram uma empresa séria. 

  

E para você a empresa tem uma boa imagem? É bem vista no mercado? 

 

E1-Para mim ela tem uma boa imagem,tanto que estou a dez anos na aniros,ela é 

muito bem vista no mercado. 

E2-Sim a imagem é bem vista e bem considerada. 

E3-Para mim a empresa tem uma boa imagem ,e é bem vista no mercado,porque 

nos vendemos mercadorias que são encontrados em qualquer outra loja do mercado 

E4-Toda a vida ,pois já estou á 6 anos na empresa,ela muito bem vista. 

E5-Sim é bem vista no mercado ,porque só vende produtos de boa qualidade e 

marcas conhecidas no mercado. 

E6-Sim, ela é uma ótima empresa e tem uma boa imagem ,ela não é aberta al 

publico mas é muito organizada, e´ muito bem vista . 

E7-Sim é muito boa empresa faz tudo correto não deixa nada a desejar, é muito bem 

vista no mercado sim. 

E8-Ela é muito bem vista no mercado, tem uma imagem excelente. 

E9-Para mim a imagem da empresa e perfeita, e muito bem vista no mercado. 

 

 

Você defende a sua empresa perante o cliente? Você se coloca como parte da 

empresa? 

 

 E1-Defendo a partir do momento que tu escolhe uma empresa para trabalhar, você 

faz parte dela, e eu visto a camisa.  

 E2-Sim defendo compartilho estamos juntas para o que der e vier. 
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E3-Eu defendo diante do  cliente sim por que não tem como defender a mercadoria 

é boa ,e quando a cliente não ficou satisfeita eu tento resolver, e defendo me coloco 

no lugar ,como parte da empresa. 

E4-Bastante e como ,me coloco como parte sim porque a gente só vende coisas 

boas,e eu brigo por ela sim. 

E5-Sim sempre que a algum problema com produto eu defendo e tento resolver 

.visto a camisa da empresa em questão. 

E6-Sim, eu sempre defendo a empresa quando a comentários, sempre me coloco 

como dona cuidando do produto, cuidando da imagem. 

E7-Sim porque é meu trabalho, e onde eu trabalho tenho que defender sim,e me 

coloco como se fosse dona da mesma. 

E8-Eu me coloco como parte da empresa ,defendo sempre que necessário, visto a 

camisa . 

E9-Sempre que necessário defendo minha empresa,como se fosse a própria dona, 

visto a camisa, visando sempre o melhor para a empresa que trabalho. 

 

Direção e estratégias 

 

Você se considera satisfeita com a forma que a empresa é dirigida? 

 

E1-Muito satisfeita da maneira como ela é dirigida. 

E2-Sim. 

E3-Sim me sinto satisfeita, por que as pessoas que dirigem a empresa são pessoas 

de caráter. 

E4-Sim,porque ela me deu oportunidade boa ,to muito satisfeita. 

E5-Sim acho satisfatória. 

E6-sim, satisfeita, mas as vezes eu não tenho muito tempo para saber mais da 

empresa, mas de vez em quando,converso ,e acho que é bem dirigida. 

E7-Sim me considero satisfeita, a empresa ta sempre inovando ,em busca de novos 

produtos. 

E8-Considero a empresa muito bem dirigida,  

E9-Estou satisfeita  sim ,mas algumas vezes proponho sugestões. 

 

 



 87

Você acha que a empresa sabe conduzir bem os negócios? 

 

 E1-Sim ela sabe conduzir bem os negócios se não , não estaria no mercado a 15 

anos. 

E2-Sim considero que ela conduz bem os negócios ,fluindo normalmente. 

E3-Sabe,sabe conduzir sabe o que os clientes querem. 

E4-Sabe, muito organizada. 

E5-Eu acho que a empresa seja bem conduzida, tudo com seriedade e competência. 

E6-Sim, acho que a dona é uma ótima condutora, tem uma boa visão do ramo,e as 

Pessoas que trabalham com ela são muito competentes, rende a progredir. 

E7-A empresa conduz bem os negócios, sempre tem uma boa visão dos negócios, 

sempre querendo saber o que tem de novo no mercado, inovando a cada dia que 

passa. 

E8-Pouco tempo que estou na empresa acho que ela tem um bom controle dos 

negócios ,e é bem conduzida. 

E9-Acho que sim, se não, não estaria no mercado a tantos anos. 

 

 

Você concorda com as decisões tomadas pela empresa? 

 

E1-As vezes si as vezes não, mas uma conversa aqui uma ali a gente se entende. 

E2-Não tenho nada contra. 

E3-Concordo, porque as decisões que elas tomam é boa para a empresa então 

como estou satisfeita é boa para mim também. 

E4-Concordo plenamente,sem reclamação. 

E5-Concordo, porque a empresa faz tudo pensando no bem estar dela e das 

vendedoras. 

E6-Bom as vezes,eu descordo questão de valores ,quando o preço está muito alto, 

fora isso todos tem uma boa visão. 

E7-Concordo, mas nem sempre a algum atrito as vazes mas sempre resolvido na  

hora.sem maiores problemas. 

E8-Eu concordo acho que ta tudo certo. 

E9-Quase sempre,mas também não posso dar muitas opiniões a respeito da 

administração, só quando a chefe pergunta  minha opinião. 
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4)Se a empresa continuar a ser dirigida desta forma você acha que ela terá um bom 

futuro? 

 

E1-Com certeza. 

E2-Acredito que sim nos estamos juntos a 10 anos. 

E3-Acho, acho que ela terra um bom futuro, porque o jeito como é conduzido os 

negócios esta bem certo. 

E4-Sim, pelo modo como elas trabalham 

E5-Acho que sim ta indo  tudo bem e a tendência e crescer. 

E6-Sim com certeza ela cresceu muito e vai crescer muito mais ainda pela visão dos 

que trabalham nela. 

E7-Acho que ela terra um bom futuro, ela está sempre pensando no que é melhor 

para as clientes,vendedoras  e para a empresa em si. 

E8-A com certeza terra muito sucesso, muito progresso. 

E9-Sim, só precisa de alguns ajustes. 

 

 

Qualidade e satisfação dos clientes 

 

Você acha que os produtos oferecidos pela empresa são de qualidade? 

 

E1-Muita qualidade são marcas conhecidas e famosas. 

E2- Todos são de qualidade muito boa. 

E3-Acho que os produtos são de qualidade, por que as marcas são conhecidas, e 

bem aceitas.  

E4-São de ótima qualidade e são bem reconhecidos. 

E5-são de boa qualidade sem defeitos sem reclamação tudo ótimo. 

E6-São de ótima qualidade, de grife famosas, onde eu me identifico com os produtos 

,gosto de vender coisas boas ,por isso que resolvi trabalhar com eles. 

E7-Sim de muita qualidade, de marcas boas superiores das demais no mercado. 

E8-São  de ótima qualidade ela trabalha só com top de linha. 

E9-De muita qualidade, só trabalhamos com produtos de primeira linha. 
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Os clientes estão satisfeitos com a qualidade dos produtos? Eles comentam sobre 

isso? 

 

E1-Muito satisfeito, são produtos de qualidade, eles fazem comentário sim,e nunca 

houve reclamações, e clientes querendo devolver produto. 

E2-Comentam e gostam muito e não tem nem uma reclamação. 

E3-Comentam sobre a qualidade dos produtos, porque elas conhecem bem a 

mercadoria que a gente vende. 

E4-Comentam e um cliente passa para o outro. 

E5-Sim estão satisfeitos, sempre elogiando os produtos. 

E6-Sim eles comentam estão bem satisfeitos,sô as vezes teria que ter mais 

quantidade, e meus clientes falam muito bem dos produtos sim. 

E7-Sim eles ficam satisfeitos, e estão sempre comentando ,olha gostei muito do que 

comprei. tudo tem qualidade., de grande durabilidade. 

E8-Com certeza principalmente eu que só vendo para classe social média 

,alta,adoram os produtos . 

E9-Estão muito satisfeitos, e sempre estão elogiando minhas mercadorias, eles 

reconhecem quando o produto é bom. 

 

 

E quanto ao modo que você vende, você acha que o serviço que você oferece é de 

qualidade? 

 

E1-De muita qualidade. 

E2-Poderia ser melhor. 

E3-A maneira que eu vendo ,de ir até o cliente é que eles gostam por que a maioria 

não tem tempo de ir até a loja,eu vou e levo sendo assim eles não precisão sair de 

casa,isso eles gostam. 

E4-É que a gente conhece cada cliente ,sou bem recebida e acho que meu trabalho 

está sendo muito bem feito. 

E5-Acredito que sim faço o possível para atender bem a cliente o que falta eu bus 

co.e dou toda a atenção. 

E6-Sim, com certeza de muita qualidade, se não fosse eu não venderia, pois gosto 

de vender coisas de qualidade ,não tive nunca nem uma reclamação. 
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E7-Eu sempre procuro atender muito bem minha cliente, estou sempre atendendo 

da melhor forma para elas,se precisa algo fora de hora eu entrego tudo em sua 

cassa, faço o melhor para a cliente. 

E8- Eu tenho vinte poucos anos de venda ,e acho  que meus serviços são de ótima 

qualidade. 

E9-De qualidade sim, só a cada dia que passa tento aprimorar, buscando sempre 

um melhor atendimento. 

 

 

Você se considera uma boa vendedora? 

 

E1-Me considero. 

E2-Me considero uma boa vendedora, consigo vender muitas coisas,,rsrs. 

E3-Eu acho que sim dentro do meu limite do meu tempo eu faço o melhor que eu 

posso. 

E4-Me considero, a gente tem que saber chegar na casa da cliente,precisa ter um 

jeitinho,e esse jeitinho eu acho que tenho,e também muito respeito.  

E5-Me considero faço o possível para ser. 

E6-Sim , me considero ,adoro vender ta no meu sangue, tenho outro trabalho mas 

não consigo deixar de vender,gosto do contato com as pessoas.sou uma ótima 

vendedora e já fiz cursos de moda de como atender, trato meus clientes com 

educação,e muito respeito. 

E7-Eu acho que sou uma boa vendedora, sempre atendendo melhor possível, 

minhas clientes, porque é muito da hora a empolgação, atendo  sempre na hora que 

elas precisão, dentro do possível. 

E8-Sou muito boa vendedora, só falta me organiza e mais com os horários. 

E9-Muito boa vendedora, e principalmente por que estou sempre aprimorando 

minhas técnicas de venda. 

 

 

Trabalho em equipe. 

 

A empresa estimula / incentiva o trabalho em equipe? 
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E1-Como é uma empresa que tem várias vendedoras, a empresa incentiva ,motiva 

para termos um bom relacionamento. 

E2-Sim, somos muito incentivadas. 

E3-Sim ela estimula sempre , quando eu preciso de produto que eu não tenho eu 

pego com outra vendedora. 

E4-Incentiva bastante,tem muita compreensão ,conversa com uma com outra até se 

resolver a questão. 

E5-Estimula, a gente sempre faz reuniões e recebe presentes ,está sempre 

interagindo. 

E6-Isso tem muito ,quando eu preciso de alguma pesa e a outra colega tem ela sede 

para mim,sem problemas ,mesmo não conhecendo todas,e a empresa sempre está 

incentivado esse,troca troca. 

E7-Sim estimula de maneira que quando falta mercadoria na loja e outra vendedora 

tem,a gente vai atrás e faz troca, sempre estimulando o lado equipe. 

E8-Sim estimula muito o trabalho em equipe , 

E9-Sempre que é necessário um trabalho que uma precise da outra , a empresa 

chega e põe em ação trabalho em equipe. 

 

 

A empresa incentiva a solução de problemas entre vocês mesmas? de que forma? 

 

E1-Entre nos as vendedoras respeitamos umas as outras,não invadindo espaço, 

quando isso acontece ,geralmente a outra vendedora não sabe que eu estou 

vendendo ,para certa pessoa,mas quando isso acontece a empresa ,chama para 

conversar para que possamos entrar num acordo. 

E2-Sim sempre ameniza ,conversa. 

E3-Ela incentiva a solução dos problemas,como por exemplo dificuldade com 

cobrança, que é um problema serio ,troca idéias como solucionar esse tipo de 

problema. 

E4-Não a empresa resolve sempre botando sempre a sinceridade em primeiro lugar. 

E5-A empresa é bem coerente,nunca aconteceu comigo mas se acontecer acredito 

que a empresa vai saber como lidar. 
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E6-Bom sobre isso eu não tenho muito contato com outras vendedoras ,mas o 

mercado é amplo da para todas ,mas se acontecer a gente conversa ,na empresa e 

acaba resolvendo tudo. 

E7-Sim incentiva,porque já houve uma situação que eu e outra vendedora vender no 

mesmo lugar, ela achou que eu estava tentando roubar sua cliente ,mas jamais faria 

isso, simplesmente estava mostrando outra mercadoria que ela não tinha,mas a 

empresa ficou sabendo e veio conversar comigo ,assim podendo resolver a 

situação. 

E8-Nunca tive problemas  

E9-Sim cada problema que surge a empresa estimula a solução entre nós mesmas,  

chamando conversando colocando a situação em questão para ser debatida. 

 

 

A empresa incentiva o relacionamento entre vocês? Existe amizade entre você? 

 

E1-A empresa duas vezes no ano ela reuni as vendedoras para que possamos 

trocar idéias, e conhecermos as novas ,geralmente sempre tem vendedoras novas,é 

uma maneira de todas se conhecerem, e trocar idéias sobre nosso trabalho. 

Orientação da empresa para os clientes 

E2-Sim existe bastante amizade. 

E3-Existe toda nos damos muito bem,a gente sempre tem festinhas, para trocar 

idéias ,sobre as vendas ,marcamos jantares,bate papo. 

E4-Existe muita amizade e muito companheirismo,bom relacionamento,de seis em 

seis meses a gente tem um jantar para bater papo e conhecer as novas vendedoras 

,pois sempre tem alguém começando. 

E5-Existe tenho amizades com outras vendedoras.não tem aquilo de competir 

somos uma família muito legal. 

E6-A empresa sempre faz reunião de confraternização ,mas eu nunca participo,por 

ser a noite ,eu tenho meu filho e muitas vezes não tenho com quem deixar.mas 

tenho amizade com algumas vendedoras . 

E7-Sim incentiva .e existe muita amizade entre as vendedoras, faz reuniões 

,integração entre as vendedoras para que todas se conheçam e se tornem amigas. 

E8-Existe muita amizade entre nos sim,temos um ótimo relacionamento. 
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E9-Sim muita amizade ,estamos sempre em contato umas com as outras,reuniões, 

jantares,bate papo. 

 

 

A empresa procura se adequar as necessidades das clientes? 

 

E1-Sempre. 

E2-Sim sempre. 

E3-Sim, dentro do possível. 

E4-Procura, de que forma, de maneira tentando conhecer as clientes ,para buscar o 

que elas gostam. 

E5-Sim, corre sempre atrás do que a cliente precisa,buscando atende-las com toda 

a atenção. 

E6-Sim, tudo o que a gente precisa de alguma mercadoria diferente a empresa vai 

atrás, nunca deixando o cliente insatisfeito. 

E7-Sim procura, buscando mercadorias adequadas, com conforto, buscando o que 

realmente a cliente quer. 

E8-Sim sempre busca novidades,necessidades das clientes para poder suprir. 

E9-Sempre busca ouvir o que as clientes falam para nós, para poder se adequar. 

 

 

A empresa busca saber de vocês o que as clientes mais pedem, ou se as clientes 

desejam novidades? E quais são? 

 

E1-As vezes sim, as vazes não. 

E2-Geralmente a gente já leva as novidades para elas ,todos os produtos que a 

gente dispõe a gente leva para elas, geralmente elas gostam de tudo. 

E3-A empresa sempre busca satisfazer o cliente, ela sempre procura buscar 

novidades,novos produtos, sempre tem novidade não precisa esperar elas pedirem, 

tem para todos os gostos. 

E4-A cliente quer novidade todo mês ,e a empresa ta sempre perguntando o que 

elas pedem,como elas querem,estou sempre levando novidade nem espero elas 

pedirem. 
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E5-A empresa não espera a cliente pedir novidades. porque está sempre chegando 

produtos novos, nunca ninguém pede não da tempo, chega tudo antes. 

E6-Não, a empresa sempre tem novidades, o cliente sempre está satisfeito, cada 

visita sempre levo novidades, isso agrada muito minhas clientes. 

E7-Sim a empresa ta sempre perguntando o que as clientes estão precisando 

naquele momento, tipo de novidades, tendência da moda,,a empresa também não 

fica esperando a cliente pedir está sempre com novidades. 

E8-Ela está sempre saber se as clientes estão satisfeitas, está sempre indo em 

feiras para saber as tendências ,as novidades, da estação, 

E9- A empresa sempre está querendo saber se as mercadoria  estão satisfazendo o 

cliente, se está dentro do que elas querem,e novidades  estamos sempre na frente 

não precisa elas pedirem a cada visita levo novidades. 

 

 

Fatores motivacionais. 

 

O que mais te motiva neste trabalho? 

 

E1-É o conhecimento que adquirimos ,é a amizade que com o tempo cria. 

E2- O relacionamento que a gente tem com as pessoas,que se cria com o passar do 

tempo,um incentivo muito bom para a vida. 

E3-Vender, aquilo que a cliente tem necessidade de comprar. E me motiva muito 

porque todas as mercadorias são boas de vender. 

E4-É satisfazer o cliente, é mostrar as mercadorias e ver que estão gostando. 

E5-Primeiro tenho mais contato com as pessoas, depois consigo ter meu dinheiro, 

trabalho bom e digno. 

E6-Que mais me motiva é o contato com as pessoas, eu gosto de relacionamento 

com pessoas diferentes, isso pra mim é um lazer na real ,e gosto de vender isso me 

motiva muito. 

E7-Eu gosto muito de estar em contato com o público, conversar, a amizade que se 

cria nesse meio é muito interessante, isso me motiva muito. 

E8-O que mais me motiva é a camisão, a amizade, eu gosto de mais das pessoas 

que trabalham na empresa isso também me motiva muito. 
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E9-O grupo de amigos que se cria, dinheiro extra em casa,ter o que fazer na hora 

que eu quero , sem horário fixo. 

 

 

2)Você gosta do que faz? Se sente realizada? 

 

E1-Gosto muito me sinto realizada. 

E2-Gosto do que faço e me sinto realizada. 

E3-Eu gosto de fazer o que faço, eu gosto de trabalhar com vendas, mas realizada 

eu não me sinto, porque eu queria estar no mercado de trabalho, mas minha idade 

não ajuda muito,mas eu preciso trabalhar ,mas gostaria de ter uma oportunidade em 

uma empresa no setor interno,mas gosto do que faço. 

E4-Sim bastante, me sinto realizada, e ainda trabalho na prefeitura, e pelo contato 

com outras pessoas novas amizades, é isso. 

E5-Eu gosto e me sinto bem realizada, mesmo porque sobra tempo para fazer o que 

eu quiser, muito realizada. 

E6-Eu adoro que faço e sinto realizada, e procuro cada vez mais crescer neste 

trabalho. 

E7-Eu gosto muito de vender de sair para trabalhar ,conseguir as coisas que eu 

quero ,estou realizada sim. 

E8-Eu gosto muito de vendas, faz muito anos que só trabalho assim consegui muitas 

coisas vendendo de porta em porta, e estou muito realizada. 

E9-Gosto muito adoro vender, bater papo com pessoas diferentes, me sinto muito 

realizada. 

 

 

Você se sente reconhecido/ valorizado dentro da empresa? 

 

E1-Sim muito realizada. 

E2-Sim muito, tirei o segundo lugar esse ano, ganhei várias coisas,e estou realizada 

sim. 

E3-Com certeza eu acho que sim, acho que as pessoas gostam de mim, e do meu 

trabalho. 
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E4-Acho que sim, porque elas me dão espaço, elas querem que eu venda cada vez 

mais ,me incentivam. 

E5-Me sinto realizada e muito valorizada, me sinto à-vontade porque não sou 

cobrada como chefe, lá todos são iguais ,nada a reclamar. 

E6-Me sinto, tenho bom relacionamento dentro da empresa, ela me valorizam ,isso 

faz com que me sinto muito bem comigo mesmo, isso é muito importante para mim,  

E7-Me sinto, eles me valorizam muito, e eu não vejo a empresa como empresa vejo 

como família. 

E8-Eu só muito valoriza d e sinto isso. 

E9-Sim sou muito bem tratada, respeitada, e acho que sou muito bem reconhecida. 

 

 

O que te faz trabalhar neste emprego? 

 

E1-Eu gosto muito do que faço, trabalho na Aniro´s a 10 anos, e comecei vendendo 

jóias,então já tentei trabalhar em outros lugares mas não me adapto, eu faço meus 

horários,e isso me facilita a vida pelo fato de ter um filho e poder dar mais atenção a 

ele. 

E2- A necessidade de ter dinheiro,uma busca para melhorar a vida ,enfim tudo um 

rumo a seguir 

E3-Primeiro a necessidade, preciso ajudar no orçamento de casa, e depois é minha 

satisfação de estar produzindo sempre. 

E4-Satisfação, amizade e dinheiro extra. 

E5-É porque eu faço meu tempo porque estudo também, e faço meu horário 

E6-O que me faz trabalhar nesse emprego por que ganha um dinheiro extra, 

também faço meu horário, para mim é ótimo . 

E7-Pela satisfação pessoal, pela parte financeira, por que a gente faz seu próprio 

horário, eu decido que horas vou, e que horas volto. 

E8-O horário, faço o meu tempo, horários especiais, quando não posso atender hoje 

jogo para amanhã sem problemas. 

E9-Uma boa remuneração, sem ter que trabalhar com horário me perseguindo, faço 

meu próprio horário, amizade e odoro minhas colegas de profissão. 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

A empresa ANIRO’S declara, para devidos fins, que concorda com o projeto de 

estágio apresentado pela estagiária Onice Cigoline, aluna do curso de Administração 

do Centro de Educação Superior de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade do 

Vale do Itajaí, e se propõe a oferecer as condições necessárias para o bom 

andamento do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

Itajaí, 26 de maio de 2008 

 

 

 

 

____________________________ 

Norma Cigolini Antonioli 

Nome do Responsável pela empresa 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

A empresa Aniros declara, para devidos fins, que a estagiária Onice Cigoline, aluna  

do curso de administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 

do Vale do Itajaí, cumpriu com a carga horária prevista para a gestão de 01.08.2007 

a 31.05.2008, seguiu o cronograma de trabalho estipulado no projeto de estágio e 

respeitou nossas normas internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajaí,.......02....de..Junho....................de 2008 

 

 

_______________________________ 

Norma Cigolini Antonioli 

Nome responsável pela empresa 
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ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Onice Cigoline 

Estagiária 

 

 

 

 

________________________________ 

Norma Cigolini Antonioli 

Supervisor de campo 

 

 

 

 

__________________________________ 

Cristina Pereira Vecchio Balsini 

Orientador de estágio 

 

 

 

 

___________________________________ 

Eduardo Krieger da Silva 

Responsável pelos estágios em administração 

 

 

 



 100

 


