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FACULDADE 7 DE SETEMBRO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 
RECIPROCIDADE NO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: ESTUDO 

DE CASO DA REDE DE ESCOLAS HILPRO IDIOMAS 
 

RESUMO 
 
Muitos donos de empresas, administradores e líderes questionam acerca dos 
aspectos positivos e negativos de seus funcionários, o conceito de 
comprometimento é lembrado para caracterizar o desempenho dos mesmos. Do 
outro lado os funcionários também comentam sobre as empresas que trabalham e 
falam entre sei a respeito do que elas fazem para manter todos envolvidos e 
comprometidos. O estudo tem o objetivo apresentar duas vertentes: o 
comprometimento do profissional com a empresa que trabalha e o comprometimento 
da empresa com o profissional que nela presta serviço. Há várias pesquisas que 
descrevem sobre a aplicação do comprometimento ao desempenho do funcionário 
na empresa em que trabalha. Entretanto, pouco se aborda sobre o 
comprometimento da empresa com seus funcionários. Através do Estudo de Caso e 
das fontes bibliográficas menciona-se as duas vertentes. Aplicou-se questionários 
com funcionários e gestores das sete unidades da rede de escolas Hilpro Idiomas 
que atua no ramo de serviços, buscando mostrar que deve haver reciprocidade no 
comprometimento organizacional. Constatou-se que é importante construir um 
relacionamento agradável entre empresários e funcionários. Para desenvolver a 
reciprocidade no comprometimento organizacional é necessário determinar um novo 
modelo de gestão que modifique o relacionamento e promova um espaço de 
trabalho saudável. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Reciprocidade. Comprometimento. Organizacional. 
 
ABSTRACT 
 
Many business owners, managers and leaders question about the positive and 
negative aspects of their employees, the concept of commitment is reminded to 
characterize their performance. Across officials also commented on the companies 
they work and talk to know about what they do to keep everyone involved and 
committed. The study aims to present two aspects: the commitment of the 
professional who works with the company and the company's commitment to the 
professional that it serves. There are several studies that describe the 
implementation of the commitment on the employee's performance at the company 
where he works. However, little touches on the company's commitment to its 
employees. Through case study and literature sources mention that the two strands. 
He applied questionnaires with staff and managers of seven units of the schools 
Hilpro Languages in the business of services, seeking to show that there must be 
reciprocity in organizational commitment. It was found that it is important to build a 
nice relationship between employers and employees. To develop reciprocity in 
organizational commitment is necessary to establish a new management model that 
modifies the relationship and promote a healthy work space. 
 
KEY-WORDS: Reciprocity. Commitment. Organizational. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Percebe-se que desde os primórdios da civilização, já existiam pensadores 

preocupados em criar comprometimento. Platão visava garantir a fidelidade dos 

cidadãos do Estado, cientistas comportamentais buscavam compreender a natureza 

e o comprometimento do funcionário. Nos Estados Unidos a sociedade vinculava a 

responsabilidade em função do outro, de forma cooperativa. 

Hoje, muitas empresas encontram-se inseridas em um processo de 

mudanças, considerando o grau de comprometimento no trabalho, a busca 

constante de melhorias e a competitividade. O processo de formação de 

comprometimento surge com o interesse do indivíduo pelo grupo, sendo 

intensificado pelo trabalho conjunto.  

A necessidade de transformações fez com que os empresários buscassem 

novas atitudes e valores organizacionais, criando um espaço no qual os seus 

funcionários participassem das tomadas de decisões, do comprometimento dos 

resultados e das buscas pelas soluções viáveis para os problemas, no sentido de 

melhorar o desempenho, a qualidade e a eficiência da empresa.  

O estudo visa descrever sobre o posicionamento dos empresários face às 

transformações do mercado de trabalho, a importância da participação dos 

funcionários, os fatores que promovem a mudança organizacional e os resultados 

em grupo, sendo favoráveis a todos.   

Busca-se compreender a percepção do profissional quanto ao 

comprometimento da empresa e a percepção do empresário quanto ao 

comprometimento do funcionário.  Pretende-se mostrar as concepções de Dessler 

(1996), Herman (1993), Gomes (1994), Lomongi-França (2009), Morgan (1996), 

Leite (2000), entre outros autores, enfatizando que deve haver reciprocidade no 

comprometimento organizacional.  

O objetivo deste estudo é avaliar a questão da reciprocidade do 

comprometimento organizacional entre empresários e funcionários. Sabe-se que a 

organização não obtém resultados significativos se não houver as metas 

fundamentais e motivações das pessoas que a compõem. Os objetivos específicos 

são identificar as variáveis que mostram a reciprocidade no comprometimento 
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organizacional, descrever o clima organizacional, avaliando o grau de cooperação e 

relacionamento existente entre os funcionários e os diversos departamentos, 

compreender a visão do empresário e a visão do trabalhador.  

Neste contexto, questiona-se a problemática: Como criar a Reciprocidade no 

Comprometimento Organizacional? Quais são as práticas que desencadeiam o 

comprometimento? O comprometimento dos empresários e funcionários garantirá o 

êxito da empresa?  

Sabe-se que o relacionamento entre empregadores e empregados deve ser 

cada vez mais estreito, com base na reciprocidade do comprometimento 

organizacional, considerando a participação de todos. O Artigo tratará sobre as 

experiências das sete unidades da rede de escolas Hilpro Idiomas, onde mostrará 

dados fundamentais sobre o tema.  

Este artigo está dividido em quatro seções. A seção 2 descreve a 

Metodologia da Pesquisa. A seção 3 apresenta o Referencial Teórico do estudo. A 

seção 4 apresenta a Análise dos Resultados aplicado com os entrevistados e a 

seção 5 apresenta as Considerações Finais sobre o estudo.  

 
 
2 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 

Para Gil (2007, p. 42) “as pesquisas descritivas têm como primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Essas pesquisas vão além da simples identificação da existência de 

relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. São as 

mais solicitadas por organizações, instituições, empresas, partidos políticos, entre 

outros.  

Gil (2007) explica que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta 

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas.  
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Segundo Gil (2007, p.52) “o estudo de campo apresenta muitas 

semelhanças com o levantamento. Primeiramente, o levantamento procura ser 

representativo de universo definido e oferecer resultados caracterizados pela 

precisão estatística”.  

O levantamento busca o aprofundamento das questões propostas como a 

distribuição das características da população. O planejamento do estudo do campo, 

apresenta muito maior flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos 

sejam reformulados ao longo da pesquisa.  

Gil (2007, p. 98) explica que “para que se efetive um experimento, torna-se 

necessário selecionar sujeitos, visto que a pesquisa tem o objetivo de generalizar os 

resultados obtidos para a população da qual os sujeitos pesquisados constituem a 

amostra”.  

Conforme Gil (2007, p.100) “na coleta de dados é feita mediante a 

manipulação de certas condições e a observação dos efeitos produzidos. O 

experimento geralmente envolve a apresentação de certos valores de um estímulo e 

o registro da resposta”. Pode-se utilizar recursos como gravadores de som, 

filmadoras, máquina digital, uso de espelho, etc. 

Anadon (2005, p. 11) afirma que a pesquisa qualitativa é considerada como 

aquela que interessa por compreender os significados que os indivíduos dão a sua 

própria vida e as suas experiências. Os instrumentos da coleta de dados utilizados 

são as entrevistas qualitativas, a observação direta e participante, os questionários, 

documentos, etc.  

O artigo busca fazer uma análise sobre a Reciprocidade no 

Comprometimento Organizacional. Realizou-se um Estudo de Caso, uma Pesquisa 

Bibliográfica, Descritiva e Qualitativa. Aplicou-se um questionário entre os dias 11 a 

15 de Abril de 2011.   

A Pesquisa de Campo ocorreu em sete unidades da rede de escolas Hilpro 

Idiomas que atuam no setor de prestação de serviços. Foram entrevistados 09 

funcionários e 05 empresários. É importante acrescentar que as identidades das 

pessoas foram mantidas em sigilo, utilizou-se nomes fictícios. 

A coleta de dados representa a emissão de alguma mensagem oral ou visual 

de um grupo de sujeitos e no registro de seu comportamento mediante anotações 



 8  

em folhas próprias. Para a coleta de dados utilizou-se dois questionários de 

perguntas abertas, sendo visualizado em anexos. 

 

3 COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL VERSUS CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
 
 
3.1 Comprometimento Organizacional 
 

Segundo Gomes (1994) a necessidade de se criar comprometimento deriva 

do novo fundamento das atividades que se realizam nas organizações que correm 

para o futuro com vontade de acertar. O novo cenário demanda mudanças das 

crenças e valores que permearam a cultura da organização e demandam, mais do 

que nunca, colaboradores comprometidos com os objetivos organizacionais e que 

atuam na empresa como seu próprio negócio.  

O comprometimento faz a busca da parceria, não somente entre o cliente e 

o fornecedor externo, mas principalmente entre o cliente e o fornecedor interno. Uma 

organização orientada por processos e não por departamentos trabalha como 

equipe na resolução de problemas, seguindo um objetivo comum a todos, onde 

informações e experiências são compartilhadas. Pessoas e sistemas andando na 

mesma direção de mãos dadas.  

Bastos (1994) colabora com a visão da organizacional estabelecendo vários 

significados para a palavra comprometimento organizacional: dentre elas identificou 

o comprometimento com um significado de engajamento, agregamento e 

envolvimento. Mais adiante ressaltou o comprometimento e o seu caráter 

disposicional: "Como uma disposição, comprometimento é usado para descrever 

não só ações, mas o próprio indivíduo, e assim tomado como um estado, 

caracterizado por sentimentos ou reações afetivas positivas tais como lealdade em 

relação a algo". (BASTOS, 1994, p. 86) 

Para Bastos (1994) o comprometimento é ainda uma propensão à ação, de 

se comportar de determinada forma, de ser um indivíduo disposto a agir. O 

comprometimento é um conjunto de sentimentos e ações do indivíduo em relação a 

sua organização. 
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Dessler (1996) acrescenta que as empresas de grande comprometimento 

utilizam três conjuntos de práticas para conseguir realizar sua missão. Primeiro 

criam uma ideologia que determina uma forma básica de pensar e de fazer as coisas 

à qual deseja-se compartir  com todos.  

No segundo, desenvolvem “carisma institucional” vinculando as missões e 

valores e no terceiro, promovem a conversão ideológica de seus funcionários para a 

missão e valores da empresa, baseado em orientação, treinamento, ritos ou 

histórias.  

Dessler (1996) menciona que para criar o comprometimento deve-se 

promover um sentimento de ligação ou comunhão entre todos, baseado em senso 

de participação, facilitar a comunicação, eliminar as diferenças desnecessárias de 

status, tornando todos os funcionários “sócios” financeiros nos resultados da 

empresa.  

 

3.2 Clima Organizacional 

 

Para Lucena (2004) “o papel gerencial na conduta do desempenho na busca 

de melhores resultados para a organização e de um melhor clima organizacional é 

de vital importância”.  

Outro aspecto da gestão do clima organizacional é a criação de indicadores 

de desempenho. Existem algumas definições importantes a serem consideradas e 

disseminadas na organização, como os Indicadores de Ambiente Organizacional. 

É necessário ter a existência de um conjunto de valores, crenças e 

comportamentos que é compartilhado e vivenciado pelo corpo social da 

organização, caracterizando padrões de conduta claramente definidos. Há exemplo, 

como a busca da qualidade de produto é um valor tão forte dentro da organização 

que todos os demais critérios de ação se subordinam a este comportamento.  

É fundamental ter a manifestação de uma consciência coletiva sobre a 

filosofia, a missão, os valores, as crenças e as políticas gerais que configuram o 

comportamento empresarial. Ter o reconhecimento de uma identidade empresarial 

que a diferencia das demais empresas, conferindo-lhe vida própria e sua 
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identificação interna e externamente. 

O bom ambiente e clima de trabalho agregam sinergia à equipe. Os 

resultados aparecem de forma natural, geram aumento da autoestima e melhoria 

nas relações entre as pessoas. 

 

3.3 Visão do Empresário 

 

Morgan (1996) explica que para se chegar a compreensão da cultura de 

uma organização, é necessário desvendar os aspectos mais simples como aqueles 

mais vivos do processo de construção de realidade. Como as suas influências, as 

pessoas ou unidades organizacionais.  

A cultura de uma empresa é rica em significado simbólico, como a reunião 

semanal, ciclo de planejamento, os relacionamentos diários entre as pessoas em 

uma organização do ponto de vista do processo da construção da realidade, novas 

descobertas sobre o funcionamento do grupo que crescem em torno de 

entendimentos comuns.  

Para Brito (ano apud Leite (2000) é importante determinar um novo modelo 

de gestão que transforme a relação entre empresários e funcionários, para que 

ambos caminhem juntos e alcancem suas metas. O êxito de todos propicia o 

aumento da produtividade, a organização se desenvolve e gera mais empregos.  

Dessler (1996) é necessário incentivar o esforço conjunto, organizar a 

empresa em equipes de trabalho, utilizar o rodízio de funções, estabelecer uma 

tradição de motivar a todos, inclusive os gerentes, para participar até mesmo das 

tarefas mais corriqueiras.  

Chiavenato (2004, p.66) explica que a organização tem uma missão a 

cumprir, deve ser cultivada com carinho pelos dirigentes, entre todos os funcionários 

para a conscientização e comprometimento pessoal de todos em relação ao seu 

alcance. As organizações dependem das pessoas e vice-versa. Elas trocam 

interesses, o profissional adquire conhecimentos, habilidades, capacidades, aptidão 

para aprender com a inovação.  
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Herman (1993) explica que o líder precisa fortalecer os relacionamentos 

através de contatos sociais e também profissionais, aumenta a confiança e 

cooperação. Organizar reuniões com ou sem agenda, para trabalhar em um projeto 

ou simplesmente conversar pode ter um impacto positivo. 

O líder precisa facilitar encontro das pessoas, ajudá-las a se sentirem mais 

confortáveis juntas e funcionarem melhor como equipe. O objetivo é aprimorar a 

relação entre o empregador e empregado, facilitar o trabalho que desempenham na 

empresa. Alguns executivos programam reuniões regulares com seus funcionários 

apenas para ouvir o que eles têm a dizer. 

Bohlander et al (2003) descrevem que os proprietários das empresas 

buscam contribuir com os objetivos da empresa, e ao mesmo tempo satisfazer as 

necessidades dos funcionários que irão desempenhá-los.  Destacando o trabalho 

em equipe com comprometimento para aumentar a satisfação do trabalho, aprimorar 

o desempenho da organização e alcançar o sucesso  

Os cargos podem ser desenhados de modo a contribuir com os objetivos da 

empresa, e ao mesmo tempo satisfazer as necessidades dos funcionários que irão 

desempenhá-la. As características da equipe de sucesso são o desenho de cargo 

com diferentes deveres e responsabilidades que podem agrupar-se em uma família 

de cargos para fins de recrutamento, treinamento, remuneração ou oportunidade de 

progresso. 

Gomes (1994) menciona que construir um clima de consideração é 

responsabilidade básica de gestores que desejam viver a era da sabedoria, da 

integração, onde a qualidade não será um objeto de estudo e sim um objetivo de 

vida.  

No lugar de iniciar os treinamentos para tarefas de sistematização e 

ferramentas estatísticas, seria necessário orientar as pessoas através de um 

processo educacional implacável, de estabelecer políticas no sentido de como teria 

uma atitude simpática, responsável, autêntica e efetiva com os outros no dia-a-dia 

em momentos difíceis para solução de problemas. É preciso trocar experiências com 

os outros.    
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3.4 Visão do Trabalhador 

 

Dessler (1996) explica que os funcionários comprometidos precisam de 

missões e valores com os quais se comprometam. É por isso que as empresas de 

grande comprometimento sobressaem-se na formulação de ideologias, missões e 

valores transcendentais compartilhados. 

Missões e valores compartilhados são os pontos centrais dos esforços de 

funcionários comprometidos: ter comprometimento sem missão é impossível, 

embora ter uma missão mas nenhum comprometimento seja inútil.    

Herman (1993) o empregado de hoje quer alcançar os maiores resultados 

pessoais possíveis da carreira. As pessoas procuram as melhores oportunidades 

para impulsionar suas carreiras. Se elas conseguem atingir os seus objetivos de 

crescimento em uma empresa durante um longo período, geralmente permanecem 

lá para continuar a crescer. Se o ambiente é visto como restritivo, elas quase que 

naturalmente passarão a procurar outras oportunidades.    

Herman (1993) menciona que as pessoas querem sentir que fazem parte do 

que acontece na sua função profissional, querem um papel mais significativo no 

trabalho. Elas querem opinar sobre o trabalho a ser feito, a sequencia do trabalho e 

como ele será realizado. Querem poder sugerir mudanças no ambiente de trabalho, 

programação e, até mesmo, na contratação de novos funcionários.   

Conforme McGregor (1992) nem sempre as organizações estão satisfeitas 

com os seus recursos humanos, apesar de tentar estimular os indivíduos através de 

diversos meios e com as mais variadas recompensas. Questiona-se:  

Por que as pessoas não são produtivas? Pagamos bons salários, 
oferecemos boas condições de trabalho, damos excelentes 
benefícios complementares e emprego estável. No entanto, parece 
que as pessoas não querem fazer mais que o esforço mínimo. 
(MCGREGOR, 1992, p. 46)  

 

Esses questionamentos levantados por McGregor (1992) poderiam ser 

traduzidos da seguinte forma: Por que as pessoas não são comprometidas com a 

organização? Que fatores estão faltando ao empregado para que ele seja 

comprometido? 
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Brito (apud 2000, Leite) afirma que a crescente transformação tecnológica e 

as pressões ambientais tornam as mudanças constantes, afetando diretamente as 

organizações que procuram maior participação dos trabalhadores no gerenciamento 

de empresas, como meio de sobrevivência no mercado altamente competitivo. A 

participação dos trabalhadores nos planos gerenciais e operacionais das empresas 

é uma forma de estimular o desempenho e o comprometimento do empregado no 

processo produtivo.  

A nova realidade mundial exige práticas gerenciais modernas, arrojadas e 

eficientes, nas quais as decisões possam ser tomadas rapidamente e as ações 

compartilhadas. A sobrevivência da empresa passa a ser responsabilidade de toda a 

organização: níveis estratégicos, gerenciais e operacionais, acabando como 

individualismo e com hierarquia que comprometem a participação dos empregados.  

Chiavenato (2004) afirma que as organizações têm uma missão a cumprir, 

deve ser cultivada com carinho pelos dirigentes, entre todos os funcionários para a 

conscientização e comprometimento pessoal de todos em relação ao seu alcance. 

Esses fatores devem definir os tipos de ambiente organizacional, a dinâmica dos 

funcionários, Estratégias de RH, Missão, Visão, Planejamento Estratégico e 

Objetivos Organizacionais. 

Limongi-França (2009) existe a crescente consciência ou percepção da 

importância da QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) quando ocorre a prática entre 

o administrador e empregadores, visualiza-se maior disposição para o trabalho, 

melhoria do clima interno, maior comprometimento, fidelidade a empresa e atração 

pelos benefícios. 

As ações e programas em QVT caminham para uma posição de 

compartilhamento de responsabilidade entre vários atores na organização.  A 

relação da administração com a QVT acontece quando a empresa se preocupa além 

da produtividade da empresa. Há interesse com a QVT dos funcionários, com a 

melhoria na relação com chefe e colegas ou a maneira como o empregador trata o 

empregado. São as condições de trabalho no setor onde se trabalha, que se 

ampliam a todo ambiente.   
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Para Bohlander et al (2003) as empresas estão fazendo sua própria 

“reengenharia”, na busca de mais efetividade. Elas estão se dividindo em unidades 

menores e ficando mais horizontalizadas. Dá-se ênfase a uma escala menor, com 

menos níveis e unidades de trabalhos mais descentralizadas. À medida que a 

remodelação da empresa é efetuada, os gerentes querem que os funcionários 

atuem com mais independência e flexibilidade. 

 

4 ESTUDO DE CASO 
 
 

O Hilpro Idiomas foi fundado em 22 de julho de 1995, tem 16 anos de 

sucesso no mercado, é credenciado pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará. 

A sigla HILPRO (Highly Interactive Learning PROcess) que em português significa 

"processo de aprendizagem de alta interatividade" foi criado pelo idealizador e 

fundador prof. Gilmar de Oliveira para qualificar a sua metodologia comunicativa de 

ensino, diferencial da instituição.  

Gilmar de Oliveira é professor de Inglês formado em Letras pela 

Universidade Católica de Pernambuco e com certificação de Proficiência em Língua 

Inglesa pela Universidade de Michigan - EUA. É também pós-graduado em 

Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e 

graduado em Comunicação Social pela Escola Superior de Relações Públicas de 

Pernambuco (ESURP), com habilitação em Relações Públicas. 

Iniciou sua jornada educacional em Recife e Olinda como professor 

secundarista dos colégios mais tradicionais do Estado de Pernambuco e também 

como professor e supervisor de cursos de Idiomas em Recife. Na Universidade 

Estadual do Ceará, além de professor de língua inglesa e metodologia, exerceu as 

funções de chefe e coordenador do Departamento de Letras. 

 

MISSAO 
 

Desenvolver e qualificar pessoas e organizações mediante métodos, 

técnicas e tecnologias de ensino modernas para ampliar comunicação e 

oportunidades e promover a satisfação pessoal, social e profissional dos clientes, 
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colaboradores e acionistas. 

 

NEGÓCIO 
 

Ampliar comunicação e oportunidades. 

 

VALORES 
 

* Ter o estudante como principal foco de atenção; 

* Comprometimento e profissionalismo; 

* Reconhecimento das potencialidades; 

* Franqueza e respeito; 

* Integridade, ética e honestidade; 

* Busca contínua pelo aprendizado; 

* Responsabilidade Social. 

 

A organização curricular dos cursos de Inglês e Espanhol é construída para 

capacitar o estudante a: 

 

1) Ouvir, falar, ler e escrever com fluência e correção; 

2) Enfrentar os desafios pessoais e do mercado de trabalho; 

3) Melhorar sua qualidade de vida; 

4) Estudar no HILPRO é ter a certeza de aprender a falar Inglês e 

Espanhol rapidamente e com prazer. 

 
 
 

Realizou-se uma Pesquisa de Campo com empresários (as) e funcionários 

que trabalham nas unidades da rede de escolas Hilpro Idiomas para avaliar o grau 

de Reciprocidade no Comprometimento Organizacional, na cidade de Fortaleza - 

Ceará. O primeiro questionário foi realizado com os funcionários. Os resultados da 

coleta de dados serão mostrados neste tópico, seguindo a ordem de sequência de 

perguntas do questionário aplicado.   
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4.1 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1- Empresa Discute ou Desperta Interesse dos Funcionários 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 
Em relação à Empresa discutir ou despertar interesse dos funcionários, 

77,77% dos funcionários afirmaram que há incentivos, treinamentos, ferramentas de 

trabalho, encontros semanais ou reuniões, onde cada colaborador expõe as idéias, 

alguns disseram que a organização conscientiza a importância de cada empregado. 

Contudo, 22,22% dos entrevistados responderam que no seu ambiente de trabalho 

não ocorre discussões ou alguma forma de despertar interesse.     

 

 

 

22,22%

77,77%

A EMPRESA DISCUTE OU DESPERTA 
INTERESSE DOS FUNCIONÁRIOS

■ Não 
 
■ Sim 
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66,66%

33,33%

EXISTE UM BOM RELACIONAMENTO ENTRE 
TODOS OS SETORES DA EMPRESA

 
Gráfico 2- Relacionamento entre os Setores 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 

Tratando-se sobre o Relacionamento entre os setores, apenas 33,33% 

afirmaram que existe uma boa comunicação entre os departamentos. Entretanto, 

66,66% disseram que não existe um bom relacionamento entre os setores, 

principalmente no interno (Feedback), acrescentaram que ocorrem alguns conflitos, 

mas nada que comprometa o relacionamento entre os departamentos.  

 
 

22,22%

77,77%

A EMPRESA ENVOLVE SEUS FUNCIONÁRIOS 
COM OS PROBLEMAS OU DECISÕES

 
Gráfico 3- A Empresa envolve seus Funcionários com os Problemas ou Decisões 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 
 

■ Não 
 
■ Sim 
 
 

■ Sim  
 
■ Não 
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Sobre a Empresa envolver seus funcionários com os problemas ou decisões 

que afetam o espaço de trabalho, 22,22% dos entrevistados afirmaram que a 

empresa é aberta às mudanças e aceita as sugestões dos funcionários.  Contudo, 

77,77% disseram que os problemas não são resolvidos com a participação de todos 

os empregado, somente entre alguns setores.   

 

22,22%

77,77%

A EMPRESA MOTIVA OS FUNCIONÁRIOS A 
CRESCER

 
Gráfico 4- A Empresa Motiva seus Funcionários a Crescer 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 

Quanto a questão da Organização motivar os funcionários a crescer, 22,22% 

disseram que não há diálogo ou explicações em como crescer no ambiente de 

trabalho. Entretanto, 77,77% dos outros entrevistados mencionaram que há exemplo 

de um funcionário que começou como estagiário e hoje exerce a função de 

coordenador. A empresa também oferta cursos, promove oportunidade de 

crescimento do profissional, tem visão de futuro e incentiva o funcionário a pensar 

assim.   

 
 
 
 
 
 
 

■ Não 
 
■ Sim 
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77,77%

22,22%

A EMPRESA AVALIA O GRAU DE 
COMPROMETIMENTO DO PROFISSIONAL

 
Gráfico 5- A Empresa Avalia o Grau de Comprometimento do Funcionário 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 

 

Em relação à Empresa verificar o grau de comprometimento do empregado, 

77,77% afirmaram que há avaliação constante sobre o comportamento e o 

desempenho, sendo essencial para o bom rendimento da organização. Também 

acrescentaram que quando o funcionário mostra comprometimento ou 

responsabilidade nas atividades, conquista a confiança dos empregadores. Apenas 

22,22% responderam que não existe avaliação.  

 

33,33%

66,66%

HÁ PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 
NA EMPRESA

 
Gráfico 6- Há Processos de Desenvolvimento na Empresa 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 

■ Sim 
 
■ Não 
 
 

■ Não 
 
■ Sim 
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Tratando-se sobre Processos de Desenvolvimento, 33,33% responderam 

que há um plano de cargos ou carreiras, a organização está tentando organizar os 

setores, por enquanto não existe.  Contudo, 66,66% afirmaram que possui 

treinamentos ou work-shop focado no desenvolvimento dos funcionários e 

organizacional.  

22,22%

77,77%

A EMPRESA PROPORCIONA 
OPORTUNIDADES, ESTIMULOS, DESAFIOS, 

RECONHECIMENTO OU 
RESPONSABILIDADES

 
Gráfico 7- A Empresa Proporciona Oportunidades, Desafios, Reconhecimento ou 

Responsabilidades 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 
 

Sobre a Empresa proporcionar oportunidades, desafios, reconhecimento ou 

responsabilidades para os funcionários transformar em índices competitivos, 77,77% 

afirmaram que depende do colaborador em como executa as atividades para atingir 

o perfil ou promoção da organização. Alguns responderam que a oportunidade de 

trabalho já é um estímulo. Entretanto, 22,22% dos entrevistados disseram que não 

existe.  

 

 
 
 
 
 
 
 

■ Não 
 
■ Sim 
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33,33%

44,44%

22,22%

A EMPRESA CONSEGUE MANTER UM ESPAÇO 
AGRADÁVEL PARA TODOS

 
Gráfico 8- A Empresa Consegue Manter um Espaço Agradável para Todos  

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 

Quanto a empresa conseguir manter um espaço agradável para todos, 

44,44% afirmaram que é saudável a relação entre funcionários e o gestor. Alguns 

explicaram que com a entrada do gerente administrativo observou-se organização 

nos departamentos. Contudo, 33,33% responderam que não é agradável, em razão 

da falta de comunicação entre setores, 22,22% foram indiferentes ou responderam 

meio termo. 

 

55,55%

44,44%

HÁ ESTRATÉGIAS OU NOVAS HABILIDADES 
PARA MELHOR ORIENTAR O PROFISSIONAL

 
Gráfico 9- Há Estratégias ou Novas Habilidades para Melhor Orientar os Profissionais 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
 
 

■ Não 
■ Indiferente 
■ Sim 
 
 

■ Sim 
 
■ Não 
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Em relação a utilização de estratégias ou novas habilidades para melhor 

orientar os profissionais, 55,55% afirmaram que há palestras, vídeos, reuniões sobre 

o comportamento, atendimento e busca de soluções de problemas ou comunicação 

com o cliente. Entretanto, 44,44% dos funcionários responderam que não há, o 

treinamento é superficial, aprende a executar os procedimentos com o tempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10- Ocorre Reciprocidade no Comprometimento Organizacional 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 
 

Tratando-se sobre a ocorrência de Reciprocidade no Comprometimento 

Organizacional, 55,55% afirmaram que as opiniões e idéias são compartilhadas, 

acrescentaram que funcionários e gestores são cientes que não há organização sem 

que haja engajamento de todos. Contudo, 11,11% foram indiferentes, disseram que 

a  Reciprocidade no Comprometimento Organizacional ocorre em parte. E 33,33% 

mencionaram que não ocorre Reciprocidade no Comprometimento Organizacional. 

 
 

4.2 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EMPRESÁRIOS 

 
 

O Artigo também buscou apresentar a análise qualitativo, considerando os 

dados observados nas empresas, a fim de promover um melhor entendimento sobre 

o assunto.  

33,33%

55,55%

11,11%

OCORRE RECIPROCIDADE NO 
COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL

■ Não 
■ Indiferente 
■ Sim 
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É importante acrescentar que os (as) empresários (as) não permitiram a 

utilização dos seus nomes na pesquisa, face a esta situação, apresentaremos as 

informações como empresário “A”, “B” “C” “D” e “E”. As respostas do Questionário 

foram essencias para a compreensão do tema e construção deste trabalho. 

 

No que se refere às habilidades, conhecimentos e aptidões que devem ser 

utilizadas pelos empresários e os funcionários para promover o comprometimento 

com a empresa: O Empresário “A” observou que além de conhecimento na área em 

que atua, é importante ter habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, 

inteligência emocional e ser profissional, além de saber usar o tempo de forma 

produtiva.  

O Empresário “B” acha que que utiliza parcialmente, explica que na empresa 

a hierarquia é autocrática. Observa que vai desenvolver um trabalho breve, pelo RH 

cujo foco é liderança baseada em valores. A partir daí as posturas gerenciais 

mudarão.  

O Empresário “C” declara que há comunicação entre os envolvidos nos 

processos internos da empresa; existem: estímulos, Política de benefícios; Plano de 

Cargos e salários para que os funcionários se desenvolvam melhor.  

Já o Empresário “D” coloca que a empresa deve desenvolver habilidades 

ao selecionar novos funcionários: observando se há perfil elevado de 

comprometimento, somado a transparência na comunicação, desde o 

primeiro contato do funcionário com o ambiente organizacional.  

O Empresário “E” explica que habilidades de liderança, gestão e acumular 

conhecimento são ferramentas para desenvolver essas habilidades, bem como estar 

apto para desenvolver, acompanhar e realizar planejamento estratégico. Para 

colaboradores é importante a atitude proativa e responsável com as tarefas que lhes 

cabem, bem como saber planejar estabelecendo metas e prioridades, trabalhar com 

visão sistêmica, saber se comunicar de forma clara e precisa, manter bons 

relacionamentos Interpessoais, estabelecer ordem de prioridade às tarefas, liderar 

pessoas de forma efetiva. 
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Quanto a percepção dos empresários das práticas de criação de 

comprometimento na organização: O Empresário “A” declara que é fundamental 

premiar funcionários que obtenham melhores desempenhos promover treinamentos, 

apontando como melhor prática o bom relacionamento patrão e funcionário. 

Já o Empresário “B” aponta que a prática da cobrança de cima para baixo, 

só existe comprometimento quando existe planejamento compartilhado, esse é o 

seu entendimento a luz das suas experiências e da vasta literatura existente nos 

mercados nacional e internacional. Na empresa isto vai mudar com o trabalho que 

vamos desenvolver e acima referido.  

O Empresário “C” sempre promove reciclagem dos funcionários quanto ao 

conhecimento dos processos internos ditados pela empresa; atendimento das 

necessidades básicas (pagamento de salário em dia, férias, impostos, etc.) dos 

mesmos, tendo em vista que a satisfação dos profissionais está intimamente ligada 

ao atendimento de tais necessidades. 

O Empresário “D” promove reuniões semanais, muita comunicação por 

e-mail e comunicação através de relatórios para gerar acompanhamento e 

controle dos resultados e assim poder analisar o comprometimento dos 

colaboradores. 

Já o Empresário “E” tentar estabelecer um bom processo seletivo é o ínicio 

de tudo. Vejo como um método importante o feedback formalizado e com datas 

marcadas para acontecer. A possibilidade de crescimento traz um comprometimento 

maior ainda ampliado com um bom programa de benefícios que hoje ainda não foi 

implantado. 

 
Quanto a existência de vínculos mais fortes nas relações de trabalho: o 

Empresário “A” entende que sim, é uma empresa familiar e trabalhamos com pai, 

irmãos, marido, cunhado. 

Já o Empresário “B” que intra-departamental sim. Inter-departamental os 

vínculos são muito tênues e as vezes conflitantes.  

O Empresário “C” observa que não há. Entende que os funcionários 

trabalham para atender suas necessidades imediatas. 

Já o Empresário “D” explica que sim. Na empresa há amizade e 

companheirismo entre empregados e patrão. 
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O Empresário “E” afirma que esse vinculo depende de uma boa liderança 

pautada na franqueza, na clareza e no respeito. A boa comunicação obedecendo 

uma hierarquia clara que possibilite o cuidado as pessoas sem perder o foco na 

produtividade fortalece os vínculos. 

 

Ao avaliar se a equipe é envolvida com projetos desafiadores: o Empresário 

“A” nega, apontando a falta de tempo dos gestores e a centralização das ações, 

embora haja uma grande vontade e muito boa intenção. 

Já o Empresário “B” também nega, afirmando que nem as diretorias por falta 

de planejamento estratégico. A empresa carece de alinhamento organizacional. 

O Empresário “C” afirma, declarando que atualmente os projetos mais 

desafiadores são a fidelização dos clientes, bem como a criação de práticas de 

controle da produtividade interna da equipe. 

O Empresário “D” também afirma, colocando que todas as ações traçadas 

no planejamento estratégico são distribuídas entre todos de acordo com as 

habilidades de cada um. Exemplos de projetos: Seleção de um executivo de 

negócios, atualização do portfólio da empresa, comercial e seus resultados 

entre outros. Todos sabem que cada ação reflete no trabalho do todo e 

beneficia a todos. 

O Empresário “E” afirma que funcionários e gestores devem estar 

empenhados nas metas comerciais e na visão de futuro da empresa que precisa do 

empenho de todos. 
 
 

No que diz respeito a comunicação entre patrão e funcionários: o 

Empresário “A” pontua que todos os colaboradores têm livre acesso aos gestores 

que, incentivam a participação de todos nos processos da empresa. Acho que a 

comunicação é até aberta demais, às vezes chega a prejudicar por não saberem 

respeitar a hierarquia.  

Já o Empresário “B” fala que essa comunicação é parcial, há muito 

comportamento velado em todos os níveis. As lideranças da empresa estão atentas 

a esse problema. Outra, a comunicação interna da empresa é muito falha. 

O Empresário “C” afirma, explica que os gestores encontram dificuldade no 

que tange à antecipação de assuntos polêmicos por parte dos funcionários. Algumas 

vezes não se observa o cuidado do funcionário em repassar assuntos relevantes 
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que são tendenciosos a serem potencializados quando não tratados 

antecipadamente. 

O Empresário “D” também afirma, entende que existe a transparência 

para comunicar e receber a comunicação, esse é o principal requisito para 

continuar na empresa, quem não utiliza de transparência, não aceita 

humildemente as informações dadas pelos colegas ou existe a falta de 

respeito acaba sendo convidado a sair do quadro de consultores. 

O Empresário “E” informa que a empresa é composta de vários líderes onde 

vejo que apesar do empenho em se melhorar, e da maioria conseguir esse tipo de 

relacionamento mais pessoa a pessoa, logicamente seguindo a hierarquia da 

empresa, ainda se vê casos de autoritarismo embasados em uma visão excludente 

e exploratória. 
 
 

Ao avaliar sobre a tomada de decisões na empresa: o Empresário “A” 

declara que tudo é bem esclarecido para evitar qualquer tipo de dúvidas ou 

insatisfação, mas, mesmo assim acontece de um ou outro se fazer de desentendido 

e querer tirar vantagem, mas, quando tudo está bem explicado é fácil de administrar. 

Já o Empresário “B” identifica que não há planejamento compartilhado. As 

diretorias planejam isoladamente das gerências o que complica mais ainda a 

situação. Este problema é muito sério. Há que ser resolvido urgentemente. Alguns 

diretores têm uma espécie de medo das gerências. 

O Empresário “C” afirma que via de regra a tomada de decisão, na empresa, 

envolve ambas as partes, ou seja, empregador e empregado. Todavia, algumas 

vezes se faz necessário que não haja o envolvimento dos empregados, pois é 

extremamente difícil aos funcionários vislumbrar, em uma visão macro, os 

problemas e anseios vivenciados pela empresa. O que ocorre na prática é que 

assuntos trazidos ao grupo na maioria dos casos acabam sendo polemizados, pois 

também entre os mesmos funcionários há divergência de opiniões. 

O Empresário “D” pontua que as decisões são de forma aberta, mesmo 

existindo um diretor, todos com aspectos e habilidades de líderes podem 

tomar decisões pela empresa, na dúvida a comunicação se torna mais 

aberta. 
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Já o Empresário “E” explica que na maioria das vezes as decisões são 

dadas de cima pra baixo. 
 

 
Quando foi perguntado aos empresários sobre quais ferramentas eles 

usavam para que seus funcionários executassem suas funções: o Empresário “A” 

afirma que disponibiliza todo material necessário para o bom desempenho de suas 

atividades (local de trabalho com mesa e cadeira, telefone, computador, softwares e 

demais materiais necessários) e um bom local de trabalho, climatizado, além de 

atribuições bem definidas para que cada colaborador tenha o máximo de 

aproveitamento. Estamos tendo uma melhora no resultado e na satisfação de 

nossos colaboradores, embora o comprometimento ainda não seja o desejado.  

Já o Empresário “B” declara que disponibiliza recursos necessários para o 

bom desempenho de seus funcionários, observando que esses recursos não são 

fatores primordiais para promover comprometimento.  

O Empresário “C” declara que para ele as principais ferramentas que 

disponibiliza aos funcionários são as definições claras da missão e política da 

empresa.  

O Empresário “D” declara que todas as ferramentas exigidas pelos 

funcionários são disponibilizadas, requerendo que cada um se responsabilize pelo 

resultado da ação e pelo investimento feito a construção da ferramenta. 

Já o Empresário “E” afirma que acredita que o grupo gestor tem geralmente 

uma boa visão quanto as necessidades dos colaboradores para atingir bons 

resultados e busca, mesmo que as vezes relutante, investir no melhor maquinário 

possível para aquisição de bons resultados.  

 

Quanto ao relacionamento profissional dos funcionários com os sócios, 

fornecedores e clientes: o Empresário “A” explica que todos tentam trabalhar de 

forma profissional. Com essa postura melhorou bastante, mas, ainda falta muito para 

obter um relacionamento mais profissional com sócios, fornecedores como com 

clientes. Acho que a melhoria dos resultados é que vai sendo o termômetro e vejo 

que estamos no caminho certo.  

Já o Empresário “C” informa que a empresa preza pelo respeito e 

distanciamento em relação a assuntos particulares das partes envolvidas, pois 
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entendemos que não é cabível estreitamento de laços em assuntos que não são 

relativos ao trabalho. 

O Empresário “D” entende que o relacionamento é aberto e saudável. Em 

muitas situações esse relacionamento é manifestado através de uma 

amizade respeitosa e saudável. 

O Empresário “E” explica que muitas vezes ver acontecer uma relação sem 

profissionalismo: bajulações aos superiores, onde as amizades e fofocas 

atrapalharem o relacionamento com clientes e fornecedores. 
 
 

Ao tratar das ações que devem ser tomadas pela empresa para 

aperfeiçoamento da qualidade no ambiente de trabalho: o Empresário “A” declara 

que a  primeira coisa é o bom relacionamento com todos, o respeito, isso é o mais 

importante para que o ambiente de trabalho seja harmonioso. 

O Empresário “B” afirma que as principais ações devem ser o planejamento 

e conhecimento compartilhado. 

Já o Empresário “C” expõe que para aperfeiçoar o ambiente de trabalho 

deve existir: as reuniões regulares para abordar assuntos como: a insatisfação da 

empresa em relação a condutas erradas de alguns funcionários (quando ocorre); 

mesa redonda para debater o que pode ser implantado, aperfeiçoado e alterado pela 

empresa tendo em vista que nenhuma organização é estática; Questionário feito à 

equipe de como é a sua visão em relação à gestão dos diretores da empresa, para 

que os mesmos sejam aperfeiçoados, pois o entendemos também que o 

nivelamento não pode ser unilateral. 

O Empresário “D” afirma as ações a serem tomadas são: Reuniões 

proveitosas, administração do tempo pelo resultado e não pela obrigação do 

cumprimento de uma carga horária. A empresa tem como um dos valores a 

qualidade de vida. 

Já o Empresário “E” expõe que só existirá um bom ambiente de trabalho se 

houver: setorização da empresa, atribuições melhor definidas, treinamentos serão 

mais recentes, pessoas mais capacitadas estão sendo contratadas bem como os já 

contratados estão buscando se qualificar cada vez mais. Definição de metodologias 

de gestão, de liderança, de comercial tornando mais clara as relações, bem como 

definição de um PCC que faz com que os colaboradores visualizem o caminho que 

devem percorrer para serem promovidos. 
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Quando o assunto envolve orientações ou avaliações sobre 

responsabilidade nas atividades, nível de relacionamento e perspectivas: o 

Empresário “A” declara que avalia as atividades dos funcionários nas reuniões 

setoriais ou em reuniões extraordinárias. 

O Empresário “B” explica que desenvolve um trabalho de orientação, 

acompanhamento e avaliação em alguns setores de sua empresa. 

Já o Empresário “C” declara que nas atividades: as avaliações ocorrem 

através de planilhas voltadas às atividades que os funcionários desempenham bem 

como através do feedback dado pelos supervisores dos setores. Ressalta-se que as 

orientações ocorrem num nível hierárquico decrescente tal qual como ocorre nas 

demais empresas, ou seja, políticas e normas são criadas pelos diretores, após 

estudo prévio, posteriormente são repassadas aos supervisores dos setores que por 

sua vez transmitem aos demais funcionários para que haja a aplicação. No Nível de 

Relacionamento: orientamos aos funcionários que eles não sejam individualistas, 

pois a repercussão de tal comportamento é extremamente negativa não só para a 

empresa, mas também àquele que adota tal prática. A avaliação é feita no dia a dia 

através do feedback dado pelos supervisores e até mesmo por qualquer  

funcionário. Nas perspectivas: orientamos que todos podem e devem se empenhar 

em suas atribuições tendo em vista que a recompensa não estancará na empresa, 

mas poderá se dilatar aos funcionários que realmente se envolverem no crescimento 

do empreendimento. A avaliação se dá com os resultados apresentados por cada 

funcionário de acordo com as suas atribuições. 

O Empresário “D” informa que na sua empresa ele orienta bem os 

funcionários dos diversos setores, contudo está falho na avaliação. A comunicação 

é muito aberta. Quanto as perspectivas existem para todos, todos sabem da 

visão e se colocam dentro do modelo decidido pela empresa. 

O Empresário “E” expõe que somente através de um programa de 

reconhecimentos (feedback) proporcionara resultados na empresa. 

 

Quanto as estratégias e alternativas para melhorar as atividades e as 

relações existentes entre funcionários e gestores:  o Empresário “A” fala que para 

melhorar as atividade e relações entre os funcionários e gestores é necessário dá 

ótimas condições de trabalho, o respeito e a franqueza com todos, o que gera a 

confiança dos colaboradores nos gestores. 
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O Empresário “B” informa que na sua empresa sempre desenvolve meios 

para melhorar as relações de trabalho. O RH vai desenvolver o PAV (Processo de 

Adoção de Valores) e o PAN (Plano de Ação de Normas) junto a todo o pessoal e 

com certeza resolverá em parte os problemas acima expostos, pois é um estilo de 

gestão baseada em valores que acontece mediante ações compartilhadas de todo o 

pessoal, envolvendo todos os níveis. 

Já o Empresário “C” explica que só é possível melhorar as atividades: 

quando os funcionários cumprirem a política da empresa visando alcançar a sua 

missão. Ressalta que a melhor forma de prezar pelo bom relacionamento é o 

sentimento de equipe. Se todos estão bem todos desfrutam dos benefícios, se 

alguém está mal todos padecem. Obs.: Está é uma realidade vivenciada por nossa 

empresa, pois todos os setores estão entrelaçados. Entende que a satisfação do 

cliente é o melhor indicador da qualidade de nossos serviços prestados. 

O Empresário “D” explica que todo semestre existe a comemoração dos 

resultados obtidos pelos funcionários. Existe uma relação de amizade muito 

forte entre os colaboradores fora do ambiente de trabalho. 

Já o Empresário “E” entende que para gerir de uma forma mais participativa, 

é necessário que todos sejam ouvidos gerando assim maior envolvimento e 

autonomia. 

 
 

Do aprimoramento das relações de reciprocidade: o Empresário “A” afirma 

que na sua empresa existe esse aprimoramento. O colaborador que faz o seu 

trabalho direito e dá resultado é reconhecido e tem a consciencia do caminho que 

vai trilhar dentro da empresa. 

O Empresário “B” entende que sua empresa tem um aprimoramento parcial. 

Embora a empresa tenha crescido assustadoramente ao longo de 16 anos graças 

ao seu trabalho de sala de aula, setores da empresa, bem como a lisura das suas 

lideranças.  

Já o Empresário “C” sinaliza que sua empresa esta cada vez mais 

aprimorando as relações entre funcionários e gestores. Entendem que se não há 

auxílio mútuo entre os envolvidos não haverá crescimento e, consequentemente, 

num curto espaço de tempo a empresa não atenderá mais as necessidades básicas 

dos mesmos. 
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O Empresário “D” explica que verificando somente o ponto positivo da 

reciprocidade, as ações positivas são validadas sempre através de 

recompensas e validações somando a intenção da equipe em estarem se 

sentindo produtivos. 

Já para o Empresário “E” tenta-se manter relações muito francas e 

respeitosas pois estão nos valores da empresa que garantiriam que os feedbacks 

acontecessem 360o  porem nem sempre isso acontece na pratica. Não são todos os 

gestores que estabelecem relações que incentivem isso dos colaboradores. 

 

A visão dos funcionários e empresários quanto a eficiência da empresa: o 

Empresário “A” explica que os funcionários estão sendo sempre supervisionados, 

orientados e recebendo feedbacks constantes.   

O Empresário “B” entende que para alcançar a eficiência da empresa só 

será possível mediante muito trabalho, respeito aos princípios éticos, foco na 

transmissão de saberes que deem aos nossos alunos qualidades de vida e chances 

de sucesso. 

Já para o Empresário “C” a empresa só será eficiente se atender as 

necessidades do mercado. 

O Empresário “D” coloca que com liberdade, todos têm o mesmo foco 

pensando em grupo nas estratégias necessárias para alcançar os objetivos 

da empresa. 

Já o Empresário “E” entende que buscando analisar os resultados das ações 

e realizar sempre as melhorias cabíveis tornará sua empresa eficiente apta ao 

continuar tendo sucesso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A Pesquisa buscou realizar um entendimento sobre a Reciprocidade no 

Comprometimento Organizacional. Descreveu a postura dos empresários diante das 

mudanças do mercado competitivo, mostrou a importância da participação dos 

funcionários e explicou os fatores que favorecem a mudança organizacional, 

principalmente os resultados realizados em grupo, sendo favoráveis a todos.   

Acredita-se que os objetivos foram alcançados, uma vez que a Análise de 

Dados com base nas entrevistas com funcionários e empresários  avaliou a questão 

da reciprocidade do comprometimento organizacional entre eles. Sabe-se que a 

organização não obtém resultados significativos se não houver as metas 

fundamentais e motivações das pessoas que a compõem.  

Constatou-se que é importante construir um relacionamento agradável entre 

os setores, ter comunicação aberta e franca, envolver-se com o desenvolvimento e 

produtividade da empresa, utilizar estratégias e habilidades no dia-a-dia e criar um 

clima de comprometimento entre todos.  

Os empresários devem ter a consciência e a responsabilidade de promover 

o desenvolvimento físico e social, garantindo um ambiente de trabalho saudável, 

valorizando o bem-estar dos seus funcionários. E estes, precisam atuar com mais 

independência, flexibilidade, trocar saberes e aprender com a inovação.  

Para desenvolver a reciprocidade no comprometimento organizacional é 

necessário determinar um novo modelo de gestão que modifique o relacionamento 

entre empresários e funcionários, para que ambos caminhem juntos e alcancem 

seus objetivos.  
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ANEXOS A - QUESTIONÁRIO COM EMPRESÁRIOS (AS) 

 
 

EMPRESA:________________________________________________ 
RAMO: ___________________________________________________ 
 
 
Caro colaborador o objetivo deste trabalho é analisar a Reciprocidade no 
Comprometimento Organizacional. Este estudo é de cunho acadêmico com a 
finalidade de produzir um Artigo. Para tornar o estudo o mais imparcial possível não 
é necessário sua identificação. O que interessa são os dados e sua opinião. 
 
 
01- OS EMPRESÁRIOS E OS FUNCIONÁRIOS DESENVOLVEM SUAS 
HABILIDADES, CONHECIMENTOS E APTIDÕES PARA PROMOVER O 
COMPROMETIMENTO COM A REALIZAÇÃO DA EMPRESA?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
02- EXISTEM PRÁTICAS DE CRIAÇÃO DE COMPROMETIMENTO NA 
ORGANIZAÇÃO?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
03- HÁ VÍNCULOS MAIS FORTES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
04- A EQUIPE É ENVOLVIDA COM PROJETOS DESAFIADORES?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
05- A COMUNICAÇÃO OCORRE DE FORMA FLEXIVEL, FRANCA E ABERTA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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06- EMPREGADOS E EMPREGADORES DECIDEM EM COMUM ACORDO SUAS 
TAREFAS OU NÍVEL DE ENVOLVIMENTO COM SUA FUNÇÃO?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
07- OS EMPRESÁRIOS DISPONIBILIZAM FERRAMENTAS PARA SEUS 
FUNCIONÁRIOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
08- OS FUNCIONÁRIOS TRABALHAM DE FORMA COORDENADA COM OS 
SÓCIOS, FORNECEDORES E CLIENTES?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
09- HÁ APERFEIÇOAMENTO DA QUALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO ?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
10- HÁ ORIENTAÇÕES OU AVALIAÇÕES SOBRE RESPONSABILIDADE NAS 
ATIVIDADES, NÍVEL DE RELACIONAMENTO E PERSPECTIVAS? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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11- EXISTEM ESTRATÉGIAS OU ALTERNATIVAS UTILIZADAS PARA 
MELHORAR AS ATIVIDADES E AS RELAÇÕES EXISTENTES?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
12- AS RELAÇÕES DE RECIPROCIDADE SÃO IMPLEMENTADAS E 
APRIMORADAS CONSTANTEMENTE? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 
13- COMO OS FUNCIONÁRIOS E EMPRESÁRIOS IMPULSIONAM OU MANTÉM 
A EFICIÊNCIA DA EMPRESA?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXOS B - QUESTIONÁRIO COM FUNCIONÁRIOS 
 
 
 
01- A EMPRESA DISCUTE OU DESPERTA O INTERESSE DOS FUNCIONÁRIOS 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DA SUA PARTICIPAÇÃO? 
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
02- EXISTE UM BOM RELACIONAMENTO ENTRE TODOS OS SETORES DA 
EMPRESA? 
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
03- A EMPRESA ENVOLVE SEUS FUNCIONÁRIOS COM OS PROBLEMAS OU 
DECISÕES QUE AFETAM O AMBIENTE DE TRABALHO? 
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
04- A EMPRESA MOTIVA O (S) FUNCIONÁRIO (S) A CRESCER JUNTO COM A 
EMPRESA?  
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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05- A EMPRESA AVALIA O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO 
PROFISSIONAL EM RELAÇÃO AO SERVIÇO QUE ELE PRESTA? 
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
06- HÁ PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO NA EMPRESA, COMO 
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAS?   

a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

07- A EMPRESA PROPORCIONA OPORTUNIDADES, ESTIMULOS, DESAFIOS, 
RECONHECIMENTO E RESPONSABILIDADES PARA SEUS FUNCIONÁRIOS 
TRANSFORMAR OS ÍNDICES COMPETITIVOS? 
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
08- A EMPRESA CONSEGUE MANTER UM ESPAÇO AGRADÁVEL PARA 
TODOS TRABALHAREM DENTRO DA ORGANIZAÇÃO, COM CLIMA 
ORGANIZACIONAL SATISFATÓRIO?  
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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09- HÁ ESTRATÉGIAS OU NOVAS HABILIDADES PARA MELHOR ORIENTAR O 
PROFISSIONAL EM SEU DESENVOLVIMENTO?  
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
10- OCORRE RECIPROCIDADE NO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL?  
a. (    ) NÃO 

b. (    ) SIM, JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA:  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


