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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo principal analisar a influência que a cultura 

organizacional tem em relação ao clima da empresa Pague Menos Serviços. 

Inicialmente citará os conceitos de cultura e clima organizacional, a relação entre 

clima e cultura e avaliar a cultura e o clima organizacional. Nesta pesquisa, 

identificou por meio de uma pesquisa descritiva a cultura e o clima da organização, 

foram aplicados dois questionários baseados nos instrumentos brasileiro para 

avaliação da cultura organizacional – IBACO (Ferreira et al., 2002 apud SIQUEIRA, 

2008) e escala de clima organizacional – ECO (Siqueira, 2008) respectivamente. O 

resultado é que não pode ignorar o conjunto de preceitos, políticas administrativas, 

crenças, valores que dão a forma como os membros agem e interagem em uma 

organização e conseqüentemente colaboram para o clima e cultura dessa 

organização.  

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Cultural organizacional. Clima organizacional. 

Diagnóstico. Mudança organizacional. 

 

 ABSTRACT 

 

This article aims at analyzing the influence that organizational culture has on the 

climate of the company Services Pay Less. Initially will quote the concepts of 

organizational culture and climate, the relationship between climate and culture and 

to assess the organizational culture and climate. In this research, identified through a 

descriptive research culture and climate of the organization, two questionnaires were 

applied based on Brazilian instruments to assess organizational culture - IBAC 

(Ferreira et al., 2002 apud Siqueira, 2008) and scale of organizational climate - ECO 

(Siqueira, 2008) respectively. . The result is that you can not ignore the set of rules, 

administrative policies, beliefs and values that give way to members who act and 

interact in an organization and therefore collaborate with the climate and culture of 

this organization. 

KEYWORDS: Culture. Organizational culture. Organizational climate. Diagnosis. 

Organizational change. 
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1 INTRODUÇÃO 

Até algum tempo atrás o que mensurava o potencial de uma empresa era 

seus patrimônios, ativos físicos, e quantidades de filiais que estas tinham eram o 

que determinavam quão forte era o poder desta organização. Não sendo diferente a 

quantidade expressiva de funcionários, que, existiam mais como uma ferramenta 

para obtenção de lucros dessas grandes empresas de destaque no cenário do 

antigo modelo econômico.  

Hoje esse cenário mudou, as empresas de maior força são menores, mais 

flexíveis, baseadas na era do conhecimento e sempre atentas as mudanças e 

exigências do mercado.  Atualmente, o principal ativo dessas organizações  são as 

pessoas. Juntamente com as novas exigências do mundo moderno, notou-se 

também nas últimas décadas que tem se multiplicado os estudos sobre estratégias 

de mudanças organizacionais e seus reflexos sobre a cultura da empresa. Diante do 

exposto, estudos referentes à cultura organizacional como fator de influência no 

clima, contribuem de forma expressiva para melhorar as condições de trabalho e por 

conseguinte os resultados organizacionais como qualidade dos serviços prestados, 

produtos com diferencial entre outros, gerando como conseqüência a uma maior 

lucratividade das empresas. 

Entretanto, muitas organizações apesar de terem conhecimento das 

necessidades da mudança de cultura para melhorar o clima organizacional não o 

fazem por diversas razões e se mantêm nos modelos antigos, considerando os 

ativos financeiros como principal foco. 

O presente estudo tem como pergunta de partida: Qual a influência da cultura 

organizacional em relação ao clima. 

Para responder a estes questionamentos, o presente artigo tem como objetivo 

geral: analisar a cultura e o clima organizacional. 

Com a finalidade de atingir o objetivo da pesquisa, este trabalho está 

estruturado em capítulos que segue a seguinte estrutura: inicialmente a introdução, 

apresentando o problema e objetivo geral, na estrutura do trabalho, posteriormente 

comenta-se os conceitos sobre cultura e clima e suas relações e modelos utilizados 

para o diagnóstico organizacional. Em seguida a apresentação da metodologia, a 

análise dos dados e por fim as análises dos resultados. 
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2 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
2.1 Cultura Organizacional 

A cultura da empresa é tida como um complexo de valores, crenças e 

pressupostos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como 

lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, sendo considerados 

como válidos, quando internalizados pelo grupo e ensinados a novos membros como forma 

correta de perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas (SÁ et al, 2006; 

SCHEIN,1986, p.20 apud FLEURY; FISCHER, 1996). 

Nassar (2000, p. 34, apud BARCELOS e GAFFÉE, 2002) complementa o 

conceito acima citado relatando que a cultura organizacional mantém unidos os mais 

diferentes membros, de todos os escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações 

do cotidiano, metas e objetivos, representando o conjunto de percepções, ícones, símbolos 

que se chamam de imagem coorporativa. 

Segundo Tavares (1999) ainda afirma que, o grupo de pessoas que 

conforma a organização (fundadores, e ao longo do tempo dirigentes), ao 

transacionar com o meio ambiente, e ao criar as estruturas internas, para poder 

responder a essa interação externa, estabelecem uma maneira própria de agir e 

interagir, com isto, cria para a empresa ou uma organização uma identidade 

reconhecível, no conjunto geral do ambiente de negócios e nos mercados, bem 

como entre as pessoas que compartilham de seus limites internos. 

Portanto a cultura organizacional representa uma percepção comum mantida 

pelos membros da organização, já que trata de um sistema compartilhado de 

valores. Baseado nisso, é analisado como essas informações e exigências passadas 

por esse determinado grupo é recebida pelos funcionários e como eles avaliam as 

determinações da organização.  

Do ponto de vista de Schein (1986), se a organização como um todo 

vivenciou experiências comuns, pode existir uma forte cultura organizacional que 

prevaleça sobre as várias subculturas das unidades. Os membros vão adotar a 

cultura dominante, que é manter os valores essenciais da organização.  

Por conseguinte, as divisões das áreas geográficas de trabalho, dão origem 

as subculturas, que refletem os problemas, ações ou experiências comuns a 

membros de determinada área. Se a organização deixar dominar-se pelas 

subculturas, há um enfraquecimento do valor da cultura organizacional, interferindo 
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na interpretação formada do que é adequado ou inadequado no comportamento de 

seus funcionários. Ressaltando que é fundamental adotar o valor compartilhado da 

cultura organizacional para orientar e modelar o comportamento.  

Vale salientar, ainda, importância do papel dos fundadores da organização 

no processo de moldar padrões culturais da empresa, uma vez que, os primeiros 

líderes, ao desenvolverem formas próprias de equacionar os problemas da 

organização, acabam por imprimir a sua visão do mundo aos demais e também a 

sua visão do papel que a organização deve desempenhar no mundo.  

Neste sentido, uma organização que tem padrões culturais bem implantadas 

e bem compartilhadas entre os seus membros ganha no fortalecimento da cultura. 

Já que uma cultura forte é aquela que os valores essenciais são intensamente 

atacados e amplamente compartilhados (Robbins, 2002). Consistentemente, com 

essa definição, quanto mais seus funcionários estiverem envolvidos nos valores da 

empresa, pois influência diretamente no comportamento por causa do grau de 

compartilhamento e intensidade, maior será o comprometimento, e mais forte será a 

cultura. Sem deixar de contar que uma cultura forte, tem como um resultado 

específico, um índice mais baixo de rotatividade de empregados.  

Portanto, os membros integrados em uma cultura forte estão totalmente 

envolvidos e empenhados nos valores e padrões, pois é sentido um elevado grau de 

concordância nos pontos de vista da organização. Qualidades que adquirem como 

lealdade e comprometimento, por sua vez, reduzem o índice de funcionários 

deixarem o emprego. 

As práticas que as empresas utilizam para intensificar a cultura  

organizacional no comportamento de seus membros são diversas, como: o uso de 

reuniões, que podem ser semanais ou semestrais; rituais e cerimônias; encontros 

sociais das equipes de trabalho; ou até mesmo a utilização de e-mails. Apesar de 

serem práticas eminentemente instrumentais, o objetivo é transmitir exatamente aos 

membros mensagens sobre valores predominantes da empresa, que são sempre 

reforçados quando se implanta novas práticas e ações.  

Com base nas definições estudadas, compreende-se que as práticas e 

valores possuem uma intima relação, apesar das praticas serem altamente 

enriquecidas pelos valores básicos de cada organização e os meios externos de 

adaptação, como pressões competitivas e imitações do mercado. E a aprendizagem 

acontece no ambiente de trabalho, que é o meio de socialização, tendo 
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principalmente, o intuito de ensinar aos novos membros como trabalhar nesse meio 

desconhecido.  

Existem algumas semelhanças e divergências no método de estudar a cultura 

organizacional, neste sentido, é possível observar que as praticas e valores 

constituem os elementos culturais mais freqüentemente citados, o Instituto Brasileiro 

para Avaliação da Cultura Organizacional (IBACO), desenvolveu um instrumento 

nacional para avaliar a cultura organizacional, utilizando de suas experiências que 

veremos a seguir.  

 

2.2 Modelo do Instituto Brasileiro de Avaliação da Cultura Organizacional - 
IBACO  

  Este instrumento objetiva avaliar a cultura organizacional por meio dos 

valores e das práticas que a tipificam, segundo a percepção de seus membros 

(Ferreira et al., 2002 apud SIQUEIRA, 2008).  A real versão desenvolvida pelo 

IBACO contém 94 questões afirmativas, que devem ser respondidas em escalas de 

1 (“não se aplica de modo nenhum”) a 5 (“aplica-se totalmente”), em função do grau 

em o conteúdo de cada afirmativa aplica-se à organização em que o indivíduo 

trabalha.  

A construção dessa ferramenta se deu em duas etapas. Na primeira foram 

realizadas 17 entrevistas com diretores e/ou gerentes com empresas públicas ou 

privadas, nas quais foram levadas em questão as metas prioritárias da organização, 

as atividades, atitudes e formas de relacionamento nelas consideras importantes e 

procedimentos adotados para tomada de decisões,  o planejamento da mudanças, a 

formas de recompensas e o atendimento ao cliente interno e externo. A análise do 

conteúdo das respostas fornecidas a essas entrevistas proporcionou a construção 

de um instrumento inicial comporto por 126 itens, e na segunda etapa da pesquisa, 

foi aplicado uma amostra de 823 membros de empresas públicas e privadas na 

cidade do Rio de Janeiro. Os dados obtidos foram analisados usando técnicas de 

análise fatorial exploratória (método dos componentes principais e métodos dos 

eixos principais), que indicam a solução de 7 fatores. Tais fatores distribuíram-se em 

quatro fatores associados a valores e três associados a práticas organizacionais, 

são apresentados abaixo: 
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� Valores de profissionalismo cooperativo: relacionados à valorização 

dos empregados que desempenham suas tarefas com eficácia e 

competência, demonstrando espírito de colaboração, habilidade, 

dedicação, profissionalismo e capacidade de iniciativa, métodos que 

contribuam para o alcance das metas da organização. 

� Valores de rigidez na estrutura hierárquica de poder: são referentes a 

valores presentes na organização definas por um sistema de autoridade 

centralizado e autoridade que dificulta o crescimento profissional e o 

reconhecimento de elementos humanos. 

� Valores de profissionalismo competitivo e individualista: que 

significam a valorização prioritária de competência, do desempenho e da 

eficácia individuais na execução de tarefas para a obtenção de objetivos 

desejados, mesmo que isso implique em “passar por cima” dos colegas 

que desejam objetivos semelhantes. 

� Valores associados à satisfação e bem-estar dos empregados: 
voltados à valorização do bem-estar, da satisfação e motivação dos 

empregados, que quer dizer, à humanização do local de trabalho, de 

modo a torná-lo agradável e prazeroso. 

� Prática de integração externa: associados às práticas de planejamento 

estratégico, a tomada de decisões e o atendimento ao cliente externo, 

orientados, portanto pela alta administração. 

� Práticas de recompensa e treinamento: que são as práticas 

relacionadas aos clientes internos e as recompensas e treinamentos 

adotados pela empresa.  

� Práticas de promoção do relacionamento interpessoal: que são as 

práticas a promoção de relações interpessoais e satisfação dos 

empregados, favorecendo assim, a coesão interna. 

No final deste trabalho estará o modelo aplicado para diagnosticar a cultura 

da organização estudada. 

2.3 Clima organizacional 

 De acordo com os conceitos sobre cultura organizacional, o comprometimento 

dos membros com os valores e padrões é fundamental para se estruturar uma 

organização culturalmente forte. Mas é impossível deixar de considerar de como os 
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comportamentos individuais e coletivos reagem à atividade global da organização. 

Com isso, as empresas devem dar valor à qualidade das relações entre pessoas e 

organização. Com base nesses pressupostos, entra o estudo sobre clima 

organizacional, que busca entender essa preocupação e que, antes de tudo, o bom 

clima resulta em boas relações internas e bons resultados organizacionais. 

Siqueira, (2008, p.29) cita clima organizacional para referir às influências do 

ambiente interno do trabalho sobre o comportamento humano. Os anos de 

globalização vieram para provocar mudanças velozes, e, paralelamente às 

empresas também tomam suas providências para melhorar a dinâmica da vida 

organizacional, e buscaram identificar como trabalhadores expostos a uma série de 

estímulos oriundos da organização e do ambiente do trabalho têm percepções 

similares e atribuem significados semelhantes aos aspectos importantes da vida 

organizacional. 

Seguido essa mesma linha, Schineider e Reichers (1983) afirmam que essas 

percepções constituem a base do clima organizacional compartilhadas com os 

trabalhadores.  

Para facilitar o entendimento do assunto, Siqueira (2008) diferencia satisfação 

no trabalho e clima organizacional. Na avaliação da satisfação no trabalho é 

verificado quanto o funcionário “gosta ou não” de determinados aspectos do 

ambiente organizacional e de clima verifica-se a percepção, a descrição da ausência 

ou da presença destes aspectos. Mais objetivamente, o clima organizacional é uma 

variável de natureza cognitiva e satisfação no trabalho é uma atitude, com atitudes 

compostas por elementos afetivos e cognitivos. 

 Podemos aprofundar a teoria de clima organizacional, citando as mudanças 

organizacionais como fatores de que pesam bastante no clima de uma organização. 

Baseada no artigo sobre a cultura da qualidade e mudança organizacional, Fleury 

(1993, p.27, apud SAINSAULIEU, 1977) diz que: 

 Uma empresa é constituída por um tecido de grupos, que possui 
suas formas próprias de representação, uma relação particular com a 
empresa e o trabalho, um patrimônio comum de experiências, não 
sendo possível se falar de cultura de empresas, mas de cultura de 
grupos. 

 

Fleury (1993) ainda afirma que à medida que uma organização se desenvolve 

no tempo certo padrões de relação externa e interna, certas formas de resolver os 
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problemas vão se consolidando e tornando difíceis de serem questionadas. As 

organizações mudam, mas as mudanças são quase sempre limitadas, rotineiras 

havendo uma tendência à estabilização e manutenção dos valores básicos e 

relações de poder vigente. 

 Gagliardi (1986, p.27 apud FLEURY, 1993), defende a existência três tipos 

de mudanças culturais nas organizações: 

� A mudança aparente, quando a organização realiza alguma mudança a 

fim de preservar a sua cultura; 

� A revolução cultural, quando os novos valores incorporados são 

contrários aos anteriores e isto representa um grande esforço dos 

membros fundadores, que construíram a identidade organizacional em 

torno dos valores antigos, de substituí-los; é acompanhado quase sempre 

de fluxos de saída e entrada de pessoal e distribuição de símbolos 

importantes. 

� O incrementalismo cultural, quando os valores propostos são 

complementares aos existentes, ampliando leques de alternativas de 

solução de problemas. 

Como já dito, a cultura tem como alguns dos benefícios a melhora do 

comprometimento organizacional e o aumento da consistência do comportamento de 

seus funcionários, mas, às vezes, as mudanças determinada pelos meios externos 

são considerada como grandes barreiras pelos membros das organizações. Como 

por exemplo, uma empresa que passa por rápidas mudanças, ou seja, esse 

dinamismo exige que empresas acabem as culturas enraizadas, pois não será mais 

adequada.  

E a tendência geral na maioria das organizações é de preservação da cultura, 

ou seja, procura-se equacionar os problemas que surgem segundo os padrões 

culturais vigentes. Como já dito antes, a conjugação de forças externas e internas à 

organização pode propulsionar mudanças nestes padrões. Entre as forças externas 

destacamos: a força do mercado nacional e internacional, que colocam para as 

empresas novos patamares de competitividade em termos de especificações de 

seus produtos ou serviços, e de preço; a ação do estado e suas medidas 

econômicas e sociais; a ação dos movimentos sociais pressionando por novas 

formas de interação. 
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Entre as forças internas, as mudanças na diretoria da organização, nas 

políticas mercadológicas, financeiras, de recursos humanos, ou nas formas da 

organização e gestão do trabalho podem provocar mudanças nos padrões culturais.  

Outro ponto que as mudanças afetam as forças internas é quando as 

organizações no modo geral ao contratarem novos funcionários esperam pessoas 

diferentes por causa das forças alternativas que elas levam para o ambiente de 

trabalho. No entanto, nas culturas fortes, elas se tornam passivas, pois acabam 

eliminando essas diferenças de acordo com o clima da organização, as pessoas 

tendem a se adequar ao meio e acabam essas diferenças.  

Outro ponto interessante é a similaridade entre clima e cultura organizacional, 

apesar de os estudiosos afirmarem que o clima envolve alguns elementos da 

cultura, mas é mais superficial do que esta. Podemos dizer que clima está 

relacionado às percepções e interpretações comuns das dimensões das atividades, 

do ambiente e das políticas que caracterizam a organização (Siqueira 2008).  

 Já a cultura é mais voltada para o entendimento e compartilhamento das 

normas e valores que fazem às políticas da organização e às tarefas exigidas pela 

organização para os modos de como são comunicados e transmitidos. 

 Shneider (1985, p. 30 apud SIQUEIRA, 1995) defende que, a cultura é como 

certo grupos da organização repassam e exigem aos demais membros.  Através 

desse determinado grupo que membros da organização se espelham, ou seja, são 

seus padrões de referencias.     

E clima envolve algumas características da cultura. Pode-se afirmar que clima 

é parte da cultura e está relacionado ao que pode ser experimentado de modo mais 

imediato. Tamoyo (1999, p.30 apud SIQUEIRA, 2008). 

Mas esse conceito sofre com interpretações diversas, principalmente pelas 

organizações de trabalho, que insistem em confundir com satisfação de trabalho. A 

partir disso, para pesquisar o clima da organização em estudo será  utilizada o 

modelo de Escala de Clima Organizacional – ECO (Siqueira 2008), descrito a seguir. 

Neste sentido, certamente a cultura e o clima estão totalmente ligados a 

eficiência e eficácia de uma organização, por isso, deve ser levado em consideração 

que a cultura e o clima sejam moldados adequadamente aos processos, 

principalmente aos que vão favorecer a imagem da organização no seu ambiente. 

Com isso, um bom conhecimento do clima organizacional pode acrescentar 

grandes melhorias da qualidade de vida do homem no trabalho, isso aperfeiçoa o 
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desempenho da organização e para o esclarecimento das relações entre estas e 

outras variáveis do comportamento organizacional. 

 

2.2.1 Modelo de Escala de Clima Organizacional - ECO  
Não sendo diferente para sentir o clima da organização, já que diz respeito 

somente ao que é percebido pelo empregado sobre as características global da 

empresa, foi utilizado o modelo da construção e validação da escala do clima 

organizacional - ECO (Siqueira, 2008, p. 31). Esse instrumento é uma escala 

multidimensional construída e validada com o objetivo de avaliar a percepção do 

trabalhador sobre várias dimensões do clima organizacional. Foram construídos 127 

itens para representar as 12 dimensões mais freqüentemente apontadas em estudos 

nacionais e internacionais, sobre os quais os trabalhadores deveriam manifestar-se.  

Segundo Siqueira, (2008, p. 32, apud MARTINS e colaboradores, 2004) este 

conjunto de 12 aspectos compõe a base comum do clima organizacional. Os 12 

aspectos foram definidos operacionalmente e submetido ao exame de 40 juízes, que 

baseados em textos sobre clima organizacional, tinham a tarefa de identificar 

aspectos que representam cada uma das dimensões do estudo. 

Depois de testada a clareza, a compreensão e adequação, chegaram a 127 

itens, que em seguida foram respondidas por 1244 trabalhadores, do nível de apoio 

a diretoria, de diversas organizações públicas (31%) e privadas (69%)de várias 

cidades da região mineira, de diferentes ramos de atividades. 

  As respostas dos participantes foram obtidas por meio de uma escala de 5 

pontos, sendo de 1 correspondente (“ discordo totalmente”) e 5 a (“ concordo 

totalmente”). 

A escala final validade foi composta por 63 itens agrupados em 5 fatores, 

denominados: apoio da chefia e da organização, recompensa, conforto físico, 

controle/pressão e coesão entre os colegas. 
A ECO é um resultado de um grande estudo empírico que demonstrou sua 

validade, com base na qualidade psicrométrica que mede se realmente o que se 

propõe a medir e sua fidedignidade, com base em cálculos para verificação da 

confiabilidade (Siqueira, 2008). Com isso, é necessário que a ECO seja aplicado 

sem qualquer alteração como será apresentado no final deste trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Objetivo e métodos de pesquisas 
O objetivo geral deste trabalho é como a cultura da organização influência no 

clima da empresa Pague Menos Serviços, com base nos modelos de Instrumento 

Brasileiro para Avaliação da Cultura Organizacional – IBACO (Ferreira Et Al, 2002) e 

no de Escala de Clima Organizacional – ECO (Siqueira, 2008). 

 

3.1.1 População e a amostra da pesquisa 

A população desta pesquisa compreende de 70 funcionários da empresa 

Pague Menos Gerenciadora de Serviços S/A, em abril de 2011. Quanto à amostra, 

fixou em um percentual de 50% do total do efetivo. Como amostra foi utilizada 

arbitrariamente, não se pode extrapolar os resultados para a população. Neste 

sentido, foi utilizado o princípio da aleatoriedade simples, que permite que a escolha 

dos participantes seja ao acaso. 

 

3.1.2  Característica da pesquisa 

De acordo com Lakatos (2002, p. 188) um estudo é exploratório-descritivo 

quando tem por objetivo descrever completamente determinados fenômenos, como, 

por exemplo, o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e 

teóricas. Roesch (1999, apud, SÁ ET AL, 2006), o estudo de caso visa explorar 

processos sociais que se manifestam e são construídos nas organizações. 

Com base no conceito, este artigo é classificado como descritivo-

exploratório, que quer dizer que não se pode alterar a realidade. E estudo de caso. 

 

3.1.3 Coleta e a análise de dados 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

de entrevistador. E classificação de perguntas fechadas ou dicotômicas, são aquelas 

que o informante escolhe suas respostas entre duas ou mais opções. (Lakatos, 

2003). 

O enfoque usado foi do método quantitativo que, de acordo com Richardson 

(1985, apud SÁ, 2006) esse método deve ser usado com em pesquisas com maior 

quantidade de entrevistados, pois garante maior precisão de resultados e evita 

distorções nas análises e interpretações. 
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Os dados foram coletados a partir de dois questionários fechado, para 

diagnosticar respectivamente, a cultura e clima da organização estudada neste 

presente trabalho.  

Para avaliação, foi utilizado o modelo reduzido da IBACO para diagnosticar de 

modo mais sucinto a cultura da organização. Esse modelo foi baseado a partir dos 

itens que apresentam as maiores cargas fatorial na versão original, uma versão 

reduzida do IBACO que mantém, ainda sim, as qualidades psicrométricas da versão 

original. A versão reduzida é composta por 30 itens distribuídos igualmente entre 

fatores de valores – profissionalismo cooperativo (itens 14, 17, 19, 21,22), 

profissionalismo competitivo (itens 23, 24 e 25) e satisfação e bem-estar dos 

empregados (itens 03, 06, 10, 12, 18). E três fatores de prática – integração externa 

(itens 02, 04, 07, 08, 15), recompensa e treinamento (itens 05, 11, 16, 26, 28) e 

promoção do relacionamento interpessoal (itens 01, 09, 13, 20, 27). A aplicação da 

ferramenta por ser utilizado tanto em sua forma completa ou versão reduzida e de 

forma individual ou coletiva, mas como na empresa em estudo foi feito a avaliação 

das percepções individuais, a correção da escala é feita mediante cálculo da soma 

dos pontos atribuídos a cada um dos itens que integram o fator e sua divisão pelo 

número de itens que o compõem. Por exemplo, se um informante assinalasse os 

números 3, 1, 2, 5, 4, 1, 3 e 3, respectivamente, aos itens de números 4, 72, 73, 74, 

77, 89, 93 e 94, integrantes do fator 3, ele deve ser atribuído um escore igual a 2,75, 

pois é o resultado da soma de suas resposta dividido por 8, a esse fator, com tal 

resultado constituindo-se em um indicador de sua percepção acerca do grau em que 

a organização em que ele trabalha valoriza o profissionalismo competitivo e 

individualista. 

E como a cultura organizacional consiste em uma característica macro 

organizacional, é necessário em seguida, calcula a média dos escores atribuídos ao 

fator por todos os membros que o avaliaram, de modo a se chegar ao escore obtido 

pela organização como um todo naquele fator.  

Depois de feito essa análise, quanto maior o resultado, maior o grau de valor 

ou prática mensurada pelo fator na organização avaliada. 

 Para analisar o clima foi utilizado o instrumento de Escala de Clima 

Organizacional – ECO,composta por 63 itens e por 5 fatoriais (multifatorial), seus 

resultados devem ser apurados por fator, como por exemplo, para o fator 1, apoio da 

chefia e da organização , somam-se os valores das respostas aos itens 1 ao 21 e 
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dividi-se por 21. Depois somam-se as médias de cada correspondente em cada fator 

e divide-se pelo número de respondentes e assim sucessivamente. Os resultados 

das médias fatoriais deverão ser sempre um número de 1 a 5 que é amplitude da 

escala das respostas.  

Para interpretação, deve considerar que quanto maior for o valor da média 

fatorial, melhor é clima da organização. Além disso, valores maiores que 4 tendem a 

indicar um bom clima e menos que 2,9 a apontar um clima ruim. Porém, isso é o 

inverso no caso do fatorial 4, controle/pressão. Neste caso, quanto maior o 

resultado, pior será o clima organizacional (porque existem muita pressão e controle 

excessivo) isso deve ser considerado em cada fator.  

 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
4.1 Pague Menos Serviços – Estudo de caso 

A organização pesquisada é Pague Menos Gerenciadora de Serviços S/A, 

uma empresa do grupo Pague Menos Empreendimentos, criada em 1996 com a 

finalidade de ter como principal serviço o recebimento de contas. Atualmente a 

empresa possui nove centrais de recebimento de contas espalhadas pela cidade de 

Fortaleza e região metropolitana. Tendo em média de recebimento de mais de 

quinhentas mil contas mensais, ultrapassando em mais de um milhão/mês quando 

somada ao recebimento das farmácias da Pague Menos.  

Apesar da Pague Menos Serviços ser uma empresa do grupo Pague Menos, 

as duas são empresas distintas, com dirigentes diferentes no comendo destas. A 

Pague Menos Empreendimentos é uma organização de maior porte, com uma 

grande quantidade de filiais espalhadas pelo Brasil e com uma expressivo quadro de 

funcionários. Já a Pague Menos Serviços, como já dito antes, só possui nove 

centrais de recebimentos, e tendo setenta pessoas no seu corpo de funcionários. 

4.2 Análise dos resultados da cultura organizacional 

Diante da pesquisa identificaram-se as seguintes avaliações sobre a cultura:                    

Em relação ao profissionalismo cooperativo foi constatado através da pesquisa 

que a cultura é insatisfatória em relação à apreciação, esforço e a dedicação ao 

trabalho que o empregado desenvolve e o profissionalismo é visto como uma grande 

virtude, como mostra as tabelas 1 e 2. E com base na qualidade dos serviços serem 

bem vistos, superação das dificuldades vista como grande valor e empregados 

dedicados com espírito de colaboração foi avaliado como apáticos. A partir dos 
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indicadores aplicados, a média calculada para o profissionalismo competitivo foi 3 

considerado no geral como indiferente. 

Tabela 1 - Profissionalismo cooperativo 
Fonte: Dados de pesquisa 
 O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante apreciadas. 

RESPOSTA ESCALA FREQUENCIA TOTAL 

 

Não se aplica de modo nenhum 1 4 4 
Pouco se aplica 2 10 20 
Aplica-se razoavelmente 3 11 33 
Aplica-se bastante 4 6 24 
Aplica-se totalmente 5 4 20 
Total  35 2,9 

	  

Tabela 2 - Profissionalismo cooperativo 
Fonte: Dados de pesquisa 
O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande virtude. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo 
nenhum 

1 6 6 

Pouco se aplica 2 10 20 
Aplica-se razoavelmente 3 9 27 
Aplica-se bastante 4 6 24 
Aplica-se totalmente 5 4 20 
Total   35 2,8 

	  

Com base no profissionalismo competitivo, notou-se que a cultura é 

indiferente em relação à ampla liberdade de acesso que os empregado tem a 

diretoria (tabela 3). E demonstrando-se insatisfatório nas questões sobre bons 

empregados receberem benefícios, para a ocupação de cargos gerenciais 

criatividade é fundamental, possibilidade de crescimento como forma de garantia de 

emprego e competição acirrada entre funcionários. Foi chegada a média do 

profissionalismo competitivo em 3,  considerado como uma cultura razoável. 

 
Tabela 3 - Profissionalismo competitivo 
Fonte: Dados de pesquisa 
Os empregados têm ampla liberdade de acesso aos diretores. 
RESPOSTAS  ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo nenhum 1 2 2 
Pouco se aplica 2 7 14 
Aplica-se razoavelmente 3 10 30 
Aplica-se bastante 4 5 20 
Aplica-se totalmente 5 11 55 
Total  35 3,5 
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De acordo com as variáveis sobre as necessidades pessoais e o bem-estar 

como fator de preocupação e no investimento profissional dos funcionários a cultura 

foi avaliada como indiferente (tabelas 4 e 5).  Vale salientar que são insatisfatórios a 

cultura de treinamento, programas de satisfação e eventos sociais. 

Tabela 4 - Satisfação e bem-estar 
Dados: Fonte de pesquisa 
Os empregados recebem treinamentos para poderem desenvolver sua criatividade. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo nenhum 1 9 9 
Pouco se aplica 2 17 34 
Aplica-se razoavelmente 3 4 12 
Aplica-se bastante 4 2 8 
Aplica-se totalmente 5 3 15 
Total   35 2 

 

Tabela 5 - Satisfação e bem-estar 
Dados: Fonte de pesquisa 
Programas para aumentar a satisfação dos empregados são regularmente desenvolvidos. 
RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo nenhum 1 17 17 
Pouco se aplica 2 9 18 
Aplica-se razoavelmente 3 2 6 
Aplica-se bastante 4 7 28 
Total   35 2 

 

Com referência a integração externa, percebeu-se a cultura é apática ao 

acompanhamento e o atendimento as necessidades dos clientes como hábitos 

constantes (tabela 6). E com relação os indicadores sobre metas mais importante 

atender as necessidades dos clientes, excelência de produtos e serviços, relações 

amigáveis e inovações para atender o mercado, foram classificadas como 

satisfatórias. 

 
Tabela 6 - Integração externa 
Fonte: Dados de pesquisa 
O acompanhamento e atendimento das necessidades dos clientes são feito constantemente. 

  RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo nenhum 1 2 2 
Pouco se aplica 2 6 12 
Aplica-se razoavelmente 3 13 39 
Aplica-se bastante 4 13 52 
Aplica-se totalmente 5 1 5 
Total   35 3 
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A cultura da empresa foi classificada como ruim em todas as variáveis de 

recompensa e treinamento, como: na inovação os empregados são premiados; 

recompensas pelo bom desempenho que se destacam dos demais são premiados; 

distribuição de brindes para os empregados em eventos sociais; introdução das 

inovações como programa de qualidade e existência de premiação quando 

alcançam metas pré-estabelecidas.  

Em relação à promoção do relacionamento, a cultura foi satisfatória na 

prática de comemoração dos aniversários dos empregados, como mostra a tabela 7. 

E as variáveis sobre acesso aos diretores, chefes paternais com os funcionários, 

cordialidade e sentimento amigável com a alta administração e relacionamento 

familiar entre funcionários foram considerados como indiferentes a esta cultura.  

Tabela 7 - Promoção do relacionamento 
Fontes: Dados de pesquisa 
É prática comum a comemoração dos aniversários pelos empregados. 
  ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Não se aplica de modo nenhum 1 2 2 
Pouco se aplica 2 2 4 
Aplica-se razoavelmente 3 5 15 
Aplica-se bastante 4 9 36 
Aplica-se totalmente 5 17 85 
Total   35 4 

 

4.3 Análise dos resultados sobre o clima organizacional 

Diante da pesquisa identificaram-se as seguintes avaliações sobre o clima: 

Em relação ao apoio da chefia da organização constatou-se que o clima é 

insatisfatório em relação às inovações feitas pelos os funcionários no trabalho e na 

participação das mudanças (tabela 8 e 9). Em contra partida, avaliaram como 

satisfeitos nas variáveis sobre a orientação do chefe na execução de suas tarefas; o 

auxílio da chefia com os problemas dos empregados e o respeito do chefe pelos 

funcionários (tabelas 10,11, 12). E classificam como indiferente os indicadores de 

decisões que envolvem o setor, conflitos são resolvidos pelo próprio grupo, tarefas 

mais difíceis são acompanhadas pelo chefe, elogio quando um funcionário faz um 

bom trabalho, mudanças são acompanhadas pela chefia e informada aos 

empregados, esclarecimento de dúvidas, realização de planejamentos das tarefas, 

contar com o chefe, planejamento de mudanças, idéias melhoram desempenho, 

valorização da opinião dos funcionários, apoio a produtividade, ajuda ao funcionário 
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quando necessário, novos métodos de realizar tarefas e diálogo na solução dos 

problemas organizacionais. 

Na visão dos empregados, apoio da chefia teve média 3 avaliando o clima 

como indiferente.  

 

Tabela 8 - Apoio da chefia da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
As inovações feitas pelos funcionários no seu trabalho são aceitas pela empresa. 

 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 4 4 
Discordo 2 7 14 
Nem concordo e nem discordo 3 18 54 
Concordo 4 5 20 
Concordo totalmente 5 1 5 
Total   35 2,8 

 

Tabela 9 - Apoio da chefia da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
 Nesta empresa, os funcionários têm participação nas mudanças. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 6 6 
Discordo 2 10 20 
Nem concordo e nem discordo 3 12 36 
Concordo 4 7 28 
Total   35 2,6 
 
 
Tabela 10 - Apoio da chefia da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O funcionário recebe orientação do supervisor (ou chefe) para executar suas tarefas. 

 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Nem concordo e nem discordo 3 8 24 
Concordo 4 18 72 
Concordo totalmente 5 9 45 
Total  35 4,0 

	  
	  

 
Tabela 11 - Apoio da chefia da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas. 

 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 1 1 
Discordo 2 1 2 
Nem concordo e nem discordo 3 6 18 
Concordo 4 16 64 
Concordo totalmente 5 11 55 
Total   35 4,0 
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Tabela 12 - Apoio da chefia da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O chefe tem respeito pelos funcionários. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCA TOTAL 
Discordo 2 2 4 
Nem concordo e nem discordo 3 4 12 
Concordo 4 17 68 
Concordo totalmente 5 12 60 
Total   35 4,1 

 

De acordo com as recompensas da organização, percebeu-se através das 

pesquisas que o clima foi classificado como insatisfatório com base nas 

recompensas dentro das expectativas dos empregados, premiação quando realizado 

um trabalho bem feito, a remuneração depende da qualidade de suas tarefas, 

produtividade como influência no salário e a qualidade do trabalho interfere no 

salário (tabelas 13, 14, 15, 16 e 17). E avaliaram como indiferentes fatores sobre 

satisfação na realização das tarefas, valorização dos funcionários, bom desempenho  

são recompensados, o que ganham dependem do que fazem, quando são 

premiados sabem o motivo, preocupação com a saúde, valorização de esforços e 

como forma de recompensa é considerado o que produz. Deste modo, a média geral 

das recompensas da organização foi de 2,7, possuindo um clima ruim. 

 

Tabela 13 - Recompensas da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
As recompensas que o funcionário recebe estão dentro das suas 
expectativas. 
RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 9 9 
Discordo 2 9 18 
Nem concordo e 
nem discordo 3 11 33 

Concordo 4 6 24 
Total        35            2 

 

Tabela 14 - Recompensa da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O trabalho bem feito é recompensado. 

RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo 
Totalmente 1 8 8 

Discordo 2 8 16 
Nem concordo e 
nem discordo 3 14 42 

Concordo 4 5 20 
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Total  35 2 
 

Tabela 15 - Recompensas da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O salário dos funcionários depende da qualidade de suas tarefas. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 11 11 
Discordo 2 12 24 
Nem concordo e nem discordo 3 7 21 
Concordo 4 1 4 
Concordo totalmente 5 4 20 
Total 

 35 2 
 

Tabela 16 - Recompensa da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
A produtividade do empregado tem influencia no seu salário. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 10 10 
Discordo 2 11 22 
Nem concordo e nem discordo 3 8 24 
Concordo 4 5 20 
Concordo totalmente 5 1 5 
Total  35 2 
 

 

 

Tabela 17 - Recompensas da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
A qualidade do trabalho tem influência no salário do empregado. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 8 8 
Discordo 2 12 24 
Nem concordo e nem discordo 3 7 21 
Concordo 4 7 28 
Concordo totalmente 5 1 5 
Total 

                   35     2 
 

Com base no pressuposto do conforto físico, foi verificada através da 

pesquisa que o clima é satisfatório em relação aos equipamentos necessários para 

os empregados desempenharem suas atividades, espaço de trabalho suficiente, 

local arejado, iluminação adequada, preocupação com a segurança do trabalho e 

limpeza no setor. Como mostram as tabelas (18, 19, 20, 21, 22, 23) Apesar da boa 

avaliação destas variáveis, nos indicadores sobre ambiente de trabalho adequado 

para o empregado, movimentação para deficiente físico, ambiente agradável, 

equipamentos que previnem perigo, equipamentos de trabalho que garantem e 
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previnem danos a saúde e ambiente facilitador do desempenho das tarefas foram 

considerados como indiferente.   

Tabela 18– Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Os funcionários desta empresa têm equipamentos necessários para realizar suas tarefas. 

 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 2 2 
Discordo 2 3 6 
Nem concordo e nem discordo 3 5 15 
Concordo 4 20 80 
Concordo totalmente 5 5 25 
Total                               35                            4 
 

Tabela 19 – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O espaço físico no setor de trabalho é suficiente. 

 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo 2 7 14 
Nem concordo e nem discordo 3 4 12 
Concordo 4 18 72 
Concordo totalmente 5 6 30 
Total         35         4 

	  

	  

	  

Tabela 20  – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Nesta empresa, o local de trabalho é arejado. 
  ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 3 3 
Discordo 2 2 4 
Nem concordo e nem discordo 3 4 12 
Concordo 4 18 72 
Concordo totalmente 5 8 40 
Total                      35                    4 
 

Tabela 21  – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo 2 2 4 
Nem concordo e nem discordo 3 3 9 
Concordo 4 22 88 
Concordo totalmente 5 8 40 
Total                  35              4 
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Tabela 22 – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Esta empresa demonstra preocupação com a segurança no trabalho. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 1 1 
Discordo 2 1 2 
Nem concordo e nem discordo 3 13 39 
Concordo 4 13 52 
Concordo totalmente 5 7 35 
Total                   35                 4 
 

Tabela 23 – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
O setor de trabalho é limpo. 
 RESPOSTAS ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo 2 6 12 
Nem concordo e nem discordo 3 1 3 
Concordo 4 17 68 
Concordo totalmente 5 11 55 
Total             35           4 
 

Em relação ao controle/pressão organizacional, averiguou-se através da 

analise dos dados que o clima é satisfatório com base nas variáveis da existência de 

um controle exagerado sobre os funcionários e que à pressão o tempo todo pelo 

chefe (tabela 24 e 25). Apesar destas variáveis se classificarem como boa, foi 

percebido um clima indiferente nos itens sobre controle total na empresa, prazos 

previstos na realização de tarefas, freqüência e horários controlados com rigidez e 

punição baseada nas regras da organização.  

Tabela 24 – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Que, existe controle exagerado sobre os funcionários. 
    ESCALA FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 3 3 

Discordo 2 18 36 
Nem concordo e nem discordo 3 8 24 
Concordo 4 6 24 
Total             35            2 
 

Tabela 25 – Conforto físico da organização 
Fonte: Dados de pesquisa 
Aqui, o chefe pressiona o tempo todo. 
         ESCALA      FREQUENCIA TOTAL 
Discordo Totalmente 1 6 6 
Discordo 2 15 30 
Nem concordo e nem discordo 3 7 21 
Concordo 4 7 28 
Total                         35      2 
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De acordo com coesão entre colegas, a pesquisa mostra uma unanimidade 

na resposta dos informantes, classificando como bom o clima em relação à amizade 

das pessoas que fazem o setor, um erro é ajudado pelos colegas, um novo membro 

é auxiliado pelos mais antigos, existência de cooperação entre os colegas, recepção 

boa de um novo colega, integração entre toda a equipe e com a afinidade, os 

funcionários se sentem a vontade para relatar problemas com alguns companheiros 

de trabalho. Deste modo, a média da coesão entre colegas foi de 4, confirmando o 

bom clima organizacional 

5 CONCLUSÃO 

Procurou-se investigar tanto a cultura quanto o clima da organização Pague 

Menos Serviços, com base nas ferramentas do Instituto Brasileiro de Avaliação e 

Cultura Organizacional – IBACO (Ferreira et al. 2002,apud, SIQUEIRA, 2005) e o 

modelo de Escala de Clima Organizacional – ECO (Siqueira, 2008). Ainda buscou-

se estudar a influência da cultura no clima da organização.  

Conforme a análise dos dados pode-se concluir em relação à cultura 

organizacional que existem valores de profissionalismo cooperativo, que são 

relacionados à valorização dos empregados que desempenham suas tarefas com 

eficácia e competência, implantando o espírito de colaboração, comprometimento, 

habilidade, dedicação, e profissionalismo, enfim, fatores que incentivem aos 

membros a alcançarem as metas comuns da organização. 

Tais questões estão sendo inadequadamente compartilhada com os 

membros, já que foi percebido um sentimento de indiferença a esses aspectos junto 

aos empregados.   

Pontos com profissionalismo competitivos, que consistem na valorização da 

competência, de forma como são desempenhadas as atividades individuais na 

execução de tarefas para alcançarem os objetivos desejados e que atitudes são 

tomadas para obtenção de tais. Foi percebido neste aspecto é que empresa está 

pouco enquadrada, sendo até avaliada também como razoável a estes valores.  

Questões como satisfação e bem-estar dos empregados, que envolve fatores 

de motivação, ou seja, humanização do local de trabalho, tornando-o agradável e 
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prazeroso. Nota-se que existe uma concordância na avaliação dos empregados no 

sentimento de carência desses fatores para que haja uma harmonia organizacional. 

Práticas de integração externa, voltados para o planejamento estratégico, a 

partida das tomada de decisões e atendimento ao cliente externo, sendo o ponto de 

partida o alto escalão da empresa. O que é sentido é que a Pague Menos Serviços 

está no caminho certo na adoção de tais práticas, procurando se adequar aos novos 

consumidores, que são mais exigentes e flexíveis. Tendo que no momento dar uma 

atenção melhor ao pós venda dos seus clientes, como acompanhar e atender as 

necessidades destes.  

Em relação às práticas de recompensas e treinamento, que são vinculados 

aos clientes internos e sistemas de recompensa e treinamentos aplicados na 

empresa. Neste aspecto, a empresa está deixando muito a desejar.  Sente-se uma 

desmotivação entre todos pesquisados, considerando insatisfatórios tais práticas, 

levando a altos índices de rotatividade.  

E as práticas de promoção do relacionamento interpessoal, que consiste na 

promoção das relações interpessoais e satisfação dos empregados, gerando a 

harmonia interna. Os pesquisados consideram indiferentes estas práticas, sendo 

satisfeitos somente em relação às comemorações dos aniversariantes. 

Neste sentido, uma organização que tem padrões culturais bem semeadas e 

bem compartilhadas entre os seus membros ganha no fortalecimento da cultura, 

pois uma cultura forte é aquela que os valores essenciais são intensamente 

atacados e amplamente compartilhados (Robbins, 2002).  

E que a cultura compreende os comportamentos que os empregados da 

organização concordam em adotar por que julgam corretos, bem como seus usos e 

costumes (Maximiano, 1995, apud SÁ, 2006).   

Nota-se que a cultura da Pague Menos Serviços, com base nas práticas e 

valores aplicados não se enquadram no novo paradigma de gestão do 

conhecimento, pois acarretam distorções nos seus desejos comuns, e afetam os 

membros que a compõem, já que estes não se identificam e não aceitam a cultura 

adotada. 

No que diz respeito ao clima organizacional, podemos dizer que em relação 

ao apoio da chefia, que se trata do suporte afetivo, estrutural e operacional fornecido 

aos empregados no desempenho diário de suas atividades no trabalho, os 

respondentes afirmam um clima de indiferença, pois todas as tomadas de decisões, 
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como mudanças organizacionais são impostas pela diretoria, sendo apenas 

repassadas aos subordinados e supervisionadas pelo chefe direto do setor. 

 Sistema de recompensas, que consiste em diversas formas de premiação 

pela empresa baseado na qualidade, produtividade, esforço e desempenho do 

empregado, também foi classificado como um clima apático. Isso gera no 

empregado desmotivação, pois não vêem necessidade de trabalhar baseados na 

eficácia e na qualidade do desenvolvimento de suas atividades. Alimentam apenas o 

sentimento de trabalhar cumprindo os seus deveres de empregados. 

Conforto físico, que se trata do ambiente, segurança e conforto proporcionado 

pela empresa aos empregados, foi classificado o clima como indiferente, apesar de 

uma boa parte dos pesquisados classificarem também como bom clima. Neste 

aspecto a empresa sempre busca apropriar a melhor maneira do ambiente de 

trabalho, como cadeiras confortáveis, equipamentos mais modernos e tendo sempre 

material disponível para desenvolver sua atividade adequadamente.  

O controle/pressão que se refere ao controle e a pressão exercida pela 

empresa e pelos supervisores sobre o comportamento e desempenho dos 

empregados, neste âmbito, a empresa foi avaliada um com bom clima, pois a 

questão de controle de freqüência e horários são todas tomadas com o chefe direto, 

podendo ser compensado da melhor maneira, tanto para o chefe quando para o 

empregado. E não existe pressão exacerbada na execução do trabalho, procura-se 

acompanhar apenas o desenvolvimento adequado da sua função. Todos os 

funcionários, têm horário para entrar e para sair, caso em dia de grandes 

movimentos de pagamento e precisem trabalhar um pouco a mais,  ficam no banco 

de horas, tirando a sua folga no mesmo mês que trabalhou a mais. 

Com relação à coesão dos colegas, que se trata da união, vínculos e 

colaboração entre os colegas de trabalho, o clima também foi classificado como 

satisfatório na organização, indicando um clima de companheirismo no ambiente de 

trabalho. 

Pode-se perceber que na Pague Menos Serviços ainda não foi estabelecida 

uma cultura forte, já que o principal fator que mostra esta realidade é alta 

rotatividade da empresa. A organização que tem a cultura fortalecida implanta o 

sentimento em seus membros de seguirem os desejos da organização e juntos 

trabalham para o bem comum da empresa. Com isso, a Pague Menos deveria 

procurar ter uma cultura que estimulasse as  recompensas, satisfação e bem-estar. 
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Além de melhorar o compartilhamento da cultura, estaria paralelamente fortalecendo 

o seu clima, pois estará satisfazendo as aspirações de seus membros e, ao mesmo 

tempo, orientando esse comportamento motivado na direção de seus objetivos. 

Este estudo demonstrou que a empresa não dá atenção ao sentimento de 

seus membros. Através de pesquisas sobre cultura e clima organização, pois é a 

partir deles que o ambiente poderá ser moldado aos interesses de quem faz a 

organização e a exigências do meio externo. 

Para se enquadrar no novo paradigma de gestão, onde o indivíduo é o foco, 

por fazer a diferenças nas atividades laborais, desenvolvendo, por conseguinte, 

produtos e serviços diferenciais sustentáveis diante da concorrência, pois eles são 

capazes de formar a empresa inteligente e criativa. 
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Caro colaborador, 

Você encontrará, nas páginas seguintes, uma serie de afirmativas relacionadas às 
diferentes práticas e procedimentos que são comumente adotados no dia-a-dia das 
empresas. Assinale o grau em que cada uma delas caracteriza sua empresa, em uma 
escala de 1 a 5, conforme mostrado abaixo: 

1 
Não se aplica 

de modo 
nenhum 

2 
Pouco se 

aplica 

3 
Aplica-se 

razoavelmente 

4 
Aplica-se 
bastante 

5 
Aplica-se 

totalmente 

 

Sua resposta deve refletir o que de fato acontece na empresa e não a sua opinião ou grau 
de satisfação com o que ocorre. Responda por favor, a todas as afirmativas, não deixando 
nenhuma em branco. 

2. Os empregados tem ampla liberdade de acesso aos diretores.  
10. O atendimento às necessidades dos clientes é uma das metas 
mais importantes. 

 

16. As necessidades pessoais e o bem-estar dos funcionários 
constituem uma preocupação constante da empresa. 

 

19. Persegue-se a excelência de produtos e serviços como forma de 
satisfazer seus clientes 

 

20. Os empregados que apresentam idéias inovadoras costumam ser 
premiados. 

 

21. Investe-se no crescimento profissional dos empregados.  
22. O acompanhamento e atendimento das necessidades dos clientes 
são feito constantemente. 

 

28. Mantêm-se relações amigáveis com os clientes.  
33. Os chefes imediatos são como pais para os empregados.  
34. Os empregados recebem treinamentos para poderem desenvolver 
sua criatividade. 

 

36. Os empregados são premiados quando apresentam um 
desempenho que se destaca dos demais. 

 

41. Programas para aumentar a satisfação dos empregados são 
regularmente desenvolvidos. 

 

43. É prática comum a comemoração dos aniversários pelos 
empregados. 

 

48. A preocupação do empregado com a qualidade do seu serviço é 
bem vista. 

 

53. As inovações são em geral introduzidas para atender às 
necessidades do mercado. 

 

 54. Eventos sociais como a distribuição de brindes são comumente 
realizados para os empregados. 

 

56. O esforço e a dedicação ao trabalho são qualidades bastante 
apreciadas. 

 

58. Programas destinados a melhorar o bem-estar dos empregados 
são implementados e destinados. 

 

61. O profissionalismo dos empregados é visto como uma grande 
virtude. 

 

 64. As relações entre empregados e membros do alto escalão são 
cordiais e amigáveis. 
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65. A preocupação em superar as dificuldades do dia-a-dia é vista 
como de grande valor. 

 

68. Os empregados que demonstram dedicação e espírito de 
colaboração são os melhores modelos a serem seguidos. 

 

73.  Somente os bons empregados recebem benefícios que lhes 
garantem um melhor bem-estar. 

 

74. A criatividade é um dos requisitos básicos para a ocupação de 
cargos gerenciais. 

 

77. O crescimento profissional é considerado indispensável à 
permanência do empregado na casa. 

 

79. As inovações costumam ser introduzidas através de programas de 
qualidade. 

 

80. Os empregados se relacionam como se fossem uma grande 
família. 

 

85. Os empregados costumam ser premiados quando alcançam metas 
pré-estabelecidas. 

 

89. A competição é valorizada, mesmo que de forma não sadia, por 
que o objetivo maior da empresa é produtividade e o lucro. 

 

94. A competição é vista como indispensável à obtenção de bons 
resultados. 
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Caro colaborador,  

Neste questionário você vai encontrar uma série de frases que descrevem 

características das empresas e que foram levantadas em diferentes organizações de 

trabalho. Por favor, avalie o quanto estas características descrevem a empresa onde 

trabalha. O importante é que você dê sua opinião sobre as características da sua empresa 

COMO UM TODO. 

Para responder, leia as características descritas nas frases e anote junto a cada 

frase o número que melhor apresenta a sua opinião, de acordo com a seguinte escala: 

 

1 

Discordo 

Totalmente 

2 

Discordo 

3 

Nem concordo 

e nem discordo 

4 

Concordo 

5 

Concordo 

totalmente 

 

01. Meu setor é informado das decisões que o envolvem  

02. Os conflitos que acontecem no meu trabalho são resolvidos 

pelo próprio grupo. 

 

03. O funcionário recebe orientação do supervisor( ou chefe) para 

executar suas tarefas. 

 

04. As tarefas que demoram mais a serem realizadas são 

orientadas até o fim pelo chefe. 

 

05. Aqui, o chefe ajuda os funcionários com problemas.  

06. O chefe elogia quando o funcionário faz um bom trabalho.  

07. As mudanças são acompanhadas pelos supervisores (ou 

chefes) 

 

08. As mudanças nesta empresa são informadas aos funcionários.  

09.  Nesta empresa, as dúvidas são esclarecidas.  

10. Aqui, existe planejamento das tarefas.  

11. O funcionário pode contar com o próprio chefe.  

12. As mudanças nesta empresa são planejadas.  

13. As inovações feitas pelos funcionários no seu trabalho são 

aceitas pela empresa. 

 

14. Aqui, novas idéias melhoram o desempenho do funcionário.  

15.  O chefe valoriza a opinião do funcionário.  

16. Nesta empresa, os funcionários têm participação nas 

mudanças. 

 

17.  O chefe tem respeito pelos funcionários.  
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18.  O chefe colabora com a produtividade dos funcionários  

19.  Nesta empresa, o chefe ajuda o funcionário quando ele 

precisa. 

 

20.  A empresa aceita novas formas de o funcionário realizar suas 

tarefas. 

 

21. O diálogo é utilizado para resolver os problemas da empresa.  

22. Os funcionários realizam suas tarefas com satisfação.  

23. Aqui, o chefe valoriza seus funcionários.  

24. Quando os funcionários conseguem desempenhar bem o seu 

trabalho, eles são recompensados. 

 

25. O que os funcionários ganham dependem do que eles fazem.  

26. Nesta empresa, o funcionário sabe por que está sendo 

recompensado. 

 

27. Esta empresa se preocupa com a saúde de seus funcionários.  

28. Esta empresa valoriza o esforço dos funcionários.  

29. As recompensas que o funcionário recebe estão dentro das 

suas expectativas. 

 

30. O trabalho bem feito é recompensado.  

31. O salário dos funcionários depende da qualidade de suas 

tarefas. 

 

32. A produtividade do empregado tem influencia no seu salário.  

33. A qualidade do trabalho tem influência no salário do 

empregado. 

 

34. Para premiar o funcionário, esta empresa considera a qualidade 

do que ela produz. 

 

35. Os funcionários desta empresa têm equipamentos necessários 

para realizar suas tarefas. 

 

36. O ambiente de trabalho atende às necessidades físicas do 

trabalhador. 

 

37. Nesta empresa, o deficiente físico pode se movimentar com 

facilidade. 

 

38. O espaço físico no setor de trabalho é suficiente.  

39. O ambiente físico de trabalho é agradável.  

40. Nesta empresa, o local de trabalho é arejado.  

41. Nesta empresa, existem equipamentos que previnem o perigo 

do trabalho. 

 

42. Existe iluminação adequada no ambiente de trabalho.  
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43. Esta empresa demonstra preocupação com a segurança no 

trabalho. 

 

44. O setor de trabalho é limpo.  

45. Os equipamentos de trabalho são adequados para garantir a 

saúde do empregado no trabalho. 

 

46. Nesta empresa, a postura física dos empregados é adequada 

para evitar danos à saúde. 

 

47. O ambiente de trabalho facilita o desempenho das tarefas.  

48. Que, existe controle exagerado sobre os funcionários.  

49. Nesta empresa, tudo é controlado.  

50. Esta empresa exige que as tarefas sejam feitas dentro do prazo 

previsto. 

 

51. A freqüência dos funcionários é controlada com rigor, por esta 

empresa. 

 

52. Aqui, o chefe usa as regras da empresa para punir o 

funcionário. 

 

53. Os horários dos funcionários são cobrados com rigor.  

54. Aqui, o chefe pressiona o tempo todo.  

55. Nesta empresa, nada é feita sem a autorização do chefe.  

56. Nesta empresa existe uma fiscalização permanente do chefe.  

57. As relações entre as pessoas deste setor são de amizade.  

58. O funcionário que comete um erro é ajudado pelos colegas.  

59. Aqui, os colegas auxiliam um novo funcionário em suas  

dificuldades. 

 

60. Aqui nesta empresa, existe cooperação entre os colegas.  

61. Nesta empresa, os funcionários recebem bem um novo colega.  

62. Existe integração entre colegas e funcionários nesta empresa.  

63. Os funcionários se sentem a vontade para contar com seus 

problemas pessoais para alguns colegas. 

 

	  


