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O Clima Organizacional e seu impacto 

sobre a qualidade no trabalho.  

INTRODUÇÃO 

Para qualquer empresa é importante um bom clima organizacional, e um alto grau de motivação e satisfação 

para obtenção de resultados. Na atualidade do mundo competitivo no qual vivemos o foco das empresas esta 

em manter seus clientes, deixando de lado o principal fator de seu sucesso, os colaboradores. Sendo que, é 

necessário garantir um saudável e equilibrado ambiente de trabalho para melhor empenho nas atividades, mas 

muitas organizações ainda não se deram conta disso. 

 

INFLUÊNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL NAS  

              EMPRESAS E NAS PESSOAS 

CONCLUSÃO 

O clima organizacional refere-se a qualidade no 

ambiente de trabalho, aos quais as pessoas estão 

sujeitas, influenciando no seu comportamento e 

estando ligado a fatores de motivação. 

“Quando se consegue criar um clima organizacional 

que propicie a satisfação das necessidades de seus 

participantes e que canalize seus comportamentos 

motivados para a realização dos objetivos da 

organização, simultaneamente, tem-se um clima 

propicio ao aumento da eficácia da mesma.” 

(KANAANE 1999 p 40) 

 O clima é bom quando atende as expectativas dos 

funcionários, que esperam trabalhar em um 

ambiente agradável, tendo boas relações com o 

próximo, sendo prazeroso exercer seu trabalho, e 

ruim quando não atender essas expectativas se 

tornando um ambiente pesado, com pressões 

psicológicas e insatisfação. Por isso, é de suma 

importância que as empresas não voltem seu olhar 

somente para os clientes, mas é necessário ter um 

enfoque maior na valorização de quem realmente 

move a organização.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Avaliação do clima organizacional.   
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Embora o clima organizacional muitas vezes 

imperceptível, os gestores de RH devem estar atentos 

ao dia a dia de trabalho, para dar voz e vez aos 

funcionários que passam grande parte de sua vida 

dentro do local de trabalho, uma pesquisa de clima é 

uma importante estratégia para identificar problemas e 

assim proporcionar melhorias. 

 

 

 


