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RESUMO

ESPiNDOLA, Elita Maria. Impactos da expectativa de mudança organizacional
no clima organizacional: um estudo na Diretoria de Finanças e Controle do BESC.
2006. 65f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Ciências da Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

Este trabalho tem o objetivo de realizar um estudo no BESC buscando identificar de
que forma a expectativa de mudança pode impactar no clima organizacional. e
recomendar ações corretivas nos pontos identificados críticos. Justifica-se tal
pesquisa por tratar de um tema importante para o sucesso da organização e para a
formação acadêmica, por ser viável sua realização e por se tratar de um tema em
que seus resultados comumente causam surpresas. A pesquisa em sua fase inicial
foi de cunho exploratório, posteriormente descritivo e causal. Foi uma pesquisa
quantitativa e qualitativa, ocasional e ex-post-facto. 0 instrumento utilizado foi o
questionário autopreenchivel. A população foi composta pela Diretoria de Finanças e
Controle do BESC e a amostra do tipo censitária. Foi feita validação do instrumento
que resultou na alteração de três questões. O cenário de mudança do BESC decorre
de sua provável privatização. A maioria acredita que na privatização e que ela sera
ruim, sendo a comunicação de seu processo é falho. A satisfação geral é de 80%,
tendo contribuído positivamente para este indice as variáveis: qualidade de vida e
saúde, benefícios, relacionamento interpessoal, satisfação geral e estilo de chefia; e
negativamente as variáveis: comunicação, salários e expectativa. Os fatores
qualidade e responsabilidade no trabalho foram bem avaliados, interesse foi baixo e
o comprometimento duvidoso. Foram apontados como razões de trabalho no BESC
os beneficias, estabilidade, ambiente de trabalho e trabalho que realiza. Os fatores
de insatisfação apontados forma: salários, instabilidade e falta de reconhecimento e
oportunidades. Este estudo possibilitou o alcance de seus objetivos, tendo sido sua
realização de grande valia para o aprimoramento acadêmico.

Palavras-chave: Mudança, Clima Organizacional, Impacto.
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1 INTRODUÇÃO

Transformações no meio organizacional vêm alterando o modo de gestão das
relações entre organização

e

colaboradores. As pessoas estão mais

profissionalizadas e preparadas para o mercado e em contrapartida também estão
exigindo mais retorno das organizações.
A forma como as pessoas percebem a organização e os fatores que a
compõem reflete no clima da organização e na qualidade do trabalho. A gestão do
clima organizacional é um fator importante na administração de Recursos Humanos.
A pesquisa de clima é uma ferramenta de gestão que expõe pontos fortes e
fracos do ambiente interino pertinentes a area humana. Com isto, a organização
pode realizar ações com o intuito de sanar ou amenizar pontos de insatisfação.
Quando a organização passa por momentos difíceis ou de grandes
mudanças, a pesquisa de clima pode expor como os funcionários estão sentindo
estes fatores. A pesquisa também serve como fonte de informações para realização
de mudanças estratégicas.

O BESC nos últimos anos vem sofrendo constantes mudanças em sua
estrutura e direção. Em 1999 o banco foi inserido no Programa Nacional de
Desestatizac;ão do Governo Federal que culminou em sua federalização para
posterior privatização. Entretanto hoje, seu futuro é algo incerto, sua privatização
antes dada como certa, hoje não é algo incisivo.
Desta forma, considerando tais fatores e a importância do clima interno para o
sucesso das organizações, identificou-se a necessidade de um estudo que venha a
suplantar a seguinte pergunta:
De que forma, a expectativa de mudança no BESC pode influenciar no clima
organizacional dos funcionários na Diretoria de Finanças e Controle?

1.1 Objetivos
Definir os objetivos consiste em determinar aonde se deseja chegar. "A
definição do objetivo da pesquisa deve estar perfeitamente amarrada a solução do
problema de pesquisa e a ele deve estar restrito". (MATTAR, 1999, p. 60).
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1.1.1 Objetivo Geral

Realizar um estudo no BESC buscando identificar de que forma a expectativa

de mudança pode impactar no clima organizacional dos funcionários na Diretoria de
Finanças e Controle.

1.1.2 Objetivos Específicos

a)

descrever o cenário de mudança no BESC;

b)

analisar o clima organizacional dos funcionários na Diretoria de Finanças
e Controle do ElESC;

c)

analisar os possíveis impactos da expectativa de mudança no clima
organizacional;

d)

recomendar ações corretivas nos pontos considerados mais críticos após
a análise dos dados.

1.2

Justificativa

De acordo com Castro (apud MATTAR, 1999), para justificar uma pesquisa é
essencial analisar e avaliar três critérios: importância, viabilidade e originalidade do
tema.
A importância é o valor do trabalho para a ciência, para a sociedade, para as
organizações e para o meio acadêmico.

A importância da presente pesquisa verificou-se em tratar de um tema
determinante para o sucesso da organização e para a formação acadêmica. Analisar
o clima organizacional não é algo fácil de ser realizado. Consiste em uma ferramenta
de gestão altamente eficiente

que indica

pantos críticos que precisam

ser

trabalhados e pontos fortes que podem ser reforçados, com o intuito de proporcionar
um clima harmonioso e, conseqüentemente, mais produtivo para a organização.
O cenário de mudança que cerca o futuro do BESC justificou esta pesquisa
de clima, com o propósito de abordar as possíveis influências da expectativa de
mudança, sob as perspectivas de seus colaboradores.
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Outro critério a ser considerado em uma pesquisa diz respeito à viabilidade.

Tem-se por viabilidade a capacidade de realização do projeto de pesquisa do ponto
de vista econômico, pessoal e capacidade técnica. (CASTRO apud MATTAR, 1999)
A presente pesquisa foi viável por ter sido planejada, executada e realizada
por uma acadêmica que trabalha na organização em estudo. As fontes de dados
foram confiáveis e o tempo para sua execução foi satisfatório.
Concomitantemente à importância e à viabilidade, o critério originalidade é

fundamental para justificar uma pesquisa. Um tema

é original

quando seus

resultados têm o potencial de nos surpreender. (CASTRO apud MATTAR, 1999)
0 critério de originalidade foi satisfeito uma vez que estudos sobre o clima
são providos de curiosidade e expectativa por parte dos entrevistados e da própria
organização. Freqüentemente seus resultados causam surpresas. A originalidade

desta pesquisa foi reforçada considerando não ter sido realizada pesquisa de clima
interno após o processo de federalizaçâo do BESC.

1.3 Estrutura do trabalho

Este trabalho foi dividido em três etapas. A primeira etapa tem o objetivo de
inserir o leitor no tema de trabalho e descrever os procedimentos metodológicos.
Esta etapa foi

composta

pelos tópicos: introdução, fundamentação teórica e

metodologia.
A etapa seguinte consiste no desenvolvimento do trabalho, composta pelos
tópicos: descrição da empresa e análises dos dados.

A última etapa constitui das conclusões da pesquisa e as recomendações
para a organização.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para realização de uma pesquisa é necessário, primeiramente, recorrer a
fontes secundárias de dados, que são coletados com o intuit o de gerar compreensão
sobre o terna abordado. Nesta etapa são comumente realizados levantamentos
bibliográficos, documentais, estatísticos e de pesquisas realizadas,

2.1 Mudança Organizacional

As organizações são

sistemas abertos e, por isso, influenciam e são

influenciadas pelo ambiente em que estão inseridas. Este ambiente, externo a
organização, é composto por elementos que têm ação direta sobre o desempenho

da organização em alcançar seus objetivos. Mudanças nestes elementos podem
determinar a necessidade de se realizar mudanças internas, que visem manter a
organização em equilíbrio com o seu ambiente, garantindo assim, sua sobrevivência

no mercado. Estas mudanças internas são chamadas de mudanças organizacionais.
Para Montana e Charnov (1998), mudança é um processo de transformação
do comportamento de uma organização, é a forma da organização se ajustar ao
meio em que está inserida.
Segundo Certo (2003, p.265) "mudança organizacional é o processo de
modificar a organização existente a fim de melhorar a eficiência da empresa - ou
seja, o nível de alcance de objetivos da empresa". Ou seja, Certo (2003) vê a
mudança além de um meio de sobrevivência no mercado, vê como uma ferramenta

de gestão para alcance de objetivos. Se a organização está com o seu foco
desviado de seus pianos e metas, deve mudar para ajustar-se a estes.
Bateman e Snell (1998) dividem o ambiente organizacional em ambiente
competitivo e macroambiente. 0 ambiente competitivo é composto pelos elementos:

concorrentes, fornecedores e consumidores. Estes elementos se encontram mais
próximos da organização e influenciam diretamente no seu desempenho, em
contrapartida, são mais facilmente influenciáveis.
O macroambiente é composto por elementos que têm influência indireta sobre

a organização. Tais elementos são dificilmente influenciáveis, portanto, a única
ferramenta da organização consiste no monitoramento destes elementos para que
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possa antever suas tendências ou reagir de forma mais ágil à estas. 0
macroambiente

é

composto pelos elementos: internacional, legal

e

politico,

econômico, tecnológico, recursos financeiros, demográfico e social e natural.
Com isto as mudanças no ambiente pode ser reativa ou planejada. Segundo
Stoner e Freeman (1991) mudança reativa é quando a organização reage a
imposições do ambiente. Mudança planejada, também é determinada pelo ambiente,
mas é resultado de um processo deliberado, esta ligada a ameaças e oportunidades
de mercado e não de imposições do mesmo.
Kotter e Schlesinger (apud STONER, 1982, p. 258) defendem as empresas
devem realizar "pequenas mudanças organizacionais pelo menos uma vez por ano e
grandes mudanças de quatro em quatro ou cinco em cinco anos". Estas mudanças
periódicas garantem que a organização ande conforme seu mercado, antevendo
suas mudanças e evitando surpresas.
Entretanto as mudanças não são determinadas apenas por fatores externos.
Crises internas à organização também podem determinar a necessidade de mudar.
Podem ser problemas de ordem humana, como greves e reivindicações, ou de
trabalho, corno acidentes.
Para Montana e Charnov (1998), a mudança deve ser um processo de varies
etapas que se repetem ciclicamente. Este ciclo inicia-se quando alguns fatores dão
origem a identificação de um problema, estes fatores podem ser internos ou
externos. Em seguida são desenvolvidas alternativas que solucionem o problema em
questão. As alternativas são analisadas, considerando as limitações da organização,
e a mais apropriada é selecionada e implementada. Os resultados são avaliados e
geram informações de base para mudanças futuras.
Lewin (apud STONER; FREEMAN, 1991) desenvolveu um modelo de três
etapas para o processo de mudança. A primeira etapa implica em "descongelar" o
padrão de comportamento, ou seja, tornar obvia a necessidade da mudança a ponto
de todos aceitarem sua realização. O segundo passo consiste em mudar, nesta
etapa o agente de mudanças exerce papel fundamental, como lider guiando o
processo. A última etapa implica em "recongelar", transformar em regra

o novo

padrão organizacional, através de mecanismos de reforço e apoio.
Certo (2003) não define um processo estruturado de mudança, apenas
destaca alguns fatores que devem ser considerados para que sua implantação
obtenha êxito. São eles: o agente de mudança, determinar o que deve ser mudado,
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o tipo de mudança a fazer, indivíduos afetados pela mudança e a avaliação da
mudança.

O agente de mudança, segundo Stoner (1982), é o responsável pela
administração do processo de mudança. Pode ser alguém designado internamente

ou alguém de fora, corno um consultor externo.
Segundo Certo (2003), a eficiência de uma empresa depende das atividades
inseridas em três fatores: humanos (atitudes, liderança e comunicação), estruturais
(controles, políticas e procedimentos) e tecnológicos (equipamentos e processos).

Para alcançar êxito, a organização deve buscar harmonizar estes três fatores, ou
seja, as pessoas adequadas, a tecnologia apropriada e estrutura eficiente. Se algum
destes fatores estiver em desacordo, deve-se avaliar a necessidade de mudança.
Ao determinar o que deve ser mudado, determina-se também o tipo de
mudança, humana, estrutural ou tecnológica. É importante salientar que podem ser
necessárias mudanças em mais de um fator, o que resulta diretamente em mais de

um tipo de mudança, ou até mesmo, uma mudança generalizada.
A mudança tecnológica

consiste em alterar equipamentos, processos,

técnicas de pesquisa e de produção. Mudanças nessa area geralmente resultam
também em mudanças, ainda que pequenas, na estrutura e na area humana.
(STONER; FREEMAN, 1991)
Algumas estruturas rígidas dificultam a comunicação, centralizam o poder e
causam insatisfação. A mudança estrutural tem o objetivo de solucionar estas
imperfeições e aumentar a eficiência. (CERTO, 2003)
A mudança humana, busca a eficiência através de

alterações

das

características dos funcionários. Segundo Certo (2003, p. 272), "o foco desse tipo de
mudança são fatores como as atitudes dos empregados e a capacidade de
liderança".
Avaliar corretamente o que deve ser mudado pode ser perda de tempo se as
pessoas na organização não estiverem engajadas neste processo. A resistência a
mudança é muito comum, consistindo em uma força ativa nos indivíduos dentro da
organização que minimizam ou limitam a quantidade de mudança que ocorrerá. Com

isso, atentar para medidas que reduzam esta resistência, é fator condicionante de
sucesso. (MONTANA, CHARNOV, 1998)
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O último fator a ser considerado na implantação da mudança, consiste em
sua análise. Para Montana e Charnov (1998, P. 315), avaliar consiste em responder
duas perguntas básicas:
a) conseguiu-se alcançar os objetivos?
b) o que poderia ter sido feito diferente ou melhor?
Para avaliar a mudança, é preciso averiguar se a mesma está ocorrendo
conforme planejado e se estão sendo alcançados os resultados para qual foi
implementada. Caso no esteja obtendo sucesso, deve-se considerar a necessidade
de mais mudanças ou alterações em sua implementação.
As mudanças não podem ser exceção, elas são condição inevitável frente ás
rápidas alterações que o mundo organizacional vem vivendo. A tecnologia, a
capacitação humana e a globalização sofrem mudanças numa velocidade cada vez
maior e a organização que não acompanhar todas estas alterações, somente verá o
mundo passar e jamais fará com que ele gire a seu favor.

2.2 Privatização

O processo de privatização consiste na transferência de empresas do poder
estatal para o setor privado. 0 principal fator motivacional das privatizações decorre
que os governos devem concentrar esforços nas Areas que sejam de sua alçada, ou
seja, áreas sociais que visem o bem estar e o desenvolvimento da população. De
modo geral estas empresas foram criadas com o objetivo de suprir e desenvolver um
determinado setor econômico que apresentava deficiência e, a partir do
amadurecimento deste setor, o governo se retiraria a fim de permitir a livre
concorrência.
A privatização é um tipo de mudança organizacional determinada por fatores
externos de ordem econômica, legal, política e social, e geralmente resulta em
mudanças de ordem humana, estrutural e tecnológica. Isto se deve, principalmente,
ao fato de que, a maioria das empresas estatais, possui estrutura pesada

e

burocrática, mão-de-obra pouco especializada e tecnologia defasada.
A privatização faz parte da agenda nacional desde a década de 80, tendo
passado por diferentes fases. Na década de 80, o foco foi na reprivatização de
empresas que haviam sido absorvidas pelo estado, na maioria dos casos por
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dificuldades financeiras. 0 principal objetivo era evitar que o governo ampliasse
ainda mais sua presença no setor produtivo e não propriamente o de gerar receitas
para o mesmo. (BNDES, 2006)
Na década de 90 até o ano de 2000, as privatizações foram intensificadas,
com foco nas empresas dos setores siderúrgicos, fertilizantes e petroquirnica,
concessões de serviços públicos à iniciativa privada nos setores de eletricidade,
transporte e telecomunicações, apoio a privatizações estaduais. Neste período
ocorreu a primeira venda no setor financeiro, com a privatização do Banco
Meridional do Brasil S/A. A partir de então foram vendidos importantes bancos
estaduais como o BANESPA de São Paulo, o BANERJ do Rio de Janeiro, o BEMGE
de Minas Gerais e o BANESTADO do Parana. (BNDES, 2006)
0 processo de privatização, segundo Tomei e Braunstein (1993), consiste em
quatro etapas, a saber: inclusão da empresa no Programa Nacional de
Desestatização (PND), elaboração de um diagnostico da empresa, definição do
modelo de privatização e etapa pública (licitação e venda).
A inclusão da empresa no PND é feita com base na exposição de motivos,
apresentados pelo ministro de estado ao qual a empresa estiver vinculada. Estes
motivos devem estar embasados em pelo menos um dos seguintes critérios:
a) empresas que foram passadas ao poder do estado por inadimplência ou
execução de garantias;
b) empresas que foram criadas pelo estado e cujo setor já está desenvolvido;
c) empresas subsidiaries de estatais, cuja existência é dispensável para
execução de seus objetivos; e
d) empresas com comprovada inviabilidade econômica (desativação).

A segunda etapa do processo de privatização é a elaboração do diagnóstico
da empresa, feito por uma empresa privada de consultoria. 0 diagnóstico deve
apresentar recomendações e avaliações econômico-financeiras e patrimoniais da
empresa. (TOMEI; BRAUNSTEIN, 1993)
A definição do modelo de privatização, terceira etapa do processo, é baseada
no diagnostico realizado. Esta decisão pode contemplar duas hipóteses: privatização
por meio de venda de ações ou operação mista, que envolve venda de ativos nãooperacionais, unidades produtivas e alienação das ações do restante da empresa.
(TOMEI; BRAUNSTEIN, 1993)
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A etapa pública, a última no processo de privatização, é composta por sub
etapas, que são: divulgação da abertura do processo de privatização, identificação
de candidatos interessados, pré-qualificação dos candidatos, obtenção de propostas
de preço e escolha do vencedor da licitação. (TOMEI; BRAUNSTEIN, 1993)
Apesar de estar inserida em um contexto diferente, a privatização enquanto
mudança organizacional, precisa ser planejada e implementada atentando-se para
os mesmos fatores considerados em empresas privadas, visando atenuar da melhor
forma seus impactos internos e externos.

2.3

Clima Organizacional

Devido a razoável facilidade de acesso as inovações tecnológicas e de
obtenção de recursos financeiros, os recursos humanos nas organizações têm se
tornado o diferencial decisivo de sucesso. Proporcionar a estes, incentivo e
condições

adequadas de trabalho resultam, naturalmente, em um retorno

substancial para a organização.
0 desempenho de uma organização pode ser aumentado "através da criação

de um clima que satisfaça as necessidades individuais e, ao mesmo tempo, canalize
o comportamento motivado para os objetivos organizacionais". (KOLB et all apud
SOUZA, 1978, p. 13)
0 comportamento do indivíduo na organização depende basicamente de três

fatores: suas características pessoais, os elementos que compõem a organização e
o modo como percebe o clima de trabalho. (LOBO, 2003)
As características pessoais são definidas desde a formação do indivíduo,
sendo que a organização tem pouca ou nenhuma influência sobre elas. Uma atitude
qualquer da organização é percebida de formas diferentes por seus colaboradores.
Uns podem ver de forma positiva, outros de forma negativa e, ainda outros, de forma
indiferente, tudo determinado pelas peculiaridades de sua formação.
Os elementos que compõem a organização são determinados pela cultura
organizacional. Cultura organizacional é o conjunto resultante da interação humana

dentro da organização, predominantemente de seus gestores. T..] tudo que um
gerente faz, tudo que a companhia faz, reflete sempre a cultura dessa organização:
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sua estratégia, seus processos de tomada de decisão, o tratamento dado ao seu
pessoal, tudo é parte dessa cultura". (SCHEIN apud BOM SUCESSO, 2002, p.35)

Entretanto, o clima de trabalho é um fator muito mais complexo, porque é
resultante da interação das características do individuo e dos elementos que
compõem a organização. Para desenvolver um clima de trabalho produtivo é preciso
equilibrar as expectativas individuais e coletivas dos funcionários com os interesses

organizacionais.
Segundo Souza (1978, p. 38):
0 clima é uma resultante das variáveis culturais. Quando estas são
alteradas, ocasionam alterações no clima. Curiosamente, o clima é mais
perceptível do que suas fontes causais. É comparável a um perfume:
percebe-se o efeito, sem conhecer os ingredientes, embora, às vezes seja
possível identificar alguns deles.

Para conceituar clima, Luz (2003) considera três fatores: satisfação

dos

funcionários, percepção dos funcionários e cultura organizacional. Deste modo, a
organização, sua estrutura, sua história e suas características, constituem elementos

de referência do clima.
Oliveira (1995, p. 470), define que o clima 6:
0 estado em que se encontra a empresa ou parte dela em dado momento,
estado momentâneo e passível de alterações mesmo em curto espaço de
tempo em razão de novas influências surgidas, e que decorre das decisões
e aches pretendidas pela empresa, postas em prática ou não, e/ou das
reações dos empregados a essas ações ou a perspectivas delas.

Em sintese, o clima é determinado pela organização e pelos indivíduos que a
compõe, sendo diretamente influenciado por variáveis organizacionais.
Algumas variáveis

organizacionais, consideradas por Luz

(2003), são:

trabalho realizado, salários e benefícios, integração entre os departamentos, estilo
gerencial, comunicação, treinamento, possibilidade de progresso, relacionamento
interpessoal,

estabilidade, ambiente físico e muitos outros. Alterações

nestas

variáveis resultam diretamente em alterações no clima.

Luz (2003) classifica o clima em três tipos: bom, prejudicado e ruim. 0 clima
bom quando há alegria, confiança, entusiasmo, quando as pessoas sentem orgulho
em trabalhar na empresa. Baixa rotatividade e absenteísmo são bons indicadores
desse tipo de clima.
O clima é prejudicado ou ruim quando algumas variáveis organizacionais
afetam de forma negativa o ânimo da maioria dos funcionários, gerando tensões,
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desinteresses, desuniões, etc. Alta rotatividade

e absenteísmo são

fatores

resultantes destes tipos de clima.
Segundo Luz (2003), para que um bom serviço seja prestado é preciso que o
funcionário saiba fazer, possa fazer e queira fazer. 0 saber fazer é uma questão de
conhecimento, que pode ser sanado com treinamentos. 0 poder fazer é uma
questão de se ter disponível os recursos necessários, 0 querer fazer é uma questão
de vontade e depende da satisfação das pessoas.
Para Glasser , (apud BERGAMINI, 1997), a maioria das empresas não
fracassa por falta de conhecimento técnico, mas sim, por lidar de forma errada com
as pessoas. Comete-se o erro de pensar que a motivação possa ser uma qualidade
permanente no indivíduo, independente dos fatores ambientais que o cercam dentro
e fora das organizações.
Sendo assim, da mesma forma que as organizações tentam antever as
necessidades e desejos de seus clientes, devem também avaliar quais as
necessidades e desejos de seus funcionários, visto que a satisfação destes irá gerar
qualidade e comprometimento no trabalho, resultando ria satisfação dos clientes. A
pesquisa de clima organizacional é uma poderosa ferramenta de gestão que expõe
o grau de satisfação dos empregados.
Para Bom Sucesso (2002), a pesquisa de clima permite identificar as
expectativas individuais, avaliando em que grau podem ser atendidas pela empresa.
Segundo Luz (2003), as técnicas de pesquisa de clima comumente usadas
são: questionário, entrevista e painel de debates.
Alem das técnicas de abordagem direta, há outros indicadores que dão sinais
sobre a qualidade do clima, são eles: rotatividade, absenteismo, pichações nos
banheiros, avaliações de desempenho, greves, conflitos intertos (interpessoais e
interdepartamentais), desperdício de material e queixas no serviço médico.
Ao descrever técnicas de pesquisa, Oliveira (1995) considera as entrevistas,
questionários, painéis de debates, observação, análise documental e análise de
incidentes críticos. Os incidentes críticos são os mesmos que Luz (2003) trata como
indicadores, ou seja, incidentes internos que expõem a situação do clima.
Ao final da pesquisa é essencial definir como serão tratadas as situações
graves identificadas, tais como: expectativas de promoção e carreira, solicitação de
benefícios considerados inviáveis, chefias avaliadas de forma negativa, casos de
desmotivação decorrente de alta capacitação, deficiência no nível educacional ou
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analfabetismo, falta de capacitação, deficiência na comunicação, imagem da
empresa desgastada, etc. (BOM SUCESSO, 2002)
As pesquisas de clima devem obedecer algumas etapas que garantam seu
sucesso. Para tais pesquisas, Oliveira (1995) descreve as seguintes etapas:
a)

preparação — obtenção de informações sobre o problema;

b)

plano e metodologia de pesquisa — formular as questões de pesquisa e
determinar a metodologia a ser utilizada;

c)

execução da pesquisa — coleta de dados;

d)

interpretação dos dados — análise dos dados coletados e tentativa de
responder as questões de pesquisa;

e)

conclusões teóricas — estabelecer relação dos resultados com a teoria
existente.

Luz (2003) vai além e define um processo mais minucioso, explicitando passo
a passo cada etapa do processo, conduzindo o proponente realizador da pesquisa,
desde a comunicação à direção até a definição de pianos de ação. 0 processo de
pesquisa proposto por Luz (2003) é composto por onze etapas, a saber:
a)

obtenção da aprovação e apoio da direção;

b)

planejamento da pesquisa — definição do objetivo da pesquisa, público
alvo, da técnica a ser utilizada, etc.;

C) definição das variáveis a serem pesquisadas — quais assuntos serão
abordados;
d)

montagem e validação do instrumento de pesquisa - elaboração das
perguntas e respostas e validação junto a um grupo piloto;

e)

parametrização para tabulação — que parâmetros serão usados para
classificar as respostas em positivas e negativas;

f)

divulgação da pesquisa;

g)

aplicação e coleta de dados;

h)

tabulação dos dados — por pergunta, por variável, etc.;

I) emissão de relatórios;
j)

divulgação dos resultados da pesquisa; e

k)

definição dos planos de ação — identificadas as variáveis que causam
insatisfação, é o momento de definir ações corretivas.
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Após a comunicação dos resultados, as ações devem ser rápidas e eficazes,
buscando dissipar qualquer foco de insatisfação. A realização de uma pesquisa de
clima gera expectativas nos funcionários e a demora na resposta da organização
pode acarretar em urn resultado contrario, gerando mais insatisfação

e

descontentamento.
Para ser efetivamente uma ferramenta de gestão, seus resultados devem
refletir em ações que revertam ou minimizem insatisfações, afinal, este é o seu
objetivo. Urn bom gestor não pode ignorar os resultados constatados, antes deve
utilizá-los de modo a trazer benefícios para os funcionários e, conseqüentemente,
para a organização.

2.4 Mudança Organizacional versus Clima Organizacional

Mudanças organizacionais são processos necessários e rotineiros no cenário
competitivo atual. Muito se fala sobre o processo de mudança, como implementá-la
e como garantir que seja realizada com sucesso. Muito tem se falado também sobre
as resistências que as mudanças geram e seus impactos sobre os componentes
organizacionais, principalmente, os recursos humanos.
A resistência a mudanças muito tem a ver com a cultura da organização, se a
mesma é ou não flexível a mudanças. A cultura organizacional é fruto das interações
humanas que ocorrem dentro da organização e que consolidam valores e crenças
coletivos. Ela é determinante da postura que a organização assume em diversas
situações.
Mas a resistência não é fruto apenas da cultura organizacional, também dos
resultados históricos. "0 processo de mudança nas organizações é historicamente
tenso e controvertido, gerando conflitos, afetando

o clima organizacional e a

qualidade de vida". As pessoas nas organizações "sentem medo, desconfiança,
resistem ou temem conseqüências negativas". (BOM SUCESSO, 2002, p. 61)
As mudanças, sejam elas de fatores tecnológicos ou estruturais, acabam
resultando também em mudanças na area humana. Quando um novo processo é
implementado ou uma nova estrutura é formada, comumente ocorrem mudanças de
ordem humana. Tais mudanças são efetivadas com ações que vão desde
treinamentos a demissões.
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As abordagens estratégicas de mudanças como terceirização, reengenharia,
downsizing, privatização, entre outros, têm levado as organizações a redução de seu

quadro de pessoal. Isto tem feito com que as pessoas fiquem menos tempo nas
organizações e deixam de se comprometer com as mesmas. (LUZ, 2003)
Todos estes fatos têm forte impacto sobre o clima da organização. Aos
poucos a lealdade dos funcionários vai sendo substituida por sentimentos de
indiferença, desconfiança

e insatisfação, o

que reflete no desempenho

organizacional como urn todo. Os resultados são baixa produtividade, alta
rotatividade e absenteismo, reclamações trabalhistas, conflitos e etc. (LUZ, 2003)
Falta de tempo, falta de argumentos convincentes para justificar a mudança,
falta de coerência entre discurso

e prática, são os maiores desafios para

implementação da mudança nas organizações. (BOM SUCESSO, 2003)
0 mais indicado num processo de mudança para evitar ou amenizar seus
impactos é fazê-lo aos poucos e sempre mantendo todos na organização bem
informados sobre o que se quer fazer, como se pretende fazer, quais os efeitos
colaterais do processo e como a organização e os funcionários se beneficiarão desta
mudança. Ao serem incluidos no processo, os funcionários se sentirão mais seguros
e poderão apoiar a mudança. Quando se sentem envolvidos, tendem a se
comprometer e isso faz grande diferença no resultado.
A privatização, enquanto mudança, gera diversos conflitos de interesses. Para
a empresa privatizada consiste em um processo altamente positivo, pois possibilita
que se modernize e se torne mais competitiva no mercado. Em contrapartida para os
funcionários é sinônimo de transformações e, principalmente, demissões, afinal de
contas, uma das primeiras decisões tomadas pelas empresas após a privatização é
o corte de pessoal.
Entretanto, a privatização geralmente não decorre de um processo comum de
mudança organizacional. Os empregados raramente são claramente comunicados
ou convidados a participar do seu processo. As informações são esparsas e o que
fica é um ambiente de medo e insegurança.
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3

METODOLOGIA

Metodologia consiste nos procedimentos
elaboração

e

instrumentos utilizados na

do trabalho. Ao definir os procedimentos

metodológicos

deve-se

observar os objetivos e verificar quais meios para alcançá-los.

3.1

Tipo de Pesquisa

Em sua fase inicial, a presente pesquisa foi de cunho exploratório em fontes
secundarias, com o objetivo de familiarização com o tema. Esta etapa foi realizada

através de levantamentos bibliográficos (livros, artigos e internet), documentais, e de
pesquisas anteriores no

BESC.

Esta etapa constituiu de base para

o

desenvolvimento de todas as etapas posteriores.

Quanto ao relacionamento das variáveis a pesquisa precedeu um estudo do
tipo descritivo, ao expor o fenômeno em estudo, e a seguir de um estudo causal

onde se verificou a relação entre as variáveis: mudança e clima organizacional.
A pesquisa abrangeu a totalidade de colaboradores da área em estudo, a
Diretoria de Finanças e Controle, sendo uma amostra do tipo não-probabilistica.
Quanto a natureza das variáveis foi uma pesquisa quantitative, visto o uso de
questionários no levantamento de dados, e qualitativa, por ser a pesquisadora
funcionária da empresa. Quanto a amplitude e profundidade caracteriza-se em um

estudo de caso. É do tipo ocasional, por mostrar um momento do fenômeno em
estudo, e ex-past-facto, por não ser possível manipular as variáveis em estudo.

3.2 Instrumento de Co leta de Dados

A coleta de dados primários, segundo Mattar (1999), pode ser por meio de
comunicação e de observação. A comunicação consiste no questionamento verbal

ou escrito, feito através de entrevistas ou aplicação de questionários.
A presente pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários
autopreenchiveis, distribuídos e recolhidos pessoalmente.
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O questionário foi formulado com questões fechadas de preposição múltipla e
questões afirmativas em que

o

pesquisado optava pela

concordância

ou

discordância, total ou parcial. Foi inserida também uma questão aberta, em que o
respondente deveria dissertar sobre o assunto abordado.

O questionário foi dividido basicamente em duas etapas. A primeira com o
objetivo identificar o perfil dos respondentes como: idade, escolaridade, estado civil,
dependentes, tempo de serviço no banco e cargo que ocupa. Esta etapa foi
composta pelas questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
A segunda etapa consistiu em analisar propriamente o clima. Num primeiro
momento buscou-se analisar sob a perspectiva dos funcionários o fator privatização,
em seguida analisar aspectos influenciados pelo clima, variáveis de influência no
clima e questões de abrangência geral. Esta etapa foi realizada com as questões 7
até 40.

3.3 População e Amostra

A população fonte desta pesquisa é composta pelos funcionários da Diretoria
de Finanças e Controle do BESC. A Diretoria possuía em julho (mês de realização
da pesquisa) 110 funcionários, distribuídos conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 - Quantidade de funcionários na Diretoria de Finanças e Controle

Area

Quantidade

Diretoria de Finanças e Controle

3

Superintendência Adjunta de Combate é Lavagem de Dinheiro

3

Superintendência Adjunta de Governança Fiscal e Tributária

1

Superintendência de Controles Internos

6

Superintendência de Finanças

51

Superintendência de Risco de Crédito

23

Superintendência de Controladoria

23

Total

110

Fonte: Coordenadoria de Custos
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Optou-se por uma amostra censitária, do tipo não-probabilistica, tendo em

vista que desta forma a pesquisa teria mais consistência.
Os questionários foram aplicados em dois dias, sendo distribuídos pela
manhã e recolhidos a tarde. Após a aplicação da pesquisa foram recolhidos 98
questionários preenchidos, isto porque alguns funcionários não se encontravam no

local de trabalho no dia de aplicação e alguns simplesmente recusaram-se a
responder (3 funcionários). Dos 98 questionários

preenchidos, quatro foram

inutilizados por terem sido respondidos incorretamente, com isto, foram validados 94
questionários representando 85% da população de pesquisa.

3.4 Validação do Instrumento de Pesquisa

A validação do instrumento, segundo Luz (2003), consiste em saber como
este se comporta numa situação real. Deve-se averiguar a forma,

conteúdo,

interpretação das perguntas, etc.

Na aplicação do pré-teste foram realizadas 5 entrevistas com funcionários da
area de RH e da Diretoria de Finanças e Controle. Deste processo resultou a
alteração de três questões: 6, 39 e 40.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

Em 1938 o então Governador do Estado Nereu Ramos propôs a criação de
um banco oficial que pudesse servir de agente fomentador do desenvolvimento de
Santa Catarina. Entretanto, devido a variáveis políticas, esta idéia so veio a
concretizar-se com o Governo de seu irmão, Celso Ramos, iniciado em 1959.
(ALVES FILHO et all 1997)
Em 27 de maio de 1961, através da Lei n° 2.719 é criado o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina — BDE e em 21 de julho de 1962 é
inaugurada sua primeira agência, localizada na Praça XV de Novembro em
Florianópolis. (ALVES FILHO eta!! 1997)
Atendendo a determinação do Banco Central, foi aprovada em 29 de abril de
1969 a reforma dos estatutos sociais do banco, alterando sua razão social para
Banco do Estado de Santa Catarina S.A. — BESC. Em 1971, devido ao acentuado
crescimento fez a abertura de seu Capital. (ALVES FILHO et all 1997)
Sua missão 6:
Ajudar o crescimento de organizações e pessoas, através do apoio
fi nanceiro e da prestação de serviços, com eficácia e lucratividade,
harmonizando os interesses de clientes, acionistas e empregados e
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade

catarinense.

O BESC e mais quatro empresas formam, o que é hoje o Sistema Financeiro
BESC - SFBESC, constituído da seguinte forma (ALVES FILHO eta!!, 1997):
a) BESC

S.A. Crédito Financiamento

e Investimentos — BESCREDI;

adquirida em 1969;
b) BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — BESCVAL, criada
em 1973;
C) BESC S.A. Credito Imobiliário — BESCRI, criada em 1979 através da
divisão da antiga Caixa Econômica do Estado de Santa Catarina;
d) BESC S.A. — Arrendamento Mercantil, autorizado em 1994 pelo BACEN
para atuar na area de leasing.
O BESC há 44 anos participa dos principais acontecimentos econômicos,
financeiros e culturais de Santa Catarina.
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No inicio de 2004 o BESC realizou seu primeiro concurso público após 17
anos sem admissão de novos funcionários. Atualmente possui um quadro funcional
de 3.140 funcionários, sendo destes 1.724 novos, representando uma renovação de
55%. Esta renovação aumenta a cada mês com a saída de funcionários antigos pelo
Programa de Demissão Incentivada (PDI) que até junho de 2006 resultou no
desligamento 3.360 empregados antigos. (BESC, 2006)
0 BESC esta presente em todos os 293 municípios catarinenses, sendo único
referencial bancário em 30% destes. 0 atendimento do BESC é realizado por uma
rede de 457 pontos, sendo 253 agências (66 pioneiras)

e 204 postos de

atendimentos (73 pioneiros), espalhadas pelo Estado, demonstrando assim, sua
missão de promover o crescimento e o desenvolvimento de Santa Catarina. Possui
também agências nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Parana,
Rio Grande do Sul e Distrito Federal. (BESC, 2006)
Leva crédito e serviços, de forma democrática as regiões mais longínquas,
camadas menos favorecidas da população urbana, micros e pequenos produtores
que jamais obteriam crédito do setor privado, exercendo seu papel social.

4.1 Cenário de Mudança Organizacional

Controlado pelo Governo do Estado desde sua fundação até o ano de 1999, o
banco teve uma trajetória de altos e baixos, motivados por problemas técnicos e
politicos.
Em 1987 sofreu sua primeira intervenção federal, em decorrência de prejuízos
e problemas de liquidez. Esta intervenção perdurou até 1989.
Novos problemas internos e politicos resultaram em sua segunda intervenção
federal em 1999, desta vez definitiva, que culminou na abertura de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito — CPI, pela Assembléia Legislativa do Estado, com a
finalidade de investigar e levantar os fatos e causas que geraram a situação do
BESC e que o direcionavam a fecieralização.
No relatório final da CPI do BESC (1999), os fatos levantados determinantes
de sua federalização para posterior privatizagão/extingão, foram, entre outros:
a) estrutura rígida de despesas agravada por elevados custos fixos,
problema que afetava a instituição desde a sua primeira intervenção;
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b) perdas de receitas decorrentes de 'float' com advento do Plano Real em
1994;
c) a política de privatização do Governo Federal com instituição da Medida
Provisória nc 1514 de 07.08.1996, que previa a redução da presença do
setor público estadual na atividade bancária;
d) perda de credibilidade causada por declarações difamatórias prestadas a
imprensa a ao mercado por parte do Governo Estadual e administradores
do SFBESC no decorrer de 1999;
e) paralisação dos negócios a partir de janeiro de 1999;
f)

inadimplência e iliquidez de ativos do SFBESC de responsabilidade do
setor público estadual e federal (FCVS); etc.

Desde a então federalização, o BESC é subordinado ao Governo Federal,
permanecendo no Programa Nacional de Desestatização (PND) dos bancos
estaduais e sendo preparado para a privatização desde o ano de 2000.
Fortes mudanças ocorreram ern sua estrutura e em seu quadro de pessoal.
Muitos cargos de chefias foram extintos, pessoas, muitas vezes sem a aptidão
técnica e sem o treinamento adequado, assumiram responsabilidades para a qual
não estavam preparadas, causando muita frustração e insegurança. Entretanto, não
houve mudanças em seus processos, pelo contrario, houve uma estagnação nos
negócios e na formulação de processos que culminou na total obsolescência destes
fatores no BESC, considerando os avanços exponencial do setor bancário no pais,
que hoje é um dos mais modernos e rentáveis do mundo.
Com a sua privatização quase certa, em 07.11.2002 o leilão foi suspenso por
força de Decisão Judicial, sob a alegação de a privatização não levava em conta os
valores relativos a movimentação financeira, causaria prejuízos a sociedade
catarinense. (BESC, 2006)
A partir da posse de uma nova gestão no Governo Federal em 2002, foi
instituída nova administração do BESC. Desde 2003 o banco vem reformulando
agências, modernizando o parque tecnológico e renovando seu quadro de recursos
humanos, apresenta lucros anuais e vem reconquistando posições no mercado. Está
entre as melhores instituições do pais para aplicação de fundos de investimentos e
ultrapassou a marca de 1 milhão de contas.
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Atualmente seu futuro representa uma incógnita, 0 banco permanece no
Programa Nacional de Desestatização, mas o processo que culminaria em sua
privatização (dada como certa), agora se encontra paralisado.
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5 ANALISE DOS DADOS

Análise dos dados consiste na etapa da pesquisa em que, após a tabulação,
são apresentados os resultados.

5.1 Perfil dos Pesquisados

Tabela 2 - Idade

Opções (questão 1)

Fab

Fac

Frei °A

Frei ac °A

Entre 18 e 29 anos

16

16

17

17

Entre 30 e 39 anos

8

24

9

26

Entre 40 e 49 anos

52

76

55

81

acima de 49

18

94

19

100

Total

94

100

Fonte: dados primários

D entre 18 e 29 anos

o entre 30 e 39 anos
El entre 40 e 49 anos
9%

O acima de 49

Gráfico 1 -Idade

Entre os pesquisados o predomínio é de pessoas corn idade igual ou acima
de 40 anos, representando 74% do total. Os pesquisados com idade entre 18 e 39
anos, representam 26% do total.
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Tabela 3 - Escolaridade

Fab

Fac

Frei %

Frei ac °A

2 0 grau completo

28

28

31

31

superior incompleto

23

51

24

54

superior completo

21

72

22

77

pós / mestrado / doutorado

20

92

21

98

não sabe/não respondeu

2

94

2

100

Opções (questão 2)

Total

100

94

Fonte: dados primários

2%

E] 2° grau completo

21%

31%
LI superior incompleto

li

D superior completo

22%

pós / mestrado / doutorado
24%
não sabe/não respondeu

Gráfico 2 -Escolaridade

Com relação a escolaridade, 31% possuem apenas o 2° grau. Os que

possuem superior incompleto, superior completo ou pós, mestrado ou doutorado
representam 67% do total de pesquisados.
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Tabela 4 - Estado Civil

Opções (questão 3)

Fab

Fac

Frei %

Frei ac °A

Solteiro

18

18

19

19

Casado

60

78

64

83

separado! divorciado / viúvo

16

94

17

100

Total

94

100

Fonte: dados primários

A maioria dos pesquisados é casado, representando 64% do total.

Tabela 5 - Possui dependentes

Opções (questão 4)

Fab

Fac

Frei °A

Frei a c %

Sim

65

65

69

69

Não

27

92

29

98

2

94

2

100

não sabe/não respondeu

Total

94

100

Fonte: dados primários

Os que possuem dependentes também formam a maioria, 69% dos
pesquisados.

Tabela 6 - Tempo que trabalha no BESC
Opções (questão 5)

Fab

Fac

Frei °A

Frei ac 0/0

mais de 3 anos (antigos)

70

70

74

74

menos de 3 anos (novos)

24

94

26

100

Total

94

100

Fonte: dados primários

Outro perfil predominante dos pesquisados é o tempo de serviço, 74% são
funcionários antigos, com tempo médio de 24 anos de serviços prestados ao banco.
Com representação de 26%, os funcionários novos estão a menos de 3 anos no
banco.
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Tabela 7 - Qual o cargo atual

Fab

Fac

Frei `)/0

Frei ac °A

Comissionado

65

65

69

69

não comissionado

29

94

31

100

Total

94

Opções (questão 6)

100

Fonte: dados primários

Quanto ao cargo, 65% dos entrevistados possuem cargo comissionado, ou
seja, possuem algum tipo de chefia, sendo que 92% destes são funcionários antigos.
No BESC os cargos comissionados são: coordenador de equipe, assessor técnico,
chefe de sessão, superintendente adjunto e superintendente.

Os resultados da pesquisas sobre o perfil dos entrevistados já revelam pontos
importantes. Dos pesquisados, 74% possuem idade igual ou superior a 40 anos e
31% tem apenas o segundo grau, sendo que todos estes são funcionários antigos.
Isto num mercado que prioriza a força jovem de trabalho

e

que exige

profissionalização é um fator gerador de desanimo e insegurança.
0 grande problema identificado entre os mais antigos, é que muitos
imaginavam que iriam se aposentar trabalhando no BESC e, por isso, nunca
preocuparam em se especializar. Outros buscaram a especialização, mas estão em
uma idade que dificulta a inserção no mercado.
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5.2 Privatização

Tabela 8 - Privatização
Tendência a Tendência a
Concordar

Questões 07, 08 e 09

Discordar

Não sabe/Não
respondeu

Fab Frei 0/0

Fab

Frei

18

19%

74

79%

2

2°, 0

Vejo a privatização como fator positivo
para os funcionários do BESC.

26

28%

68

72%

0

0%

O BESC me mantém informado sobre
sua situação em relação ao processo
de privatização.

32

34%

62

66%

0

0%

Eu acredito que o BESC não sera
privatizado.

Fab Frei 0/0

Fonte: dados primarios

79%

72%
66%

34%
28%
19%
2%
Eu acredito que o BESC será

privatizado

0%

0%

Vejo a privatização como fator 0 BESC me mantém informado
posithio para os funcionários do sobre sua situação em relação
BESC
ao processo de privatização

o Tendência a Concordar O Tendência a Discordar

EI Não sabe/Não respondeu

Gráfico 3 -Privatização

Entre os respondentes, 79% acreditam que a privatização vai ocorrer, sendo
que esta foi avaliada negativamente por 72% dos pesquisados.
Outro fator agravante é a falta de informação sobre o assunto. Contrariando o
que é tão defendido pelos autores que tratam de mudança organizacional, 66% não
consideram ser bem informado sobre a situação do processo de privatização em que
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o BESC se encontra. A privatização não é negada nem afirmada pelos gestores do
BESC o que da margem a muitas dúvidas e insegurança.

5.3

Dados de Análise do Clima

Tabela 9 - Interesse e Comprometimento

Questõ es 11, 12 e 13

Eu conheço os objetivos e pianos do

BESC

Eu estou comprometido com o BESC e
com seus objetivos
Os empregados desta Diretoria são
comprometidos com a instituição e com

Não sabe/Não

Tendência a
Concordar

Tendência a
Discordar

Fab

Frei

Fab Frei %

42

45%

50

53%

2

2%

70

74%

24

26%

0

0%

62

66%

28

30%

4

4%

respondeu
Fab Frei %

seus objetivos
Fonte: dados primários

74%
66"
53%
45%
30%

26%

2%
r--

Eu conheço os obletivos e
pianos do BESC

4%

0%

Os empregados desta
Eu estou comprometido com o
BESC e com seus objetivos Diretoria, são comprometidos
com a instituição e com seus

objetivos
o Tendência a Concordar

o Tendência a Discordar o Não sabe/Não respondeu

Gráfico 4 -Interesse e Comprometimento

0 resultado destas afirmativas mostra uma contradição. Enquanto 74% dos

respondentes se considera comprometido com o BESC e seus objetivos, apenas
45% afirma conhecer os objetivos e planos do BESC, isso mostra uma incoerência,
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visto que não é possível se comprometer com algo que desconhece. 0 que leva a
indagar se a questão foi respondida sem ser corretamente analisada ou de forma
não verdadeira.
Da mesma forma, 66% afirma que os funcionários da Diretoria em que
trabalham (Finanças e Controle) estão comprometidos com o BESC e seus
objetivos, o que também gera contradição, considerando o número de respondentes
que afirmara não ter conhecimento sobre tal.
0 que se observa pode ser resultado de dois fatores: ou os funcionários não
estão interessados em conhecer os planos e objetivos do banco, ou há uma falha
por parte da empresa, que não está facilitando a divulgação destes.

Tabela 10 - Responsabilidade e Qualidade

Questões 14,15 e 16

Tendência a

Tendência a

Não sabe/Não

Concordar

Discordar

respondeu
Fab

Frei 0/0

Fab

Frei

Fab

Frei °A

Sei que também sou responsável em
contribuir para o sucesso do BESC

92

98%

2

2%

0

0%

Sempre procuro realizar meu trabalho
com qualidade

88

94%

4

4%

2

2%

Os empregados desta Diretoria
realizam um excelente trabalho, com
qualidade

80

85%

12

13%

2

2%

Fonte: dados primários

98%

94%
3,5 o/o

13%
'2 0/0

0%

4 0/0

2%

2%

Sei que também sou

Sempre procuro realizar meu

responsével em contribuir para

trabalho com qualidade

o sucesso do

BESC

o Tendência a Concordar

El Tendência a Discordar

Gráfico 5 -Responsabilidade e Qualidade

Os empregados desta Diretoria
realizam um excelente trabalho,
com qualidade

o Não sabe/Não respondeu
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Ao ser afirmado que são responsáveis em contribuir pelo sucesso do SESC,
98% dos pesquisados concordaram. isto demonstra que têm consciência sobre seu
papel no sucesso da instituição.
Quanto a qualidade dos serviços 94% afirmam que realizam seu trabalho com
qualidade e 85% concordam que os empregados da Diretoria em que trabalham
(Finanças e Controle) também realizam um trabalho de qualidade. Isto demonstra
que mesmo sob a incerteza, os funcionários realizam seus trabalhos com qualidade.

Tabela 11 - Estilo de chefia
Tendência a
Concordar

Questões 17,18 e 19

Tendência a
Discordar

Não sabe/Não
respondeu

Fab

Frei

Meu superior imediato conhece bem o
trabalho que realiza.

92

98%

2

2%

Eu sei o que meu superior imediato
espera de mim e o que ele acha do meu
trabalho.

88

94 0/0

6

6%

0

0%

Meu superior imediato sabe motivar as
pessoas que trabalham com ele.

76

81%

16

17%

2

2%

Fab Frei %

Fab Frei %

Média
Fonte: dados primários

98%
81%

17%
2%

0%

Meu superior imediato conhece
bem o trabalho que realiza.

o Tendência
Gráfico 6

-

a Concordar

Estilo de chefia

6 cyo
r--

0%

Eu sei o que meu superior
imediato espera de mim e o que
ele acha do meu trabalho.

o Tendência a Discordar

2%
Meu superior imediato sabe
motivar as pessoas que
trabalham com ele.

o Não sabe/Não respondeu
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A variável estilo de chefia também obteve um equilíbrio positivo, apresentou
um indice médio de 91% de satisfação.
Dos entrevistados, 98% afirmam que seus chefes imediatos conhecem bem o
trabalho que executam, o que evidencia que concordam que seus superiores
possuem capacidade técnica para o cargo que ocupam; 94% dizem saber o que
seus chefes esperam e o que pesam sobre seu trabalho, demonstrando que há o
feedback, importante ferramenta para aprimoramento do trabalho; e 81% afirmam

que seus superiores sabem motivar as pessoas. Este último tem forte impacto na
qualidade do trabalho e no clima organizacional.

Tabela 12 - Comunicação

Questões 20, 21 e 22

Somos informados de forma clara e
transparente sobre o que se passa
dentro do BESC

O BESC está aberto a receber e
reconhecer as opiniões e contribuições

Tendência a
Concordar

Tendência a

Não sabe/Não

Discordar

respondeu

Fab

Frei

Fab

Frei %

Fab

32

34%

62

66%

0

0%

46

49%

48

51%

0

0%

82

87%

12

13%

0

0%

Frei

de seus funcionários
Recebo todas as informações que
preciso para realizar meu trabalho
Média

Fonte: dados primários

57%

43%

0%

66%
49%

51%

%

13%

L
Somos informados de forma 0 BESC está aberto a receber Recebo todas as informações
e reconhecer as opiniões e
clara e transparente sobre o
que preciso para realizar meu
que se passa dentro do BESC
contribuições de seus
trabalho
funcionários
O Tendência a Concordar

o Tendência a Discordar

Gráfico 7 -Comunicação

A variável comunicação obteve uma aprovação de 57%. Este indice não foi
menor, devido ao fato que de 87% dos respondentes afirmam receber as
informações que precisam para realizar seus trabalhos. Quanto a comunicação entre
os níveis, 66% negam que o se passa dentro da empresa seja comunicado de forma
clara e transparente e 51% negam que o BESC esteja aberto a receber suas
opiniões.
0

fator comunicação, quando mal avaliado pelos colaboradores da

organização, tende a criar um clima de frustração, visto que os funcionários se
sentem sem poder de influenciar em suas decisões, atuando diretamente sobre as
variáveis interesse e comprometimento. Quando não são informados e também não
são ouvidos. os funcionários perdem o interesse pelas decisões da empresa e pouco
se comprometem com o que não lhes interessa. (LUZ, 2003)
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Tabela 13 - Benefícios e Salários
Tendência a Tendência a
Concordar
Discordar

Questões 23 e 24

O BESC oferece benefícios que
atendem as minhas necessidades (vale
alimentação e refeição, auxilio-creche, etc.)
A remuneração que recebo é compatível

com o trabalho que realizo

Não sabe/Não
respondeu

Fab

Frei

88

94%

6

6%

0

0%

52

55%

40

43%

2

2%

Fab Frei

`)/0

Fab Frei

%

Fonte: dados primários

94%

55%
43%

6%

2%

0%

O BESC oferece benefícios que atendem A remuneração que recebo é compatiwl
as minhas necessidades

com o trabalho que realizo

o Tendência a Concordar o Tendência a Discordar

ci Não sabe/Não respondeu

Gráfico 8 -Benefícios e Salários

As variáveis salários e benefícios obtiveram avaliações diferentes. A variável

beneficio foi avaliada positivamente por 94% dos respondentes, enquanto a variável
salário apresentou um indice bem menor de satisfação, apenas 55% consideram
que seus salários estão compatíveis com o trabalho que realizam.
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Tabela 14 - Ambiente físico e Relacionamento interpessoal
Tendência a
Concordar

Tendência a
Discordar

Fab

Frei

Fab

Frei °A)

No meu setor há boas condições de
trabalho e o local é agradável

66

70%

28

30%

O

0%

No meu setor as pessoas se respeitam
e se ajudam na realização das tarefas

84

89%

10

11%

o

0%

88

94%

6

6%

U

0%

Questões 25, 26 e 27

Eu me dou bem com meus colegas de
trabalho

Não sabe/Não

respondeu

Fab Frei

Fonte: dados primários

94%

89%
70%

30%
11%

No meu setor ha boas
condições de trabalho e o
local é agradável

6%

No meu setor as pessoas
se respeitam e se ajudam
na realização das tarefas

o Tendência a Concordar

Eu me dou bem com meus
colegas de trabalho

o Tendência a Discordar

Gráfico 9 -Ambiente físico e Relacionamento interpessoal

Quanto ao ambiente físico, 70% afirmam que a empresa oferece boas
condições de trabalho e local agradável.
A variável relacionamento interpessoal apresentou uma avaliação positiva
importante: 89% afirmam que no setor em que trabalham as pessoas se respeitam e
se ajudam e 94% dizem se dar bem com seus colegas. Um relacionamento
interpessoal avariado influencia fortemente

o

clima de trabalho, causando

constrangimento, dificultando o dialogo e a troca de informações.
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Tabela 15

-

Sentido de realização e Autonomia

Questões 29, 30 e 31

Tendência a

Tendência a

Não sabe/Não

Concordar

Discordar

respondeu

Fab

Frei

Fab

Frei °A

Fab

Frei %

72

77%

20

21%

2

2%

Estou satisfeito com o setor em que
trabalho

84

89%

10

11%

0

0%

Tenho liberdade para realizar meu
trabalho da forma como considero
melhor

78

83%

16

17%

0

0%

Eu me sinto realizado

profissionalmente com o trabalho que
executo

Fonte: dados primários

89%
83%
77%

21%

17%
11%
2%

L._
Eu me sinto realizado
pro fi ssionalmente com o
trabalho que executo

0%
Estou satisfeito com o setor Tenho liberdade para realizar
meu trabalho da forma como
em que trabalho
considero melhor

o Tendência a Concordar o Tendência a Discordar o Não sabe/Não respondeu

Gráfico 10 - Sentido de realização e Autonomia

A variável sentido de realização apresentou uma média positiva de 83°/e,
sendo que, 77% se sentem realizados com o trabalho que executam e 89% estão
satisfeitos com o setor em que trabalham. Fazer algo que não seja realizador
profissionalmente causa desmotivação, abalando não só o desempenho profissional,
mas também a vida pessoal.
Quanto a autonomia, 83% afirma ter liberdade para realizar o trabalho da
forma que considera melhor. Entretanto, mesmo que o funcionário tenha habilidade
técnica e conhecimento, isto não exime a chefia de estar supervisionando

e
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monitorando

suas atividades. Ao delegar a atividade não se delega a

responsabilidade inerente aos seus resultados. (STONER; FREEMAN, 1991)

Tabela 16 - Imagem da empresa

Tendência a
Concordar

Quest 6es 32 e 33

Tendência a Não sabeiNdo
Discordar

respondeu

Fab Frei %

Fab

Frei

O BESC fornece bons produtos e
serviços a seus clientes

80

85%

12

13%

2

2%

O BESC contribui para o
desenvolvimento dos municípios
catarinenses

88

94%

6

6%

0

0%

89%

Média

Fab Frei

10%

1%

Fonte: dados primários

94%
85%

13%

1 2%

0 BESC fornece bons produtos e servigos a
seus clientes.

6%

0%

0 BESC contribui para o desenvolvimento
dos municipios catarinenses.

o Tendência a Concordar o Tendência a Discordar o Não sabe/Não respondeu

Gráfico 11 - imagem da empresa

Quanto a variável imagem da empresa, mais uma vez o BESC foi bem
avaliado, obtendo uma media de 89% de aprovação, sendo que 85% dos
pesquisados consideram que o banco fornece bons produtos e serviços e 94%
afirmam que o BESC contribui para o desenvolvimento dos municípios catarinenses.
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Tabela 17 - Qualidade de vida e Saúde

Questões 34 e 35

Eu tenho boas condições de saúde
Eu tenho um modo de vida que me
da prazer

Tendência a
Concordar

Tendência a

Não sabe/Não

Discordar

respondeu

Fab

Frei

Fab

Frei 0/0

Fab

Frei 0/0

92

98%

2

2%

0

0%

90

96%

4

4%

0

0%

Fonte: dados primários

98%

96%

4%

2
Eu tenho boas condições de saúde.

o Tendência a Concordar

Eu tenho um modo de \Ada que me (la
prazer.

o Tendência a Discordar

Gráfico 12 - Qualidade de vida e Saúde

Insatisfação no trabalho afeta também a vida pessoal, refletindo
negativamente sobre a saúde e qualidade de vida do indivíduo. Segundo Luz (2003)
tal fato resulta no aumento de reclamações médicas e absenteismo. O contrário
também é verdadeiro, problemas pessoais e de saúde afetam o desempenho
profissional.
As variáveis qualidade de vida

e saúde foram bem avaliadas pelos

respondentes, sendo que 98% afirmam ter boas condições de saúde e 96%
consideram que têm um modo de vida prazeroso.
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Tabela 18 - Expectativa, Clima de trabalho e Satisfação geral
Tendéncia a
Concordar

Questões 11,28 e 36

Tendência a

Não sabe/Não

Discordar

respondeu

Fab

Frei

Fab

Frei %

32

34%

60

64%

2

Em geral, o clima de trabalho no meu
setor é bom

80

85%

14

15%

0

0%

De modo geral, estou satisfeito em
trabalhar no BESC

88

94%

6

6%

0

0%

Sinto tranqüilidade quando penso em
meu futuro profissional

Fab Frei 0/0

Fonte: dados primários

94%
85%

64%

34%
15°/0
6%

2%
Sinto tranqüilidade quando
penso em meu futuro
pro fi ssional

0%
Ern geral, o clima de trabalho
no meu setor é bom

0%
De modo geral, estou
satisfeito em trabalhar no
BESC

0 Tendência a Concordar o Tendência a Discordar o Não sabe/Não respondeu

Gráfico 13 - Expectativa, Clima de trabalho e Satisfação geral

Um fator que apresentou indice baixo foi a expectativa, onde 64% dos
respondentes não sentem tranqüilidade quando pensam em seu futuro profissional.
Destes 83% têm acima de 40 anos e 33% possuem apenas o segundo.
A questão sobre clima de trabalho, avaliado como bom por 85% dos
respondentes, estabelece uma visão geral sobre as variáveis relacionamento
interpessoal, estilo de chefia e ambiente físico.
A questão sobre satisfação geral revela um grau geral de satisfação dos
funcionários para com a empresa, sendo bem avaliada por 94% dos respondentes.
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Tabela 19 - Onde se imagina daqui a dois anos
Fab

Fac

Frel °A

Frei ac °A)

no BESC, no mesmo cargo

26

26

28

28

no BESC, num cargo melhor

30

56

32

60

em outro lugar, no mesmo cargo

0

56

0

60

em outro lugar, num cargo melhor

14

70

15

74

trabalhando por conta própria

16

86

17

91

aposentado

3

89

3

95

não sabe/não respondeu

5

94

5

100

Opções

100

94

Total
Fonte: dados primários

35
30

32
28

25
20

17
15

15
10
5
3

5
O
O
no BESC,
no BESC,
no mesmo num cargo
melhor
cargo

em outro
lugar, no

mesmo
cargo

em outro trabalhando aposentado
lugar, num por conta
própria
cargo
melhor

não
sabe/não
respondeu

Gráfico 14 - Onde se imagina daqui a dois anos

Questionados sobre onde se imaginam trabalhando daqui a dois anos, 60%
dos pesquisados responderam que imaginam estarem trabalhando no BESC, sendo
que 28% no mesmo cargo que ocupam hoje e 32% em cargos melhores. Destes
32% são funcionários novos e 68% antigos.
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Dos que se imaginam fora do BESC, nenhum citou estar em outra empresa
no mesmo cargo, mas 15% esperam estar em outra empresa num cargo melhor. Os
que se imaginam trabalhando por conta própria, registram 17%, e apenas 3%
pretendem se aposentar.
Segundo Luz (2003), quando os funcionários se imaginam trabalhando em
outro lugar, isto representa um fator preocupante para a empresa, porque denota
que os funcionários não visualizam uma relação de longo prazo com a instituição e,
portanto, tendem a não se comprometer. Entretanto, no caso do BESC, parte desta
situação é justificada pela adesão de muitos ao PDI e outros que pretendem se
aposentar. Além disso, há o 'fantasma' da privatização, que nas perspectivas dos
funcionários, gerará demissões e forçará suas inserções no mercado.
Quando questionados sobre o por que se imaginam nesta situação (questão
38), as respostas observadas foram as mais variadas. A seguir a descrição geral das
respostas:
a) no BESC, no mesmo cargo — demora da privatização e prorrogação do
PDI, não privatização do banco e trabalho que realiza;
b) no BESC, num cargo melhor — desejo de crescer profissionalmente,
esperança que o banco melhore sua política de RH, surgimento de
oportunidades em função da saída de funcionários através do PDI, demora
da privatização e prorrogação do PDI;
c) em outro lugar, num cargo melhor — desafio e carreira, classificação em
outro concurso, desmotivação na empresa e motivações pessoais;
d) trabalhando por conta própria — adesão ao PDI, projeto para realização
pessoal, satisfazer o padrão de vida, mercado de trabalho não receptivo
(idade) e desmotivação;
e) aposentado — tempo de serviço completado.
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Tabela 20 - Razões pelas quais trabalha no BESC
Opções (questão 39)

Fab

Frei Vo

salários e benefícios

64

68

estabilidade

53

56

trabalho que realizo

44

47

ambiente de trabalho

42

45

reconhecimento e oportunidade de crescimento

20

21

prestigio da empresa

14

15

falta de opção

7

7

relacionamento com a chefia

6

6

autonomia

5

5

outro

3

3

Fonte: dados primários
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Gráfico 15 - Razões pelas quais trabalha no BESC

As quatro razões mais citadas pelos respondentes para trabalharem do BESC
foram: salários e benefícios (68%), estabilidade (56%), trabalho que realiza (47%) e
ambiente de trabalho (45%). Em 'outros' os fatores citados foram: satisfação do
consumismo e necessidade.
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Tabela 21 - Fatores que geram insatisfação no seu trabalho
Opções (questão 40)

Fab

Frei Vo

salários e benefícios

38

40

instabilidade

38

40

falta de reconhecimento e de oportunidades

36

38

instalações ruins e falta de recursos

26

28

imagem da empresa ruim

24

26

ambiente de trabalho ruim

22

23

falta de autonomia

18

19

trabalho que realizo

12

13

relacionamento com a chefia

10

11

outro

6

6

Fonte: dados primários
* a soma das respostas é maior que a quantidade de respondentes, por ser possível assinalar até três
opções de respostas.
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Gráfico 16 - Fatores que geram insatisfação no trabalho

Quanto aos fatores que causam insatisfação no trabalho, os três mais citados
foram: salários e benefícios (38%), instabilidade (38%) e falta de reconhecimento e
de oportunidades (36%). Outros motivos citados foram: falta de motivação, troca de
informações com outras areas e indefinição quanto ao processo de privatização.
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Um fato interessante quanto as duas últimas questões O que salários e
benefícios se encontram entre as razões de trabalhar no BESC

e fatores de

insatisfação. É provável que a razão de trabalho esteja ligada aos benefícios,
positivamente avaliados pelos pesquisados, e a insatisfação seja por conta dos
salários, que apontou baixa satisfação entre os funcionários.
Outra contradição esta em que a estabilidade foi citada como razão de
trabalho e a instabilidade como fator de insatisfação. Este paradoxo é facilmente
explicado, a estabilidade esta ligada ao momento atual, enquanto instituição pública,
os funcionários se sentem estáveis no momento, sabem que pelo menos por mais
um ou dois anos, terão salvaguardados seus empregos.
0 fator instabilidade esta relacionado ao futuro do banco, o cenário de
provável privatização. A incerteza sobre o futuro causa insatisfação, porque os
funcionários se sentem inseguros ern planejar o próprio futuro porque não têm o
domínio sobre seu desfecho.
As duas outras razões de trabalho mais citadas pelos funcionários foram
trabalho que realizam e ambiente de trabalho. Isto reforça positivamente variáveis
anteriormente analisadas: sentido de realização e clima de trabalho.
Quanto ao outro fator causador de insatisfação, falta de reconhecimento e
oportunidade, deve-se principalmente pela falta de um plano de cargos e salários e
uma política clara de recrutamento interno, que não deixe dúvidas quanto aos
critérios de seleção.

5.4 RECOMENDAÇÕES
As recomendações consistem na indicação de medidas corretivas nos pontos
considerados mais críticos durante a análise dos dados. Os pontos discutidos serão:
comunicação, instabilidade, remuneração, política de RH, interesse e expectativa
profissional.
Alguns pontos identificados como críticos estão correlacionados, ou seja, a
solução de um irá impactar positivamente em outro. A comunicação, por exemplo,
impacta no interesse e na instabilidade, a política de RH impacta a remuneração.
Uma comunicação eficiente consiste da existência de um canal onde as
informações possam fluir de cima para baixo, disseminando as informações relativas
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a alta administração, e de baixo para cima, onde os funcionários possam expor suas
opiniões e sugestões sobre as decisões da organização e suas políticas de RH.
Assim como é importante ouvir o cliente externo para melhorar os produtos e
serviços, é de suma importância ouvir o cliente interno para melhorar da própria
organização.
No BESC, uma forma ágil e de pouco custo que pode ser instaurada para
solucionar problemas de comunicação é o uso da intranet. A comunicação de cima
para baixo pode ser realizada através da divulgação de informações pertinentes as
ações do banco e convidando os funcionários a participar. Hoje em dia o banco
expõe algumas decisões, mas não descrevem como estas foram tomadas e de que
modo irão contribuir para a organização.
Neste mesmo pensamento, pode ser aberto, também através da intranet, um
canal para os funcionários, onde estes poderiam opinar sobre futuras decisões do
banco e encaminhar reclamações ou sugestões sobre os processos, relações de
chefia, relações interdepartamentais, transferências, etc. "As pessoas experimentam
a sensação de prestigio ao ver suas sugestões serem levadas em conta, discutidas
analisadas e implementadas". (BOM SUCESSO, 2002, p. 64)
Muitos funcionários possuem como único canal de comunicação seu superior
imediato, entretanto, sua relação em este pode ser o fator de desagrado.
Para efetivar este processo, deve ser formada uma equipe no departamento
de RH, constituída por duas ou três pessoas idôneas, que seriam incumbidas de
receber estas informações e direcionar aos departamentos responsáveis, e quando
necessário, retornar aos funcionários a resposta obtida.
Reuniões periódicas (mensais, quinzenais ou semanais, depende do volume
de informações) nos setores, entre chefia e funcionários, também é uma forma
comum de comunicação. Através desta, podem ser discutidos assuntos pertinentes
a area e as chefias podem servir como canal de comunicação, informando decisões
da alta administração e também levando a estas reivindicações e sugestões dos
funcionários.
Outra deficiência identificada, também decorrente da comunicação, 6 a falta
desta com relação ao processo de privatização. Também facilmente solucionado
disponibilizando um relatório que forneça informações sobre o processo, quais
fatores determinantes, se há algo que possa revertê-lo ou se o mesmo se trata de
um processo irreversivel. Isto deixaria os funcionários mais seguros para planejarem
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seu futuro profissional e poderia reverter a visão negativa de 68% dos funcionários
sobre a privatização (descritas na página 25).
Tais medidas corretivas também refletiriam, mesmo que de modo modesto,
no fator instabilidade, apontado como insatisfatório por 38% dos funcionários.
Entretanto, considerando as transformações e incertezas que permeiam o ambiente
das organizações,

é praticamente impossível dissipar este fator gerador de

insatisfação. No caso do BESC a incerteza somente seria dissipada ao ser
confirmada sua permanência como instituição pública.
Tanto a má comunicação quanto a incerteza podem afetar o interesse (LUZ,
2003). Foi constatado que 53% dos funcionários não têm conhecimento sobre os
planos e objetivos do 3ESC. Deve-se identificar o porque deste desinteresse para
então implementar medidas corretivas.
Caso seja constatada falha na comunicação, pode-se solucionar através das
medidas anteriormente citadas. Caso o problema esteja atrelado à incerteza, este
pode ser contornado, considerando que as organizações atuais, mesmo flexíveis e
altamente instáveis, conseguem incutir nos funcionários seus objetivos e canalizam
os esforços para uma mesma direção. Isto tudo é uma questão de cultura, mas
também de políticas internas que motivem os funcionários. Ao verem que são
valorizados e que o alcance dos objetivos da organização trará benefícios a eles, se
sentirão motivados a andarem junto com a organização. (STONER; FREEMAN,
1991)
No caso do BESC, bons resultados financeiros não trariam muito retorno para
os funcionários, visto que o banco possui um prejuízo acumulado que o impede de
distribuir os lucros. Mas a valorização do RH é possível.
0 banco tem investindo pesado em modernização, inclusive em um novo
sistema de gerenciamento de RH 1 , mas deste a assunção da nova administração
em 2003, nenhuma ação efetiva foi implementada visando o desenvolvimento de
uma política de RH. 0 banco não possui plano de cargos e salários, a remuneração
está abaixo da média dos bancos públicos e os processos de recrutamento interno
não são transparentes.
Disto resulta os salários

e benefícios e a falta de reconhecimento e

oportunidades terem sido apontadas como fontes de insatisfação (38% e 36%
respectivamente). A primeira medida a ser tomada é instituir um bom plano de
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cargos e salários que reconheça o funcionário por sua experiência, tempo de
serviço, capacitação técnica e formação acadêmica, e que tais fatores influencie na
ascensão de cargos e na melhoria dos salários, adequando estes à função e
capacitação de cada urn.

O passo seguinte, neste mesmo plano de cargos e salários, é equiparar os
salários internos com o de organizações de mesmo nível, como bancos federais.

Segundo Bom Sucesso (2002), salário é um item de difícil ajuste. É difícil encontrar
alguém satisfeito com seu salário, principalmente no Brasil em que estes se
encontram bem abaixo das necessidades básicas do trabalhador. Entretanto, ao
remunerar de forma equilibrada com o mercado, a empresa pode não estar sendo
totalmente justa, mas está ao menos sendo coerente com seus funcionários.
O fato de ser uma instituição pública interfere na eficiência dos pianos de
cargos e salários, que se tornam vulneráveis ás influências políticas, principalmente
no que tange ás promoções. Isto é fator causador de frustração para os funcionários
que vêm o seu esforço, muitas vezes, ser em vão. Políticas claras de recrutamento e
seleção, que descrevam de forma transparente os processos e os critérios utilizados

na escolha podem ajudar a evitar tais influencias, facilitando a sua fiscalização.
Ao ser divulgada a abertura de uma vaga deve-se explicitar detalhadamente
as atribuições exigidas, as atividades a serem exercidas e a formação necessária
para ocupação do cargo. Após o término do processo, deve-se permitir aos não
selecionados um feedback sobre seu desempenho, esclarecendo quais fatores
(positivos ou negativos) contribuíram para o resultado.
O

último fator analisado como critico foi a preocupação com o futuro

profissional. Este fator é difícil de ser trabalhado tendo em vista que não depende
somente de sua atuação.
Como foi descrito anteriormente (página 36), muitos funcionários passaram da
idade de inserção no mercado ou não possuem formação. Isto denota que eles se
acomodaram ao fato de trabalhar em uma instituição pública e acreditavam que ali
alcançariam a aposentadoria. 0 que a empresa pode fazer é patrocinar bolsas

parciais de estudos em faculdades e cursos de capacitação, que aumentem a
empregabilidade.

Algumas empresas que realizam

demissões

em massa ou

programas de demissão incentivada, contratam uma assessoria que orienta o ex-

Superintendência de Operações de Recursos Humanos. Junho de 2006.
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funcionário em sua nova caminhada, auxiliando na inserção destes novamente no
mercado de trabalho.
Para os que estão saindo no PD( e que trabalharam mais de 20 anos no
BESC, enfrentar o desemprego tende a ser muito difícil. Esta assessoria serviria
como ponto de partida para os funcionários se reorientarem mercado.

5.4.1 Recomendações para Novas Pesquisas

Para a realização de novas pesquisas de clima no BESC, recomenda-se,
além da aplicação de questionários, a realização de entrevistas e debates. Os
resultados obtidos apenas através do questionário, são um tanto vagos, sendo que
não explicitam os porquês de uma ou outra escolha do respondente.
Muitas das conclusões aqui relatadas foram embasadas nas observações da
pesquisadora ou por deduções. Isto causa um viés na pesquisa por deixar de
retratar fielmente a opinião dos pesquisados.
A última pesquisa de clima verificada no BESC foi entre 1997

e 1998.

Nenhuma pesquisa foi realizada após esta, para verificar sua evolução.
Desta forma, recomenda-se a realização periódica de estudos sobre o clima
no BESC, que possam retratar a evolução das variáveis organizacionais e averiguar
na prática, os resultados das ações corretivas anteriormente postas em uso.
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6 CONCLUSÕES

O clima organizacional, sem dúvida, é um ponto de grande importância para a
organização. 0 seu monitoramento e a gestão efetiva de seus componentes deve

ser considerado como ferramenta estratégica.

0 estudo de clima no

BESC

possibilitou identificar que por se tratar de uma empresa pública, muitas variáveis
organizacionais são influenciadas

por fatores externos alheios ao domínio da

organização, como politico, governamental e legal.

Considerando o objetivo geral de identificar impactos da mudança sobre o
clima, a análise dos dados demonstrou que, apesar das incertezas que permeiam o
futuro do BESC, seu clima não foi abalado fortemente.
O cenário de mudança do BESC caracterizou-se mais, como incerteza
organizacional, expectativa de algo desconhecido, como se tudo pudesse acontecer.
Quanto a privatização sob a perspectiva dos funcionários, identificou-se que a
maioria crê neste acontecimento, e que também a maioria acha que será ruim. A
comunicação é falha, o que facilita a propagação de fofocas e a formação de ruídos,

que causam um clima de insegurança.
Excetuando alguns fatores que obtiveram uma avaliação ruim, a média de
satisfação foi de 80%, sendo que alguns fatores foram avaliados positivamente por
quase a totalidade dos pesquisados.

Os fatores que mais contribuíram para esse bom desempenho foram:
qualidade de vida e saúde, benefícios, relacionamento interpessoal, satisfação geral
e estilo de chefia. Estes fatores obtiveram avaliação positiva acima de 90%.
Os fatores que obtiveram as menores

avaliações foram:

comunicação,

salários e expectativa, com 57%, 55% e 34% respectivamente. A comunicação

obteve uma avaliação ruim principalmente devido a comunicação entre os níveis,
que registrou uma média de 41% de aprovação.
0 fato de ter um clima de satisfação, não resultou diretamente num trabalho

bem avaliado. Responsabilidade e qualidade do serviço foram bem avaliadas por
mais de 90% dos respondentes. 0 comprometimento, considerado positivamente por
70%, foi um ponto de dúvida por ter apresentando contradição ao fator interesse,

que obteve a menor avaliação, apenas 45% afirmaram conhecer os objetivos e
pianos do BESC. Apenas uma pergunta não pode definir um fator, mas fornece uma
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idéia de sua situação. Um item tão importante para a organização como seu objetivo,
não ser reconhecido por mais da metade dos respondentes, denota uma grave
ruptura na relação dos funcionários e a organização.
A maior parte dos que se imaginam trabalhando ainda no BESC daqui a dois
anos, justificam esse fato porque acreditam que a privatização irá demorar ou o
porque PDI foi prorrogado, poucos justificam haver uma relação profunda com a
organização. Reflexo direto da indefinição sobre seu futuro.
0 desinteresse e a insegurança observada no clima interno do BESC, sofre
influencias tanto de sua cultura, embasada numa gestão política e burocrática, como
também da postura que o banco vem assumindo frente ao cenário de mudança.
Com esta forma de gestão, o banco acaba dificultando seu próprio crescimento e
desenvolvimento. Os impactos mais fortes são no comprometimento e interesse,
mas parece não afetar a qualidade do trabalho.
Considerando as análises e resultados observados, verificou-se a importância
de bem gerir

o

clima

organizacional, considerando tal gestão como fator

determinante do sucesso organizacional, visto este depender basicamente das
pessoas que formam a organização.
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Anexo 1 — Carta de apresentação

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo, analisar alguns fatores de trabalho na Diretoria de
Finanças e Controle do BESC, considerando a expectativa da mudança no cenário atual do
BESC (privatização).

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

•

Não escreva seu nome no questionário;

•

É de suma importância que use de total sinceridade nas respostas;

•

Assinale a opção de resposta que mais se ajuste a sua opinião;

•

Caso sua opção de resposta não esteja disponível, deixe em branco;

•

Os dados coletados serão mantidos em sigilo, sendo seu uso restrito a fins
acadêmicos.

O tabela a seguir discorre sobre as opções de resposta e suas respectivas interpretações.

ALTERNATIVA

INTERPRETAÇÃO

O Concordo

Concorda com a afirmativa na sua totalidade.

O Concordo com a maior parte

Tende a concordar com a afirmativa colocada, ainda que
não concorde com ela integralmente.

O Discordo da maior parte

Tende a discordar da afirmativa colocada, ainda que não
discorde dela totalmente.

O Discordo

Discorda da afirmativa na sua totalidade.

Grata pela sua colaboração!

Elita Maria Espíndola

Anexo 2 - Questionário
N°

01
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Questões

Respostas

Qual a sua idade?

anos

02 Qual a sua escolaridade?

03 Qual seu estado civil?

( ) 2° grau completo

( ) superior incompleto

( ) superior completo

( ) Os / mestrado / doutorado
( ) casado

( ) solteiro

( ) separado / divorciado / viúvo
04 Possui dependentes?

1_ ) não ( ) sim. Quantos?

05 A quanto tempo trabalha no BESC?

( ) comissionado

06 Qual o seu cargo atual?
O

Concordo

e)

anos

Concordo com a maior parte

O

Discordo da maior parte

09

o

BESC.

0

e

0

0

0 BESC me mantém informado sobre sua situação em relação ao
processo de privatização.

o

o

e

0

O

O

O

O

O

O

O

O

O

fa

O

O

0

0

0

O

O

O

o

o

(1)

Vejo a privatização como fator positivo para os funcionários do

Eu conheço os objetivos e planos do BESC.

12 Eu estou comprometido com o BESC e com seus objetivos.
Os empregados desta Diretoria, são comprometidos com a instituição
13
14

0

e com seus objetivos.
Sei que também sou responsável em contribuir para o sucesso do

BESC.

15 Sempre procuro realizar meu trabalho com qualidade.
16

Discordo

e

10 Sinto tranquilidade quando penso em meu futuro profissional.
11

O

O

07 Eu acredito que o BESC sera privatizado.
08

( ) não comissionado

Os empregados desta Diretoria realizam um excelente trabalho, com

O

o

qualidade.

17 Meu superior imediato conhece bem o trabalho que realiza.

O

O

O

O

Eu sei o que meu superior imediato espera de mim e o que ele acha
18
do meu trabalho.

0

O

0

0

19

Meu superior imediato sabe motivar as pessoas que trabalham com
el.
e

O

o

20

Somos informados de forma clara e transparente sobre o que se
passa dentro do BESC.

41)

0

o
e

21

0 BESC está aberto a receber e reconhecer as opiniões e
contribuições de seus funcionários.

O

O

O

O

22

Recebo todas as informações que preciso para realizar meu trabalho.

O

0

O

O

0

0

O

O

O

O

0

O

0

0

0

o

O

0

4)

CO

O

O

op

O

23

0 BESC oferece benefícios que atendem as minhas necessidades
(auxilio-creche, vale alimentação e refeição, etc).

24 A remuneração que recebo é compatível com o trabalho que realizo.

25
26

No meu setor há boas condições de trabalho (iluminação, espaço fisico,

móveis) e o local 6 agradável.
No meu setor as pessoas se respeitam e se ajudam na realização
das tarefas.

27 Eu me dou bem com meus colegas de trabalho.

0

o
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28 Em geral, o clima de trabalho no meu setor é bom.

O

O

O

O

29 Eu me sinto realizado profissionalmente com o trabalho que executo.

o

49

op

cf,

30 Estou satisfeito com o setor em que trabalho.

O

O

O

O

O

0

0

0

O

O

O

O

O

0

O

O

34 Eu tenho boas condições de saúde.

O

O

O

35 Eu tenho um modo de vida que me da prazer.

O

O

O

Ø

O

O

31

Tenho liberdade para realizar meu trabalho da forma como considero
melhor.

32 0 BESC fornece bons produtos e serviços a seus clientes.
33

36

0 BESC contribui para o desenvolvimento dos municipios
catarinenses.

De modo geral, estou satisfeito em trabalhar no BESC.

37 IOnde você se imagina trabalhando daqui a dois anos?

38

( ) no BESC, no mesmo cargo

( ) no BESC, num cargo melhor

( ) em outro lugar, no mesmo cargo

( ) em outro lugar, num cargo melhor

( ) trabalhando por conta própria

( ) aposentado

Porque você se imagina nesta situação?

39 Assinale até três

(3)

razões pelas quais você trabalha no BESC.

( ) salários e benefícios

( ) ambiente de trabalho

( ) estabilidade

( ) reconhecimento e oportunidade de crescimento

( ) trabalho que realizo

( ) falta de opção

( ) autonomia

( ) relacionamento com a chefia

( ) prestigio da empresa

( ) outro. Qual?

40 Assinale até três

(3) fatores que mais geram

insatisfação no seu trabalho.

( ) salários e benefícios

( ) ambiente de trabalho ruim

( ) instabilidade

( ) falta de reconhecimento e de oportunidades

( ) trabalho que realizo

( ) instalações ruins e falta de recursos

( ) falta de autonomia

( ) relacionamento com a chefia

( ) imagem da empresa ruim

( ) outro. Qual?

,
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